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ALTA GERÊNCIA

Você é mais inteligente do que seus funcionários? Espera-se que sim. Os líderes de-
vem ter mais conhecimento que suas equipes e, portanto, partimos do princípio de 
que você seja. A partir daí pergunta-se: ser mais inteligente que seus funcionários 

significa que você também é mais inteligente que eles coletivamente? Se sua resposta for 
“sim”, ou você é um egomaníaco inveterado ou simplesmente não entende o poder da 
inteligência coletiva.

Como explica James Surowiecki em The Wisdom of Crowds ,  os grupos  
–sob as condições certas– têm provado ser extraordinariamente habilidosos para encontrar 
soluções e até prever acontecimentos futuros. 

Vejamos o caso da Iowa Electronic Markets. Nas eleições presidenciais entre 1988 e 
2000, as previsões eleitorais de véspera da IEM erraram por uma média de apenas 1,37%, 
resultado mais preciso que o das pesquisas e avaliações profissionais. As previsões da IEM 
foram feitas por um grupo aberto e desorganizado de aproximadamente 700 participan-
tes sem um líder, pesquisador, mestre ou estrategista político determinando o resultado 
final.

A maioria das pessoas acha absurda a idéia de o “coletivo” lidar com decisões cor-
porativas importantes, mas isso não é tão descabido assim. No fim da década de 1990, 
o economista Charles R. Plott, da Caltech, e Kay-Yut Chen, da HP, estabeleceram um 
mercado interno de comercialização dentro da Hewlett-Packard para prever vendas de 
impressoras. Resultado? No primeiro teste, esse “mercado” errou por 6%, contra 13% da 
previsão oficial da HP. Nos três anos seguintes o mercado de previsão experimental teve 
um desempenho melhor que as projeções da companhia 75% das vezes. Com base nesse 
cenário, a HP expandiu o experimento para diferentes unidades e até incorporou os 
resultados do “coletivo” na previsão regular de pelo menos uma divisão.

Não é de surpreender que os resultados da HP não sejam os únicos em mostrar que os 
mercados de previsão freqüentemente têm melhor desempenho que as análises gerenciais. 
A Siemens viu acontecer o mesmo quando a empresa criou um mercado interno para 
prever sua capacidade de cumprir o prazo de um projeto-chave. A direção previu sucesso; 
o mercado de decisão previu fracasso. A Siemens perdeu o prazo.

Na Intel, um mercado experimental de comercialização estabelecido para alocar capa-
cidade produtiva resultou em quase 100% de eficiência. Até mesmo o jogo on-line Bolsa de 
Valores de Hollywood, que é somente para entretenimento, provou ser melhor indicador 
de bilheteria que qualquer fonte do setor. 

A força  
do coletivo
Na hora de decidir, talvez seja melhor consultar  
o conjunto de seus funcionários mesmo, em vez  
de consultar especialistas, sugere o consultor 
estratégico Francisco Dao
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Portanto, está claro que experiências desse tipo podem desencadear o conhecimento 
coletivo dos grupos para prever os resultados futuros e criar otimização. Mas será que 
podemos usar a inteligência coletiva para alimentar as inovações?

O segredo de compartilhar
Vejamos o caso de Michael Milken, ex-gênio dos junk-bonds e e condenado por crimes 

de Wall Street. A Fundação do Câncer de Próstata de Milken é a maior patrocinadora 
de pesquisa de câncer de próstata do mundo, mas não foram os dólares que Milken 
levantou que transformaram a pesquisa do câncer; foi a maneira como ele induziu a 
colaboração. 

Forçando os cientistas a compartilhar, Milken mudou toda a cultura da pesquisa 
de próstata. Enquanto os pesquisadores de câncer até então passavam meses e mesmo 
anos se candidatando a subsídios, a fundação de Milken rapidamente aprovava fun-
dos, com uma importante condição: em uma reunião anual organizada pela FCP, os 
recebedores de dotações teriam de apresentar suas descobertas para a comunidade 
científica reunida.

