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Resumo: 

Este livro é o terceiro de uma trilogia que começou com ―De onde vem o 

conhecimento‖, passando por ―Memória Organizacional‖. Este desfecho procura estudar 

como conhecimentos e informações se espalham, procurando auxiliar os que pretendem 

melhorar suas técnicas de comunicação, levando informação de mais qualidade, 

alcançando mais pessoas e as pessoas certas, aumentando a velocidade da disseminação 

e utilizando os recursos apropriados.  

Na parte II, veremos como se deu a evolução da disseminação de conhecimento e 

informações durante a evolução do próprio gênero Homo, incluindo o surgimento da 

linguagem, da escrita e do alfabeto.  

Na parte III, apresentamos os aspectos e fatores envolvidos na disseminação, tentando 

explicar como a informação se espalha. Esta seção discute como o tipo de rede física ou 

social pode interferir, como certos tipos de pessoas impulsionam a disseminação numa 

rede, a força do hábito e da imitação, a influência do grupo sobre indivíduos, a 

confiança e a reputação, a atenção e as limitações da memória humana, etc. A seção 

também defende com argumentos que o meio interfere na disseminação, ou seja, 

compara formatos como texto, imagens e sons, e debate a comunicação verbal e a não 

verbal, dando ênfase aos meios digitais.  

Na parte IV, o livro debate o que motiva as pessoas a compartilharem informações, 

sejam boas ou ruins, sejam verdades ou boatos. Esta seção traz estudos científicos sobre 

técnicas de motivação de pessoas para o trabalho e discute fatores como incentivos 

financeiros, fama e exibicionismo, cooperação e virtude, altruísmo e reciprocidade, 

prazer e felicidade.  

Na parte V, é discutida uma lista de barreiras à disseminação de conhecimento e 

informações.  

A parte VI trata dos sistemas de recomendação, que são ferramentas e técnicas baseadas 

em software e sistemas de Inteligência Artificial, responsáveis por filtrar e encaminhar 

informações para pessoas, sem mesmo que estas precisem solicitar ou dizer do que 

precisam.  

A parte VII traz discussões sobre técnicas e ferramentas para análise da disseminação. O 

uso de representações gráficas como grafos e diagramas podem ajudar a entender o 

processo de disseminação e até mesmo auxiliar em cálculos de velocidade e alcance.  
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PARTE I - INTRODUÇÃO 
 

 

É importante estudar a forma como o Conhecimento é disseminado porque empresas 

querem melhorar o fluxo de informação, de forma que problemas e soluções possam 

sair de suas origens (onde são identificados ou criados) e possam chegar mais 

rapidamente e sem alterações (de forma precisa) a quem precisa tomar as decisões. 

Muitas vezes a empresa possui a solução para um problema, só que: (a) ou quem tem a 

solução não ficou sabendo que o problema existe; (b) ou quem identificou o problema 

não conseguiu encontrar a solução (ou quem a tivesse).  

 

De modo semelhante, os profissionais de marketing ainda tentam entender os fatores 

envolvidos no boca a boca, hoje já tratado como "marketing viral". Se pudermos 

entender o que desencadeia o espalhamento de informações, talvez possamos controlar a 

forma como as pessoas trocam informações. Hoje, o boca a boca é a forma mais efetiva 

de persuasão. Empresas gastam milhões em propaganda, mas deixam de ouvir seus 

clientes. Se pudermos entender o marketing viral, podemos espalhar mais precisamente 

os benefícios de um produto para um público mais específico, ou então barrar 

informações equivocadas ou diminuir a força de reclamações.  

 

Por outro lado, informação é poder. Pessoas possuem informações e conhecimento, 

soluções para problemas ou partes das soluções. Se estamos compartilhando 

informações, estamos também cedendo parte de nosso poder aos outros. Estamos 

cedendo parte de nossos recursos ou mesmo tesouros. Talvez algo que nos custou muito 

para conseguirmos. E por que simplesmente dar aos outros, sem receber retorno ? Como 

motivá-las a compartilhar ? Uma alternativa seria procurar uma razão egoísta em cada 

um, incentivando seus interesses particulares. Isto pode incluir um dos fatores descritos 

acima. Por outro lado, não devemos condenar quem não compartilha. Ele ou ela pode 

simplesmente estar esperando o momento mais propício. Ou pode ser questão de 

personalidade (timidez, medo). Ou pode haver outras barreiras como veremos neste 

livro.  

 

Este estudo passa por diversas áreas do conhecimento. Um pouco vamos buscar na 

biologia e nos estudos da Natureza, tentando entender o gene egoísta, a competição 

entre grupos e indivíduos por recursos ou parcerias, as formas de proteção; somos 

máquinas de sobrevivência, segundo Richard Dawkins (2007) e o equilíbrio intra grupo 

e entre grupos (homeostase). É importante descobrir por que as pessoas são egoístas (e 

não compartilham informação) e por que somos também altruístas (e compartilhamos 

informações). E como a dinâmica dos grupos (cooperações, colaborações e rivalidades) 

ajuda indivíduos ou os inibe, na tarefa diária de compartilhar conhecimento. É preciso 

entender como as epidemias se alastram e como uma faísca, um pequeno sinal, pode 

gerar um resultado tão catastrófico, entendendo os meios físicos de disseminação e 

também os fatores orgânicos, intuitivos, instintivos, conscientes ou não, intencionais ou 

não.  



11 

 

 

Este livro é o terceiro de uma série ou trilogia sobre conhecimento, começando com 

estes dois:  

 

LOH, Stanley. De onde vem o Conhecimento: depois do diálogo entre Sócrates e 

Teeteto. Porto Alegre, 2018. 

 

LOH, Stanley. Memória organizacional: como coletar, armazenar e recuperar 

conhecimentos explícitos e tácitos. Porto Alegre, 2018. 

 

 

O Processo de Comunicação  
 

Uma comunicação inicia com um emissor enviando algo para um receptor, através de 

um meio físico (canal). O meio físico pode ser o ar, onde se pode usar ondas (de rádio 

ou de luz), comunicação sonora ou oral), ou o meio pode ser algum material concreto 

(papel, redes elétricas, discos magnéticos móveis, etc.).  

 

O ―algo‖ a ser enviado é o conteúdo da mensagem. Uma mensagem é composta de 

signos. Um signo é algo que referencia ou representa outra coisa (aqui chamado 

―objeto‖). O signo pode ser um ícone (uma imagem que se assemelha ao objeto que 

referencia), um índice (algo que lembra o objeto; por exemplo, onde há fumaça há fogo) 

ou um símbolo (criado para representar o objeto por uma convenção social; ex. uma 

palavra nova). E devemos lembrar que um corte de cabelo, a roupa, uma tatuagem e 

acessórios como brincos são também mensagens.  

 

Os signos devem fazer parte de um código, comum ao emissor e ao receptor, de forma 

que o emissor codifica sua mensagem usando este código (os signos que o compõem) e 

o receptor tenta decodificar a mensagem usando o mesmo código. Exemplos de código 

são o Código Morse e as línguas.  

 

O signo se refere a um objeto dentro de um contexto ou para uma referência ou 

interpretante (é um triângulo). Então se um signo A representa um objeto B para uma 

pessoa, talvez signifique algo diferente para outra pessoa. Basta ver como funcionam os 

falsos cognatos em línguas diferentes.  

 

Toda comunicação tem um objetivo, mesmo que inconsciente. Um grito de dor pode ser 

uma expressão involuntária, mas traz consigo uma mensagem para quem puder ouvi-lo. 

Nem sempre o emissor está ciente da sua comunicação. Por exemplo, expressões faciais 

e tiques nervosos são incontroláveis.  

 

O objetivo da comunicação é sempre influenciar o receptor.  

 

A disseminação pode ser de um dos seguintes tipos: 

 1 para 1: um emissor para um receptor; ex. chefe passando ordens para um 

subordinado;  

 1 para N: um emissor para vários receptores; ex. publicidade; 

 N para 1: vários emissores para o mesmo receptor; ex. relatórios de 

subordinados para seu chefe; 
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 N para M: vários emissores para vários receptores; ex. um grupo de amigos 

divulgando uma ação para seus amiso.  

 

Repassar informação X Criar ou Iniciar a Disseminação 
 

A primeira distinção a fazer é que há basicamente duas tarefas principais no grande 

processo de disseminação de informações e conhecimento. Uma delas é criar (ou gerar 

ou iniciar) a disseminação. Seria como a faísca que desencadeia um incêndio. Ela pode 

ser lançada por desejo próprio de alguém ou até mesmo não intencionalmente (pelo 

menos, não percebida conscientemente).  

 

Então podemos criar informações ou pegar de alguém e iniciar uma disseminação. E 

esta informação pode ser fato ou invenção, pode ser boa ou ruim. O jogo continua 

somente se houver quem repasse a informação adiante. E para isto não estamos 

contando que pessoas precisem viajar quilômetros para entregar uma informação. Com 

tantas tecnologias de comunicação mais a Internet, a informação é que viaja, e na 

velocidade da eletricidade. Se pudermos entender como a informação passa de uma 

pessoa para outra, poderemos ser mais efetivos no que queremos comunicar. E aqui 

cabe lembrar que a comunicação não é feita somente por meios tecnológicos. A 

comunicação presencial, oral ou verbal, a comunicação visual, a linguagem do corpo e 

dos sinais também são meios eficazes e muitas vezes geram até mesmo melhores 

resultados, como discutiremos neste livro.  

 

O outro lado da moeda é que podemos apenas repassar o que recebemos de outras 

fontes. Neste caso, estamos agindo como um intermediário. E como já dizia Marshall 

McLuhan, ―o meio é a mensagem‖. Ou seja, o meio interfere na mensagem.  

  

A estrutura da disseminação de conhecimento e informações é uma rede. Como 

discutiremos adiante, há vários tipos de redes. Nestas redes, pode até haver ciclos ou 

loopings, ou seja, a informação pode voltar a um ponto de onde ela saiu (gerada ou 

repassada). 

 

Motivações e objetivos para este livro 
 

Este livro é consequência de um estudo de anos para entender a disseminação de 

conhecimento entre seres humanos. Foi necessário estudar a vida dos nossos 

antepassados do gênero Homo e também analisar comportamentos de outros primatas e 

insetos sociais.  

 

A Biologia nos ajudou a entender instintos e a influência dos genes. A Antropologia 

complementou este estudo com a evolução da cultura. A Comunicação e a Linguagem 

permitiram entender os meios e processos. Até a Arte esteve presente neste estudo. 

Computação e Matemática tentam explicar como o processo acontece. A Psicologia e a 

Sociologia deram fagulhas de entendimento sobre o comportamento do indivíduo nos 

grupos.  

 

Nossas perguntas eram: 
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1) De onde nasceu a disseminação? Como ela evoluiu junto com a evolução do ser 

humano? Ela é hoje como era milhares de anos atrás? Se não, quais são as diferenças?  

 

2) Como a informação se espalha? O meio físico interfere? Que tipos de pessoas 

interferem mais? Que tecnologias existem e como influenciam o processo? As relações 

sociais podem melhorar o processo? As limitações do corpo humano afetam o processo? 

Como fazer a informação fluir e chegar ao destino desejado? E de forma precisa e 

rápida?  

 

3) Por que alguém compartilha conhecimento? O que podemos fazer para motivar 

pessoas a compartilhar? Quando não é bom compartilhar? Como um grupo social se 

comporta enquanto compartilhando? Como cada indivíduo age dentro do grupo? 

 

4) O que pode impedir, atrapalhar, retardar, desviar ou distorcer a disseminação de 

conhecimento? Comportamentos individuais afetam? E o comportamento grupal? 

 

Acredito que consegui responder a estas perguntas. Não de forma completa ou 

exaustiva. Mas certamente de uma forma bastante ampla e com vários 

aprofundamentos.  

 

O livro ainda termina apresentando os sistemas de recomendação e ferramentas para 

análise da disseminação.  
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PARTE II - A EVOLUÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

 

Seleção Natural e Evolução na Disseminação de Conhecimento 
 

A comunicação pode ter sido uma vantagem evolutiva para os seres vivos que a 

utilizaram. A seleção natural se resume na sobrevivência do mais apto, aquele que 

melhor se encaixa no ambiente. Este passa genes bons para descendentes mas também 

sua cultura (conhecimento, costumes, bons hábitos). Aqui estamos falando também da 

seleção de comportamento: uma ação que gerou algo negativo é rechaçada (não será 

mais feita ou imitada) e uma ação boa passa para os outros (que copiam ou imitam), se 

gerou algum benefício visível. 

 

A comunicação permite avisar semelhantes da proximidade de predadores, permite 

agrupar semelhantes para uma melhor estratégia de caça, permite o encontro com 

parceiros sexuais, permite planejar uma ação em grupo (de ataque ou defesa), permite 

negociar com semelhantes, para fazer mais amigos ou evitar inimigos. E permite 

também enganar e persuadir.  

 

A própria comunicação sofreu sua evolução natural, de protolínguas e gestos até chegar 

a uma linguagem com rico vocabulário e regras de sintaxe e gramática, passando pela 

evolução dos símbolos, de índices a ícones e depois a símbolos abstrados, formando 

alfabetos, palavras, frases e símbolos modernos como emojis e emoticons em meios 

eletrônicos.  

 

A comunicação permitiu também a evolução da cultura. Richard Dawkins chama de 

memes as unidades de cultura que vão passando entre seres sociais. Grupos que se 

cruzam melhoram espécie através da genética e da cultura, permitindo a troca e geração 

de conhecimentos, e consequente aumento da criatividade. 

 

Demes que não se cruzam (não compartilham) tendem a morrer, assim como genes 

recessivos não se tornam aptos à sobrevivência.  

 

 

Seleção natural de grupo 
 

Viver em grupo nos fez mais fortes, nos deu mais anos de vida, melhor saúde, melhor 

alimentação e proteção contra predadores ou grupos hostis.  

 

Segundo Mlodinow (2013), ―a participação em grupos de apoio é um reflexo da 

necessidade humana de se associar com os outros, de nosso desejo fundamental de 

apoio, aprovação e amizade. Somos acima de tudo uma espécie social.‖ 

 

A necessidade de interagir com outros seres da mesma espécie em grupos bem definidos 

pode ter sido a força motriz por trás da evolução da inteligência humana superior. Robin 

Dunbar é o principal defensor desta teoria.  
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Edward Wilson (2013) lembra que fomos moldados pela seleção multinível, que 

combina a seleção individual com a seleção de grupo. Se o egoísmo nos trouxe até aqui, 

conforme a teoria do gene egoísta de Dawkins, ele não veio sozinho. Viver em grupo foi 

o que permitiu ao gene egoísta sobreviver frente a genes egoístas de outros grupos. 

―Bandos e comunidades de bandos com melhores combinações de inovações culturais 

tornaram-se mais produtivos e mais bem equipados para a competição e para a guerra. 