Muitos pesquisadores hesitavam em compartilhar seus trabalhos, e no primeiro ano, 
1993, a fundação recebeu apenas 85 inscrições. No final, mais pesquisadores aceitaram 
os termos de Milken, e, quando os projetos custeados pela FCP começaram a mostrar 
resultados, a comunidade científica adotou o novo paradigma. 

Em 2004, com apenas US$ 230 milhões de fundos totais desde seu início −uma pequena 
fração dos orçamentos de pesquisa das grandes companhias farmacêuticas–, a FCP custeou 
mais de mil projetos de tratamentos, incluindo alguns de grande reconhecimento público. 
A fundação efetivamente arrebanhou a inteligência coletiva da comunidade de pesquisa 
do câncer para produzir resultados.

Que fatores possibilitaram que os mercados de comercialização e a FCP aproveitassem 
o conhecimento coletivo de seus membros? O tamanho não era um fator. O experimento 
original da HP tinha menos de 40 participantes. Era a inteligência individual dos mem-
bros? A Iowa Electronic Markets não colocou condições em relação à inteligência ou ao 
conhecimento de seus participantes, então isso parece improvável. 

O que a FCP e os mercados de previsão fizeram com sucesso foi canalizar um conjunto 
diverso e independente de opiniões e imparcialmente agregar essas opiniões. Essas são as 
chaves para canalizar o poder do conhecimento de grupo ao mesmo tempo que se evitam 
os problemas do pensamento em grupo.

A importância da diversidade
Infelizmente, entender as condições necessárias da inteligência coletiva e saber como 

aproveitá-la dentro das restrições das estruturas corporativas são duas coisas diferentes. 
Mesmo em uma época de tecnologia da informação, obter informações francas e completas 
de funcionários é na verdade quase impossível. 

Quase tudo no ambiente corporativo pesa contra o livre fluxo de informações; apesar 
do crescimento das ferramentas de colaboração, intranets e produtos de código aberto, 
até mesmo organizações horizontais com políticas de portas abertas têm dificuldade em 
agregar informações sem conferir-lhes certo viés. Se sua organização é centralizada ou 
distribuída, ou se sua cultura é cooperativa ou competitiva, toda configuração apresenta 
um conjunto natural de desafios ao canalizar a inteligência coletiva.

O primeiro pré-requisito da sabedoria coletiva, o pensamento diversificado, é pou-
co levado em conta. As equipes gerenciais se fundamentam na idéia do senso comum 
de que um grupo de pessoas inteligentes deveria normalmente se sair melhor que um 
grupo de pessoas com níveis de inteligência aleatórios. Infelizmente, o senso comum 
está errado. 

Os experimentos de Scott Page na University of Michigan descobriram que, quando 
desafiados com um problema difícil, grupos compostos de membros altamente qualifi-
cados se saíram pior que os grupos cujos membros tinham níveis de habilidade variáveis. 
A simples presença da diversidade levou as pessoas a pensar em possibilidades que pode-
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riam de outra forma ser ignoradas. Baseado nos resultados obtidos, Page afirma que os 
grupos compostos inteiramente de membros inteligentes não conseguem se sair melhor 
que os grupos diversificados, porque seus membros se assemelham em suas habilidades 
e conhecimento.

Em outras palavras, membros de grupo que pensam parecido –ou que foram treinados 
em disciplinas similares com bases de conhecimento similares– tornam-se insulares em suas 
idéias, uma vez que se estabelece um viés de confirmação. Em vez de explorar alternativas, 
os membros servem para reforçar as predisposições uns dos outros. Nesse ambiente, até os 
grupos mais inteligentes podem facilmente se tornar vítimas do pensamento de grupo.

Desvantagens da centralização
Muitos líderes empresariais fracassaram por acreditar que um grupo central de pessoas 

inteligentes consegue naturalmente tomar boas decisões. Até a HP, que obteve um sucesso 
enorme com a antiga estrutura descentralizada que encorajou soluções independentes –e 
que foi meu exemplo inicial de decisão de mercado de experimentação–, foi recentemente 
reorganizada de 83 divisões de produtos para quatro unidades. Qual a razão? 