Seus rivais os copiavam ou então eram desalojados, tendo seus territórios tomados. 

Desse modo, a seleção de grupo impeliu a evolução da cultura‖ (Wilson, 2013). 

 

E como a cooperação intragrupo nos ajudou? Segundo Edward Wilson (2013): ―A 

sequência teve dois passos. Primeiro, em todas as espécies de animais que alcançaram a 

eussocialidade — todos eles, sem nenhuma exceção conhecida —, a cooperação 

altruísta protege um ninho persistente e defensável de inimigos, sejam predadores, 

parasitas ou competidores. Segundo, esse passo tendo sido dado, o cenário estava 

armado para a origem da eussocialidade, em que os membros de grupos pertencem a 

mais de uma geração e dividem o trabalho, sacrificando ao menos alguns de seus 

interesses pessoais em prol dos interesses do grupo... Assim que um desses grupos 

coesos passa a existir, começa a seleção natural, agindo no nível do grupo. Isso significa 

que um indivíduo num grupo capaz de reprodução se sai melhor, ou pior, do que um 

indivíduo solitário, mas de resto idêntico, no mesmo ambiente. O que determina o 

resultado são os traços emergentes devido às interações de seus membros. Esses traços 

incluem a cooperação na expansão, na defesa e no aumento do ninho, na obtenção de 

comida e nos cuidados à prole imatura — em outras palavras, todas as ações que um 

inseto solitário reprodutivo normalmente realizaria sozinho... Os genes favorecidos 

incluirão aqueles que produziram o comportamento altruísta. Se outros membros da 

colônia se comportarem de forma semelhante, a colônia como um todo pode derrotar 

grupos compostos exclusivamente de indivíduos egoístas.‖ 

 

Além disso, a ―rejeição social não é apenas uma dor emocional, ela afeta nosso ser 

físico. Na verdade, as relações sociais são tão importantes para os seres humanos que a 

falta de ligações sociais constitui o principal fator de risco para a saúde, comparando-se 

aos efeitos de cigarro, pressão arterial alta, obesidade e falta de atividade física.‖ 

(Mlodinow, 2013) 

 

 

Pré-História: o início nas Savanas 
 

Os estudos antropológicos indicam que a troca de informações começou quando o 

Homem ainda estava nas savanas, provavelmente vivendo ainda nas árvores. Esta teoria 

se fez porque outros animais também utilizam comunicações entre si, para por exemplo 

avisar que há predadores na área ou para avisar que não há perigo.  

 

É provável que o Homem tenha melhorado a comunicação nos encontros ao redor do 

fogo para discutir estratégias de caça, defesa e guerra, para dividir resultados da caça.  

 

É bem possível que muito conhecimento tenha sido transmitido entre membros da 

mesma tribo ou família, entre os primitivos caçadores-coletores, em especial de pai para 
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filhos. Algumas habilidades não podem ser resultado de instinto, como por exemplo 

como fazer fogo e que cozinhar alimentos era melhor que comer cru.  

 

As primeiras disseminações devem ter sido através da observação e imitação, até 

mesmo com Homos imitando grandes predadores (este pode ter sido a motivação inicial 

para Homos começarem a comer carne).  

 

Com o surgimento da linguagem primitiva (gestos e grunhidos apenas), o conhecimento 

passou a ser transmitido de forma oral ou empírica.  

 

Grupos maiores e intercâmbio entre tribos permitiu aumentar o conhecimento aprendido 

e retido, e com isto propiciando novas invenções. Tudo isso aliado ao crescimento da 

inteligência devido ao crescimento do cérebro.  

 

Segundo Robin Dunbar, nosso cérebro evoluiu porque foi preciso negociar com outras 

pessoas num grupo maior, para controlar conflitos e estabelecer hierarquias. Assim 

também, a comunicação deve ter evoluído com o aumento do grupo social e da 

complexidade do dia a dia.  

 

 

A Evolução da Sociedade - viver em grupos é natural 
 

Andar em grupos é natural e melhora as chances de sobrevivência. Até mesmo crianças 

perdidas não vivem sozinhas. Algumas foram criadas por lobos e assumiram seus 

hábitos. Veja o caso das irmãs Amala e Kamala.   

 

A evolução dos grupos deve ter seguido uma sequência de etapas como esta. Primeiro, 

os bandos viviam sem estratégia, como rebanho, para fugir do predador. Depois, devem 

ter começado a dividir recursos. Isto forçou a comunicação interna ao grupo, para 

melhor aproveitamento dos recursos e gerenciamento de conflitos. Com o surgimento 

da violência entre grupos, devem ter surgido estratégias guerras.  

 

Mas também foi necessário estabelecer alianças e tréguas entre os grupos, o que pode 

ter gerado o intercâmbio de conhecimento e de pessoas, com casamentos intergrupos.  

 

Até com as atuais tribos de coletores-caçadores há eventos de congregação. Pinsky 

(2001) lembra o povo!Kung no deserto do Calaari. ―Nos meses de seca, inicia-se o 

período mais social dos grupos: três ou quatro deles congregam-se em torno de um 

ponto com água permanente e há uma intensa troca de presentes (não se trata de 

comércio, nem mesmo de escambo), intercâmbio de experiências com histórias contadas 

de lado a lado, elaboração ou estreitamento de alianças e atividades que levam à 

formação de novos pares.‖ 

 

Com o surgimento da agricultura, os grupos se tornaram sedentários. Foi necessário 

organizar a divisão do trabalho e aumentou a necessidade por organização interna, a 

especialização do trabalho, o estoque de comidas para todos para o ano todo até o 

surgimento do governo e dos impostos.  
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Num momento durante esta evolução, surgiram as hierarquias ou castas, bem como o 

controle da reputação dos membros do grupo, para avaliar quem cooperava e quem se 

aproveitava dos demais. Talvez aí o Homem tenha começado a pensar no comunismo 

primitivo (divisão igualitária de recursos sem posses) e também na meritocracia (divisão 

dos recursos por merecimento).  

 

Certamente, na evolução dos grupos, também surgiu a inveja, a moda e o 

estabelecimento do conceito de propriedade (principalmente da terra). 

 

 

A evolução dos meios perenes de disseminação 
 

Segundo Von Petzinger (2016), há 3 tipos de comunicação: falada, gestual e gráfica. As  

duas primeiras se perdem com o tempo e não podem ser transmitidas ao longo de 

gerações ou por longas distâncias.  

 

A vontade de deixar mensagens por mais tempo e talvez até para pessoas de outros 

lugares e gerações impeliu os primeiros humanos a procurarem formas inovadoras para 

isso. Assim, começaram as primeiras expressões artísticas em conchas, pedaços de 

ossos e de madeira e nas pedras. No princípio, talvez tenham sido somente riscos e 

rabiscos.  

 

Com o tempo, o ser humano fez esculturas em ossos, pedras e madeiras e desenhou em 

paredes de cavernas. Além de desenhar e esculpir animais e humanos, os primeiros 

humanos deixaram sinais, os quais se repetem e podem ter sido os primeiros símbolos 

de uma protolinguagem, com forme Genevieve von Petzinger (2016). Isso entre 90 e 20 

mil anos atrás.  

 

Mais adiante, com o advento das primeiras cidades e civilizações, foram criados outros 

meios para dar persistência às informações. Assim, Sumérios usaram tabletes de argila 

para documentar principalmente atos comerciais e dívidas.  

 

Os egípcios usaram pedras e paredes para documentar seus feitos, como podemos 

comprovar pelo que restou nas tumbas e ruínas de palácios e na famosa Pedra de 

Roseta, atualmente no Museu Britânico. Assim também fez o rei babilônico Hamurabi, 

para documentar um dos primeiros conjuntos de leis da Humanidade. Os maias também 

usaram pedras e paredes para deixar suas mensagens.  

 

Com o tempo, babilônios passaram a usar folhas feitas de papiro (uma planta), e os 

gregos, os pergaminhos (peles de animais).  

 

Provavelmente, no primeiro século a.C., os chineses inventaram o papel, que está 

evoluindo até hoje.  

 

As tecnologias atuais, como dicos e fitas (meios magnéticos, óticos e eletrônicos), 

permitem uma duração maior às informações.  
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Desenhos nas cavernas e esculturas 
 

Há 90 mil anos, o Homem começou a desenhar, em pedras, pedaços de pau, nas paredes 

de cavernas e também fez esculturas. Desenhos foram encontrados em várias partes do 

mundo, mas a predominância foi na Europa. Genevieve von Petzinger (2016) 

identificou 3 formas de pintar: com pincel, com o dedo ou cuspindo/assoprando.  

 

As razões para tal tipo de comunicação ainda estão sendo discutidas. É possível que seja 

algum tipo de comunicação com deuses ou com a mãe-natureza, para pedir algo ou 

agradecer. Nesta época, os homens já faziam enterros e acreditavam que algo superior 

influenciava a vida na terra.  

 

Outra possibilidade é que os desenhos eram parte de rituais para ganhar força para 

caçadas. Para alguns, havia uma magia ―propiciatória" destinada a garantir o êxito do 

caçador (assim como o Homem acreditava que ia ficar mais forte comendo animais 

maiores que também comiam outros animais, e isto até gerou canibalismo).  

 

Também é possível que alguns desenhos fossem feitos para planejamento de caçadas no 

dia seguinte ou para registrar feitos heroicos. Outros dizem que seria para marcar a 

posse do local por um grupo. Ou podem ter sido usados para ensinar procedimentos aos 

mais novos. E há também a teoria de que os desenhos eram meramente uma forma de 

entretenimento, para divertir adultos e crianças.  

 

Outros estudos sugerem que os desenhos serviam para marcar os lugares de cada um 

dentro da caverna, correspondendo à hierarquia na sociedade (ver Chase, 1994). 

 

No documentário "How art made the world" produzido pela BBC em 2005 (dirigido 

pelo professor de Oxford Dr. Nigel Spivey), especula-se que os desenhos nas cavernas 

podem ter sido uma forma de comunicar imagens que surgiam por drogas alucinógenas 

(especialmente para os xamãs das tribos primitivas) e que a linguagem não conseguia 

expressar.  

 

Para outros estudiosos, era simplesmente a vontade de produzir algo, que mais tarde 

seria chamado arte. Ou até mesmo uma decoração para o local onde viviam ou comiam 

(apesar de que Genevieve von Petzinger encontrou desenhos em locais pouco acessíveis 

e que provavelmente não eram muito visitados).  

 

Mas não há provas para nenhuma destas teorias.  

 

As primeiras expressões abstratas surgiram com os sepultamentos há 100 mil anos. 

Nestas covas, eram deixados materiais como ouro, comida, enfeites de conchas e ossos 

de animais.  

 

Gobleki Tepe na Turquia é um sítio onde aparecem esculturas gigantes de animais, 

feitas por 9.000 a.C. Em outros lugares, foram encontradas esculturas como a Vênus de 

Willendorf, provavelmente esculpida entre 28.000 e 25.000 a.C., podendo simbolizar 

uma relação com a mãe natureza (símbolo da fertilidade) ou simplesmente uma 

expressão relativa ao sexo. Foram encotradas flautas construídas perto de 42 mil anos 

atrás.   
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Nas cavernas, há muitos desenhos de animais e alguns poucos de humanos. Há mãos 

registradas pelo sopro de tinta. E há riscos e rabiscos. Muitos destes desenhos eram 

feitos com tinta preparada segundo um processo químico não muito simples.  

 

Genevieve von Petzinger (2016) lembra que muitos destes produtos eram simbólicos e 

não utilitários, ou seja, não tinham uma finalidade prática, mas tão somente uma 

expressão sentimental. E muitos exigiam muitas horas para serem criados e depois eram 

enterrados com os mortos ou simplesmente deixados para trás.  

 

 

A Linguagem e a Comunicação – as origens 
 

Comunicar significa ―por em comum‖ (o que pensamos). A invenção da comunicação 

pode ter acontecido para que nossos antepassados pudessem falar de coisas passadas e 

para influenciar os outros, seja para conseguir algo para si ou para o grupo. A 

cooperação para caça, defesa e organização em grupos foi facilitada pela comunicação.  

 

Segundo Knigh e colegas (1995), a linguagem permitiu falar de tempo e espaço que não 

estavam no contexto ou no presente ou no local. A linguagem permitiu falar de coisas 

que não existiam (deus, sentimentos, fantasias) e permitiu usar a coletividade para 

trapacear ou ir contra isto.  

  

Robin Dunbar (1996) diz que a principal função da linguagem no processo de 

comunicação era para facilitar o ―grooming‖ (tu me coça e eu te coço). Isto ―cimentou‖ 

os grupos sociais. Ele acredita também que a linguagem e a socidade evoluíram juntas. 

A sociedade estimulou a invação da linguagem e a linguagem permitiu sociedades 

maiores. E isto formou um ciclo virtuoso.   

 

Wilson (2013) lembra que a ―sequência na avaliação cognitiva foi da interação social 

intensa nos primeiros povoados a um sinergismo com capacidade crescente de 

interpretar e agir conforme as intenções, a uma capacidade de criar abstração ao lidar 

com os outros e o mundo externo e, finalmente, à linguagem.‖ 

 

Mas temos que lembrar que a comunicação não precisa sons, gestos, muito menos 

linguagem. As primeiras formas de comunicação foram os rituais e adornos ou 

acessórios para o corpo, como colares de conchas. E isto era usado por vivos e também 

colocado em sepultamentos.  

 

Muitos outros animias também possuem formas primitivas de comunicação. Wilson 

(2013) lembra que a abelha faz uma dança para transmitir a direção e a distância do 

alvo, ―seja uma fonte de néctar e pólen ou um novo local de nidificação potencial.‖ Mas 

o código é fixo. Já os humanos conseguem inventar novos símbolos.  

 

Não se sabe bem quando a linguagem falada ou gestual foi inventada. A origem da fala 

humana é foco de controvérsias. Johanna Nichols (linguista da Univ. da Califórnia) 

estimou a origem em 100 mil anos atrás, pela diversidade de línguas modernas e 

velocidade de disseminação. Já Everett (2017) acredita que a linguagem surgiu há mais 

de 1 milhão de anos. Segundo Everett (2017), Homo habilis e Homo erectus já tinham 
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alguma protolíngua. Isto é uma conclusão a partir do estudo de artefatos culturais que 

eles deixaram (ferramentas, modo de vida, alimentação e organização social). 

 

Wilson (2013) acredita que ―o pensamento abstrato e a linguagem sintática emergiram 

no máximo 70 mil anos atrás. A chave para essa conclusão está na existência de certos 

artefatos e em deduções do processo mental necessário para produzir tais artefatos.‖ 

 

Apesar dessas opiniões, o grande salto teria ocorrido há 40 mil anos, quando os seres 

humanos modernos desenvolveram uma linguagem semelhante à nossa. Isto ficou 

exposto nos desenhos nas cavernas.  