A então presidente Carly Fiorina acreditou que a consolidação reduziria as redundâncias 
e criaria economias de escala. Embora os esforços de reorganização com certeza tenham 
eliminado ineficiências, o distanciamento em relação a unidades mais autônomas afetou 
seriamente a diversidade de opinião que a antiga configuração adotava. Apesar do slogan 
de Fiorina dizer que a vocação da HP era “Inventar”, muitos funcionários de longa data 
sentiram que a cultura da companhia orientada para a inovação tinha desaparecido.

Na teoria, uma organização centralizada, com todos seus tomadores de decisão no 
mesmo local, deveria poder agregar o conhecimento com mais sucesso do que uma com-
panhia com uma estrutura de administração espalhada. Na realidade, ela troca o feedback da 
linha de frente e a diversidade de conhecimento pelo controle centralizado, e a gerência 
é essencialmente deixada sem informações reais para agregar.

O peso da cultura
Muitos administradores acreditam que uma boa cultura corporativa pode encorajar 

os funcionários a compartilhar suas opiniões e resolver o requisito diversidade, mas, 
com poucas exceções, as culturas corporativas trabalham contra o compartilhamento de 
idéias diversificadas. Nas escolas de pensamento concorrentes sobre cultura –trabalho em 
equipe versus competição–, ambos os modelos representam elementos que enfraquecem 
a inteligência coletiva. 

O conceito do trabalho em equipe, baseado na adoção de cooperação familiar e amiga 
entre funcionários, freqüentemente faz com que a camaradagem assuma precedência em 
relação à introdução de idéias que possam mostrar-se impopulares. Em um ambiente que 
valoriza acima de tudo o trabalho em equipe, os funcionários hesitam em fazer qualquer 
coisa que possa causar tensão ou questionar o status quo. 

A harmonia e os procedimentos estabelecidos prevalecem sobre a discussão aberta 
legítima. Quando isso acontece, a ação senta no banco de trás para falar, e as reuniões 
se tornam menos sobre resolver problemas do que para chegar a um acordo. Ao colocar 
a equipe acima de tudo, esse tipo de cultura enfraquece a diversidade de pensamento 
necessária para a tomada eficiente de decisão em grupo.

Do outro lado do espelho está a cultura da competição. A idéia aqui é tratar toda a 
empresa como um microcosmo da economia de livre mercado. Afinal, se as forças do livre 
mercado aumentaram a produtividade e adotaram a inovação na economia como um todo, 
por que não colocar essas forças para trabalhar dentro da empresa? 

No entanto, a competição intracorporativa pode facilmente ser um tiro que sai pela 
culatra: unidades isoladas de uma empresa são interdependentes e precisam compartilhar 
informações internas, enquanto empresas que competem entre si no mercado amplo 
não. 

Quando o desempenho é medido como uma competição com ganhadores e perde-
dores, a realização individual assume precedência em relação às metas da empresa, e a 
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retenção do conhecimento se torna uma imposição. Inevitavelmente –como no caso da 
Enron, o exemplo mais proeminente– uma cultura competitiva resulta em unidades, e 
até mesmo indivíduos, que trabalham para enfraquecer uns aos outros em vez de tra-
balharem juntos pelo bem da empresa. Em contraste direto com a cultura de equipe, a 
cultura competitiva tem sucesso na criação do pensamento independente e diversificado 
–porém torna impossível agregar esse conhecimento, pois as pessoas não estão dispostas 
a compartilhá-lo.

Em vez de doutrinar os funcionários para uma cultura de equipe ou uma cultura 
competitiva, os funcionários deveriam ser encorajados a alcançar os objetivos gerais da 
empresa sem seguir um padrão obrigatório para isso. Ao fazer com que os funcionários se 
concentrem em uma meta da empresa, pode-se construir uma cultura baseada em unidade 
de propósito e não a unidade em si. 

Corretamente desenvolvida, essa cultura pode encorajar tanto o pensamento diversi-
ficado como o compartilhamento do conhecimento, que é o pré-requisito para canalizar 
a inteligência coletiva.