 

Pelos estudos atuais, o gene FOXP2 é responsável pela linguagem falada. Sem este 

gene, não é possível articular palavras, pois os órgãos fonadores não são formados 

adequadamente para produzir os sons da fala. Esta é a diferença dos seres humanos para 

outros animais. O FOXP2 surgiu de mutações há 42 mil anos, segundo Cochran e 

Harpending (2010), mas a origem é um elo perdido. Há até quem acredite em uma 

origem extraterrestre.  

 

Everett (2017) não acredita que a linguagem tenha surgido por uma única mutação 

genética. Ele acredita que as mutações sim fizeram surgir a linguagem, mas de modo 

gradual.  

 

O gene FOXP2 também ajuda no processamento mental, além do controle do aparato 

vocal. Isto pode significar que a linguagem pode ter nascido primeiro no cérebro, na 

forma de pensar, e depois ter gerado a fala. Segundo Everett (2017), falar requer o 

controle preciso de mais de cem músculos da laringe, da respiração, do diafragma, de 

músculos entre as costelas e de músculos da boca e face.  

 

Genevieve von Petzinger (2016) sugere um resumo das teorias para a origem da 

linguagem:  

1. evolução gradual a partir de um sistema verbal simples (Pinker); 

2. uma mudança genética repentina que desbloqueou a capacidade de falar (Chomsky); 

3. um meio de facilitar o ensino de processos complexos de fabricação de ferramentas 

(Gibson); 

4. um meio para suportar a fofoca, para manter os laços sociais de um grupo (Dunbar); 

5. um sistema que evoluiu da interação entre mães e filhos (Falk). 

 

Provavelmente, a linguagem começou com sinais e gestos, depois evoluindo para sons 

representativos, palavras para nomes comuns e próprios e depois a sintaxe. Steven 

Pinker (2010) diz que há uma média de 40 fonemas nas línguas. Mas as línguas 

polinésias possuem apenas 11 enquanto a Bushman possui 141 fonemas.  

 

Chomsky acredita que a sintaxe é inata do ser humano, já vem com nosso cérebro. Até 

alguns tipos de macacos conseguem se comunicar com sons e gestos seguindo uma 

gramática, ou seja, "tu me coça" é diferente de "eu te coço". É possível que a linguagem 

tenha evoluído porque era preciso também falar de sequências (para traçar estratégias); 

isto pode ter gerado a gramática.  

 

Provavelmente, a linguagem evoluiu, segundo Charles Sanders Peirce (apud Everett, 

2017), como uma progressão de sinais da natureza (índices) para sinais por semelhança 
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(ícones) até sinais criados por humanos (símbolos). Um índice é algo como ―fumaça 

indica que há fogo‖. Já o ícone pode ser exemplificado como uma escultura que 

representa algum objeto físico. Depois teriam surgido a gramática, os gestos e a 

entonação.  

 

Para Everett (2017), a linguagem é uma interação entre significado (semântica), 

condições de uso (pragmática), propriedades físicas para gerar som (fonética), uma 

gramática (sintaxe), uma estrutura sonora (fonologia), uma estrutura de palavras 

(morfologia) e princípios conversacionais para o discurso.  

 

E a forma como a linguagem é aprendida ainda é um mistério. Crianças não são 

ensinadas a falar; elas apenas ouvem e observam os adultos e imitam os sons e a 

sintaxe. A mímica de sons é comum entre animais, especialmente em pássaros que 

cantam. Para Chomsky, há super-regras (ou meta-regras) ou princípios, que são 

universais e inatos, ou seja, já vêm com nosso cérebro. Assim, quando crianças só 

precisam aprender as regras mais gerais e depois instanciá-las. Uma teoria contrária é 

que todas línguas sejam descendentes de uma mesma proto-língua e por isso há regrsa 

universais. E também há a teoria de que a língua reflete nosso modo interno de pensar, o 

que seria igual para todos da mesma espécie (Pinker, 2010).  

 

Dorren (2018) estima que haja 6 mil línguas diferentes faladas ou escritas hoje em dia 

no mundo (uma média de 1 para cada 1,25 milhão de pessoas). As línguas se 

desenvolveram para facilitar o comércio (como Suali e Malaio), mas também para 

facilitar a administração pelos governos. É preciso se fazer entender.  

 

Alguns governos impuseram línguas para controlar melhor a população e seus atos. O 

Mandarim foi imposto para unificar a China. Enquanto algumas foram impostas, outras 

foram reprimidas ou punidas ou extintas de modo intencional. Algumas línguas ficaram 

mais simples pra aumentar a produtividade. Mas muitas palavras novas surgiram para 

poder acomodar o pensamento mais abstrato e complexo. Houve importação de 

palavras, mas também adaptação. Mas muitos povos incentivam a volta de dialetos pra 

manter viva a história e a cultura dos povos.  

 

As línguas tamém motivam guerras, como no Sri Lanka. E separam castas como na 

Índia e na ilha de Java. Hindi e Urdu são faladas de modo igual mas a escrita é 

diferente. Já Mandarin e Cantonês e são escritas de forma igual mas são faladas 

diferente (Dorren, 2018).  

 

A Escrita e os Alfabetos 
 

A escrita nasceu da necessidade de serem registradas operações, débitos e créditos, da 

necessidade de se controlar o que uns deviam e o que outros tinham a receber. Ou seja, 

da própria necessidade de controlar devedores esquecidos ou caloteiros mesmo 

(Freeman, 2016). 

 

Inicialmente eram utilizados símbolos para registrar bens e significados relativos a 

transações comerciais. Isto era mais fácil que encher jarros com pedras para registrar 

débitos, por exemplo. Tábuas com pictografias eram mais ágeis e ocupavam menos 

espaço. Além do que, poderiam ser reutilizadas, pois eram feitas de argila.  
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Com o tempo, a escrita também passou a ser usada para registrar códigos de conduta, 

conceitos religiosos, registros astronômicos e climáticos e também publicidade dos 

feitos dos povos e seus governantes (Diamond, 2013). 

 

As palavras escritas provavelmente surgiram para abreviar desenhos que representavam 

coisas concretas. Depois houve a necessidade de registrar nomes de pessoas, daí 

surgindo símbolos para sons (que compunham nomes próprios).  

 

A primeira escrita conhecida foi a cuneiforme (Figura 1), bem desenvolvida pelo povo 

sumério por volta de 4000 a.C., mas que talvez tenha sido criada por outra civilização. 

Egípcios usaram hieróglifos (Figura 2) para representar nas paredes a vida dos seus reis, 

por volta de 3300 a.C. Surge a sintaxe da escrita, bem como a ordem da leitura 

(começando da direita ou da esquerda, dependendo para onde estavam virados os rostos 

de pessoas desenhados na pedra).  

 

 

Figura 1: Tábua com escrita cuneiforme 
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Figura 2: Escrita egípcia com hieróglifos 

 

As primeiras escritas usavam figuras semelhantes ao que queriam referenciar (ícones). 

Com o aumento do número de palavras e também com a necessidade de representação 

de coisas abstratas, foi necessário simplificar as figuras. E depois foi necessário criar 

palavras para conceitos abstratos e para coisas novas. Daí então que uma palavra não 

precisa ter relação com aquilo que representa, seja por som ou por semelhança das letras 

que usa (Dorren, 2018).  

 

Uma escrita com ideogramas ou logogramas (como o Mandarin na China, a escrita 

Maia, os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme) utiliza um desenho para cada 

palavra (algumas palavras ainda exigem 2 desenhos contíguos). Isto torna extremamente 

difícil memorizar palavras. Por isso, foram criados alfabetos, onde uma letra representa 

um som. Em geral, as línguas possuem de 5 a 10 vogais e perto de 20 consoantes. A 

combinação desse conjunto de letras permite gerar todos os sons (fonemas) da língua 

(para particularidades das 20 línguas mais faladas no mundo atual, ver Dorren, 2018). 

 

Von Petzinger (2016) analisou sítios (na mioria cavernas) na Europa, em Israel e na 

África, onde símbolos primitivos foram registrados entre 40 e 10 mil anos atrás, e que 

permanecem ali até hoje.  

 

Destes povos primitivos, ficamos com o legado de escritas e esculturas. Alguns são 

produtos utilitários (que servem para um fim), mas outros são apenas simbólicos (não 

tem finalidade aparente), como por exemplo um colar feito com conchas e riscos nas 

conchas. Ele demandou muito esforço para ser feito, mas depois foi colocado numa área 

de sepultamento, onde não mais seria visto ou usado. Muitos destes desenhos foram 

feitos com tintas que exigiam conhecimentos de química e que usam materiais difíceis 

de encontrar ou fazer.  
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Segundo Von Petzinger (2016) ainda, havia 3 formas de pintar: com pincel , com dedos 

ou cuspindo ou assoprando. Os desenhos de animais podem ter sido feitos por um destes 

motivos: registrar caça, decorar lugares, ensinar jovens, encantar crianças ou por magia 

para ajudar na caça. Mas havia também imagens de animais que não eram caçados e 

mesmo animais que não existiam (mistura de animais e humanos). Podem ter sido feitos 

para marcar o lugar ou a propriedade de uma tribo.  

 

Mas a descoberta mais interessante de Von Petzinger (2016) são sinais que se repetem e 

que não são desenhos de coisas porque não há semelhança física (são simbólicos).  

 

Genevieve von Petzinger (2016) tem investigado sinais gráficos em cavernas. Ela 

encontrou sinais atípicos, no total de 32 sinais geométricos, que não são considerados 

aleatórios, pois se repetiam (havia pouca variação). Tudo isso numa janela de tempo de 

30 a 40 mil anos em vários lugares do mundo, incluindo Espanha, França, leste europeu 

e África. Alguns dos sinais que se repetem aparecem na Figura 3.  

 

A conclusão é que as pessoas estavam padronizando sinais, ou seja, não eram aleatórios; 

tinham algum significado. E eles podem ter sido reusados para comunicação entre 

pessoas ou até mesmo entre grupos.  

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Sinais simbólicos primitivos 

 

 

Wilson (2013) comenta sobre um desenho de 77 mil anos atrás, consistindo em três 

linhas riscadas que conectam uma fileira de nove marcas em forma de X. O significado, 

caso exista, se desconhece, mas a natureza abstrata do padrão parece clara. 

 

Chase (1994) lembra que esta cultura simbólica não era essencial para sobrevivência, 
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além de apresentar também coisas que não exisitam na vida real, como seres que 

misturavam partes de animais e humanos.  

 

O mistério é por que tais sinais sumiram aproximadamente há 13 mil anos (Von 

Petzinger, 2016). 

 

A definição do primeiro alfabeto, com 22 letras (e que dá origem a muitos dos nossos 

atuais), é associada aos fenícios, que eram um povo de comércio e não podiam perder 

tempo entre as viagens (tempo é dinheiro até hoje). Os gregos teriam aprimorado este 

alfabeto incluindo vogais, segundo Dorren (2018). Isto deve ter acontecido por volta de 

1800 a.C. (ver Figura 4). 
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Figura 4: Evolução do alfabeto 

 

As representações numéricas utilizavam inicialmente riscos. Depois, para simplificar a 

representação de números grandes, foram utilizados símbolos menores. Surgem os 

números romanos e os algarismos arábicos (inventados na Índia) num sistema decimal 

(10 dígitos). O zero foi inventado pelos hindus. Mas o sistema de contagem com base 

em 12 vem dos sumérios, contando com partes dos dedos. E até hoje temos um 

calendário de 12 meses e contamos horas em 60 minutos e minutos em 60 segundos 

devido a eles.   
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Alguns sinais também passaram a ser utilizados para reduzir ambiguidades (como riscos 

sob ou sobre letras, além de palavras sem significado, que foram criadas 

especificamente para isso). E também foram criados prefixos e sufixos para variar 

gênero e número nas palavras, bem como tempos verbais e referências a pessoas (quem 

está falando, de quem se está falando, etc.). 

 

A repetição de padrões em línguas diferentes de povos que não tiveram contato entre si 

demonstra a criatividade humana para evoluir a linguagem de acordo com o aumento de 

complexidade da vida cotidiana e de nossa inteligência (Diamond, 2013). 

 

A Revolução da Agricultura e as Primeiras Civilizações 
 

Entre 13 e 11 mil anos atrás, os povos nômades passaram a viver da agricultura. 

Segundo Cochran e Harpending (2010), esta mudança cultural foi um grande salto no 

desenvolvimento da inteligência humana: 

a) por cruzamentos genéticos; 

b) por convívio em grupos (Robin Dunbar corrobora): grupos maiores geram cérebros 

maiores para conseguir acasalar e resolver conflitos; 

c) por inovações tecnológicas para viver em grupos maiores em espaços menores, 

incluindo previsão do tempo; 

d) para planejar a produção de alimentos. 

 

A agricultura foi inventada em várias partes do mundo mais ou menos na mesma época. 

O local mais conhecido como pioneiro foi o Crescente Fértil, na Mesopotâmia, em 10 

mil a.C. Mas também aconteceu na África e na China e pode ter também acontecido na 

América. Esta mudança de caçadores-coletores para agricultores pode ter sido 

favorecido pela estabilidade do clima após uma pequena era do gelo.  

 

Uns dizem que a agricultura surgiu por acaso, quando povos notaram que sementes 

caídas germinavam depois de um tempo. Um povo conhecido como Natufians viva de 

forma nômade, mas volta para sítios anteriores, fazendo rodízio em regiões conhecidas. 

E aí notavam que plantas comestíveis e animais tinham crescido novamente. Este pode 

ter sido o início do período em que os seres humanos passaram a entender os padrões 

climáticos e também o desenvolvimento de plantas e animais.  

 

Outros dizem que a agricultura foi um experimento bem sucedido, onde as pessoas 

selecionavam grãos para serem cultivados, já que os grãos selvagens não vingavam. 

Este processo envolvia transportar sementes de um lugar para outro e fazer seleção das 

melhores (isto, sem conhecer genética).  

 

A agricultura pode ter sido a primeira tentativa de controlar o mundo, a produção de 

comida, o clima e a vida. Isto daria mais segurança às pessoas. E pode ter gerado 

aumento da capacidade do cérebro e consequentemente mais inovações. O cérebro se 

desenvolve para entender padrões da natureza, planejar futuro (diques, ciclos de 

plantação e colheita, gestação de animais). Mas principalmente para organizar grupos 

maiores que famílias e entender relações sociais. Daí também podem ter surgido as 

primeiras religiões, como uma forma de pedir bênçãos aos deuses pelo clima e 

alimentos.  

 



28 

 

A agricultura gerou as primeiras civilizações. Fustel de Coulanges (1961) explica em 

detalhes como era a vida cultural nas primeiras cidades. Surgem os primeiros 

governantes e os primeiros códigos e regras de conduta. É instaurado o direito de 

propriedade, pela terra e pela comida. Os instintos começam a ser reprimidos; o 

comportamento é moldado pelo convívio em socidade. 