Como distribuir o conhecimento
Uma vez que uma organização se descentraliza, a tomada de decisão localizada resta-

belece a diversidade de opinião e oferece a oportunidade de utilizar um amplo corpo de 
conhecimento. Entretanto, existe um problema: como se agrega esse conhecimento? 

Semelhante às questões criadas por uma cultura competitiva interna, a transferência 
de poder para longe do centro em direção aos funcionários da linha de frente freqüente-
mente resulta em conhecimento local que não é compartilhado por toda a organização. 
Embora o modelo descentralizado tenha sido extremamente eficaz para o desenvolvimento 
de táticas locais, seu desempenho é pior em relação à estratégia geral.

Muitas empresas tentam resolver o problema ao criar uma intranet corporativa ou ao 
obrigar os funcionários a fazer uma série de reuniões. Com certeza, as reuniões raramente 
resultam em um discurso aberto, e eu suspeito que poucos funcionários utilizem regular-
mente a intranet da empresa. Mesmo que os funcionários usassem essas ferramentas, tais 
repositórios de dados não transferem conhecimento tácito, por exemplo.

Apesar desses desafios, a organização distribuída pelo menos preenche o pré-requi-
sito diversidade, de forma a ser uma plataforma mais promissora com a qual canalizar a 
inteligência coletiva.

Dadas a situação ótima de diversidade de uma estrutura gerencial descentralizada e 
uma cultura aberta orientada para metas, uma empresa ainda enfrenta a dupla tarefa de 
agregar o conhecimento sem viés e colocá-lo em uso mais eficientemente. 

Tanto o formato de mercado de comercialização como o fórum aberto da Fundação 
do Câncer de Próstata são ambientes onde a entrada de informações pode ser feita sem 
penalidade ou preconceito. Os participantes das reuniões da FCP não apenas dão infor-
mações, mas também as processam coletivamente. Michael Milken dava-se ao luxo de só 
fixar a meta –conhecimento de pesquisa compartilhado– e não julgar as informações que 
estavam voltando a seu sistema.

Contudo, os executivos não se permitem esse luxo. Em vez disso, estão sobrecarregados 
de vieses pessoais, realidades políticas e expectativas de resultados específicos. Esses fato-
res freqüentemente levam os líderes a ter um viés de confirmação em seus esforços para 
juntar informações. Eles naturalmente –e de forma freqüente e inconsciente– procuram 
informações que corroborem suas idéias preconcebidas e resultados desejados. 

Pior ainda, os executivos em geral chegam a conclusões rápidas baseadas em conheci-
mento limitado e confiam em experiências passadas em vez de considerar de forma justa 
todas as informações disponíveis. Seus esforços para encontrar dados corroboradores 
–aliados à tendência de os funcionários reterem informações negativas e procurarem 
suas próprias confirmações sociais– solapam a sabedoria coletiva em favor do pensamen-
to de grupo. Tanto quanto superar as barreiras estruturais que subvertem a inteligência 
coletiva, os líderes que procuram canalizar a sabedoria do grupo precisam ser diligentes 
para evitar esses vieses.
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Então, qual a melhor forma de canalizar o poder da inteligência coletiva em nosso 
benefício? A falta de uma agenda para as decisões o torna praticamente perfeito para 
coletar informações e dar uma resposta imparcial, mas também revela uma fraqueza. 
Alguém ainda precisa fazer as perguntas. Para a Iowa Electronic Markets, a questão era: 
“Quem vencerá a eleição?”. Para o experimento original da HP: “Quantas impressoras 
venderemos no próximo trimestre?”. Para a Siemens: “Nós atingiremos nossa data- limite 
do projeto?”. E, embora não fosse tecnicamente um mercado de decisões, a questão do 
grupo da FCP era: “Como podemos tratar melhor o câncer de próstata?”.

Os gestores que entenderem a tomada de decisão em grupo, tanto em relação ao poder 
como às limitações, não precisam se sentir ameaçados por sua eficácia. 
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