 

Weisdorf (2005) lembra que o excesso de comida (poucos produzem alimentos para 

muitos) faz surgir funções não relacionadas à comida (non-food specialists). Cada um 

(ou grupo) faz o que sabe fazer melhor (mais eficiência) e troca com os outros. Segundo 

o Paradoxo de Ghiselin, uma maior especialização de indivíduos gera mais 

generalização no grupo (por exemplo, pode-se comer de tudo).  

 

Surgem o planejamento e a rotina de trabalho, especialmente ligados à produção e 

estoque de alimentos, construção de casas e diques, gestão financeira e preparação para 

guerra e defesa.  

 

Os trabalhos manuais evoluem, tanto no artesanato quanto na invenção e uso de 

ferramentas. A cultura se desenvolve e com ela vêm a fofoca, a inveja, conflitos, 

coalisões e estratégias de grupos para conflitos. 

 

Mais tempo livre permite a criação de coisas que não são necessárias para a 

sobrevivência e sim para o deleite, como a decoração (casas, vestuário e acessórios para 

o corpo) e as artes (literatura, escultura, etc.). 

 

As inovações podem também ter aumentando muito pela maior interação e troca de 

informações. Segundo Geoffrey West, uma população maior favorece o acúmulo, troca 

e geração de conhecimentos, e consequentemente aumenta a probabilidade de 

inovações.  

 

Veja aqui um estudo sobre a evolução da população mundial: 

http://miningtext.blogspot.com/2014/07/a-evolucao-da-populacao-mundial-desde.html 

 

Por outro lado, apesar dos benefícios que a agricultura nos trouxe, Jared Diamond 

(1987) acredita que este foi o maior engano da Humanidade na sua evolução cultural. A 

alimentação piorou (pouca carne), começaram as disputas por terra e comida, a 

desigualdade social, as doenças e o despotismo.  

 

 

Gutenberg e a prensa móvel – muito mais livros 
 

Segundo Fang (1997), livro vem da palavra latina ―liber‖, que significa casca de árvore. 

Mas também pode ter vindo da palavra grega ―byblos‖, que significa papiro, onde eram 

feitas as primeiras escritas.  

 

Inicialmente os livros eram escritos a mão. Então para reproduzir livros, era necessário 

que uma pessoa ditasse e várias escrevessem. Assim começou a reprodução da Bíblia 

nos monastérios. Com as mãos, poucas páginas eram impressas por dia. Com o uso de 

tipos móveis, a produção passou a 40 páginas por dia. Com a prensa móvel de 

Gutenberg, houve um incrível aumento para 3600 páginas por dia. 

http://miningtext.blogspot.com/2014/07/a-evolucao-da-populacao-mundial-desde.html
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A grande revolução envolvendo livros teve início com a invenção da prensa móvel por 

Gutenberg na metade do século XV.  

 

Niall Ferguson (2013) lembra que ―em 1518, um total de 150 obras impressas foram 

publicadas na Alemanha, subindo para 260 em 1519, 570 em 1520 e 990 em 1524.” 

 

Marshall McLuhan, no livro ―A Galáxia de Gutenberg‖, conta como foi difícil para o 

ser humano acostumar-se à leitura. Nicolas Carr, no livro ―The Shallows‖ (título em 

português ―A Geração Superficial - o que a Internet está fazendo com os nossos 

cérebros‖, acredita inclusive que esta foi uma revolução, pois nosso cérebro modificou-

se para acomodar o hábito da leitura. A invenção da prensa móvel de Gutenberg foi tão 

importante que suportou duas grandes revoluções na nossa História. Primeiro, devido ao 

livro de Américo Vespúcio, nosso continente passou a ser chamado América e não 

Colômbia (Bueno, 2016). Segundo, foi por causa de livros e panfletos impressos que 

Martin Luther fez outra revolução, a Reforma Protestante, em 1517. Este último caso é 

bem explicado no artigo de Peter Burke "Problemas causados por Gutenberg: a 

explosão da informação nos primórdios da Europa moderna". 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142002000100010&fbclid=IwAR059wMwoSH0fUD_gIxk1hGw1kBoqN7ipgulb18h

Dype4GZ4anKBLLuAsOM 

 

Desta forma, o conhecimento pode chegar a longas distâncias. E persuadir mais pessoas.  

 

 

Mídias de massa 
 

A revolução de Gutenberg foi excepcional porque permitiu o conhecimento se 

disseminar até locais longínquos e a mais pessoas. A invenção do telégrafo por Samuel 

Morse e do telefone por Graham Bell aumentou a velocidade da transmissão, 

permitindo que informações chegassem a lugares distantes de forma quase instantânea. 

Segundo Kevin Kelly (2010), o telefone também gerou outra revolução. Antes, com o 

telégrafo, só era possível transmitir mensagens curtas a locais distantes. O telefone 

trouxe a possibilidade da conversa demorada entre pessoas distantes. Famílias e amigos 

podem então reforçar seus laços, mesmo à distância. Mas ainda era uma disseminação 1 

para 1.  

 

Com o advento das mídias de massa como rádio e TV, a informação pode chegar de 

forma imediata a muitos lugares ao mesmo tempo (broadcasting). George Orwell (no 

livro "1984") imaginou um futuro (que era 1984 para ele que vivia em 1948), onde seria 

ruim todo mundo receber a mesma informação da mesma fonte. E ainda com fluxo em 

ambos os sentidos. Cada um poderia mandar e receber informações. Este é o princípio 

da TV digital e da Internet.  

 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação 
 

Para comunicar é preciso um meio físico. De maneira primitva, as palavras vão pelo ar 

ou por meios concretos como tábuas, pedras e papéis. Com o surgimento das 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000100010&fbclid=IwAR059wMwoSH0fUD_gIxk1hGw1kBoqN7ipgulb18hDype4GZ4anKBLLuAsOM
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000100010&fbclid=IwAR059wMwoSH0fUD_gIxk1hGw1kBoqN7ipgulb18hDype4GZ4anKBLLuAsOM
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000100010&fbclid=IwAR059wMwoSH0fUD_gIxk1hGw1kBoqN7ipgulb18hDype4GZ4anKBLLuAsOM
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tecnologias da informação e comunicação, temos meios eletrônicos para transmitir 

informações.  

 

A nível físico, temos computadores e redes de computadores, incluindo dispositivos 

como roteadores, transmissores wifi, antenas de 3G/4G/5G e outras formas 

(infravermelho, rádio, Near Field Communication), ou seja, redes com ou sem fio.  

 

O meio físico também precisa de protocolos para troca de informações, como http e ftp, 

para que os dispositivos se entendam entre si.  

 

Mais recentemente vimos surgir dispositivos móveis como smartphones, tablets e 

relógios inteligentes (smartwatches). Já estão falando também em wearables 

(tecnologias vestíveis), como óculos, tênis e partes de roupas.  

 

A Internet das Coisas (IoT) está conectando qualquer tipo de dispositivo à Internet, 

como TVs, carros, portas, janelas, móveis, etc. Somem-se a esses os sensores de calor, 

umidade, presença, luminosidade, posicionamento, movimento, etc.  

 

A tecnologia está em tudo. E a usamos sem mesmo notar. O simples ato de ver as horas 

agora é feito através de smartphones ou smartwatches. A Geração Y utiliza tecnologia 

em 80% de suas atividades. Esta é a revolução da mobilidade. E também da 

pervasividade (tecnologias em todo lugar) e ubiquidade (poder receber informações a 

qualquer hora e lugar).  

 

Num nível mais acima, o nível lógico, temos aplicativos e sistemas que controlam a 

troca de informações e ajudam na colaboração. Os portais corporativos são sites que 

reúnem toda a informação de uma organização e permitem a conexão com diferentes 

papéis (clientes, fornecedores, funcionários, parceiros, etc.). As intranets são redes 

internas para disseminação e troca de informações. Sistemas de Workflow ajudam no 

andamento de processos, no sequenciamento de tarefas e na troca de documentos 

eletrônicos. O e-mail continua vivo, apesar de estar sendo substituído por redes sociais e 

aplicativos de postagens e troca de imagens e textos (twitter, instagram, whatsapp, 

Skype, etc.). E ainda há a possibilidade de chats e videoconferências. Listas e grupos de 

discussão por e-mail ou aplicativos tipo Messenger permitem criar grupos de pessoas, 

com troca de mensagens assíncronas ou síncronas. Ferramentas tipo Wiki permitem que 

páginas web sejam criadas de forma colaborativa, assim como o Google Docs permite 

que pessoas possam manipular simultaneamente o mesmo documento via Internet. 

Assim, as ferramentas de colaboração e cooperação vão ganhando espaço e dando mais 

força para o trabalho em grupo e para o compartilhamento de conhecimentos.  

 

Isso tudo ainda será impactado com tecnologias como chatbots e assistentes virtuais 

(como Siri, Alexa, Courtana, etc.), e some-se a isso tecnologias de inteligência artificial 

como buscadores de informação, analisadores de imagens e sons gravados, e ainda 

software de tradução automática por imagens (ex. WordLens) ou voz.  

 

 

Forças Propulsoras da Disseminação de Conhecimento 
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Além das tecnologias, o elemento principal para a disseminação de conhecimento ainda 

são as pessoas. Seja por instintos ou pela cultura, seja de forma consciente ou não, seja 

por intenção própria ou por persuasão, são as pessoas as principais disseminadoras de 

conhecimento e informação.  

 

Como veremos neste livro, os comportamentos e os desejos humanos influenciam o 

modo como a informação se espalha. E ainda mais, a motivação de cada um pode ser 

diferente. Sabendo entender esta motivação ou sabendo motivar corretamente as 

pessoas, conseguiremos disseminar melhor aquilo que queremos.  

 

Por outro lado, a Inteligência Artificial (IA) está se tornando cada vez melhor, ao ponto 

de já poder operar postagens em redes sociais, principalmente para forjar e disseminar 

fake News, como conta Kakutani (2018). Além de ser agente ativo, a IA ainda tem 

capacidade de influenciar pessoas. Chatbots para conversação entre humanos e 

máquinas, software de agendamento de postagens (alguns descritos em Kawasaki e 

Fitzpatrick, 2017) e de repostagens, e até mesmo softwares criadores de textos já são 

realidade.  

 

 

Informívoros e Prosumidores 
 

Somos consumidores de informação por natureza. Se somos omnívoros (quem come de 

tudo), também consumimos de tudo, sejam notícias, fake News, memes, piadas, 

correntes do bem e fofocas.  

 

Consumimos informação para sobreviver, para se adaptar melhor ao ambiente, para 

procurar conseguir comida (ou salário), para planejar ataques, para defender-se melhor, 

para fazer ferramentas e inovações, para competir, escolher parceiros e defender 

parentes e grupos.  

 

Mas assim como consumimos, também queremos produzir informação e conhecimento. 

Qualquer pessoa pode publicar o que quiser nas redes sociais (mas também terá que 

sofrer as consequências). Somos impulsivos em repostar ou comentar postagens e 

notícias. E também sabremos criar nossas próprias histórias de ficção.  
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PARTE III – COMO A INFORMAÇÃO SE ESPALHA 
 

 

 

Comunicação formal X informal – individual x organizacional  
 

A comunicação formal normalmente utiliza meios formais e tradicionais, como 

memorandos, e-mails, resoluções, instruções normativas, etc. Em geral, este tipo de 

comunicação permite documentar ou registrar a troca de informações ou mensagens (em 

um modo explícito, tal como papel, mensagens eletrônicas ou áudios gravados). 

 

Já a comunicação informal não utiliza um meio institucionalizado, podendo acontecer 

até mesmo fora da organização, de modo não planejado (ex. happy hour). Em geral, a 

troca de informações ou mensagens não é registrada. Ela é muito comum através da 

troca de conhecimento tácito e via canais orais (ex. telefone e conversa presencial).  

 

A comunicação informal normalmente acontece entre indivíduos, enquanto que a formal 

pode acontecer a nível pessoal (entre indivíduos) ou a nível organizacional (entre papeis 

de funcionários ou entre setores ou mesmo entre instituições diferentes, sem 

personalização).  

 

A comunicação formal dentro de uma organização deve seguir a hierarquia ou 

organograma. Desta forma, um gerente só pode se comunicar com um subordinado de 

outro departamento via gerente deste último departamento. 

 

A cultura formal para disseminação de conhecimento começa pela implantação de 

processos, ferramentas, regras e políticas. Há incentivos para disseminação através de 

seminários, congressos, cursos, comunidades de prática, postagens em fóruns internos, 

etc. A comunicação formal deve fazer parte da estratégia da empresa, sem dúvida. Por 

outro lado, não devemos menosprezar a cultura informal. 

 

A comunicação informal acontece, primeiro, através de ambientes internos propícios 

para isto, tais como salas de convivência ou estar e cafeterias internas. Mas também 

podem ser usados ambientes externos, como bares e pubs para happy hour.  

 

A comunicação informal melhora o fluxo de informações e ideias pois alivia a pressão 

do dia a dia e dos compromissos, liberando pensamentos e afastando amarras e 

limitações (seria como pensar sem compromisso). Pessoas desvinculadas do contexto da 

empresa podem compartilhar sem medo suas impressões. A pressão diminui em 

ambiente descontraído e diferente.  

 

Steven Johnson (2010) fala da importância dos Cafés como lugares para pessoas se 

encontrarem e trocarem informações e experiências. O Café hoje são as redes sociais, os 

blogs, twitter, whatsapp, sites de colaboração como o Findings (Johnson, 2011). Não se 

pode negar que a tecnologia da informação é o meio mais usado para comunicação entre 

pessoas.  
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Weiner (2016) fala da importância de se ter um ambiente para criatividade. A 

informalidade estimula a criatividade. Não é possível gerar inovação num ambiente 

único. Não existe um tipo de ambiente único para criação. O ambiente de bar numa 

happy hour certamente vai funcionar melhor que um escritório com mesas e 

computadores. Seria como simular os ambientes da Belle Époque no final do Século 

XIX e início do Século XX, ou os cafés e Óperas de Paris que reuniam compositores, 

músicos, artistas, escritores, etc. Veja o filme ―Meia-Noite em Paris‖ de Woody Allen 

para entender como um escritor consegue ter mais criatividade nestes ambientes 

encontrando-se com outras pessoas criativas.  

 

Estudos de Ravi Mehta (University of Illinois at Urbana-Champaign) concluíram que 

pessoas expostas a barulho moderado foram mais criativas que as expostas a muito 

barulho ou que ficaram em ambientes silenciosos. ―Um estado de distração ou foco 

difuso‖ parece ajudar a criatividade. Alguns exemplificam isto com imagens do 

apartamento de Beethoven e da escrivaninha de Einstein.  É claro que é necessário ter 

uma certa organização, senão as ideias seriam perdidas. Mas os cientistas recomendam 

quebrar a organização e a rotina, gerando diversidade no cérebro.  

 

Outro exemplo de ambiente criativo são os Hackatons, como os que acontecem no 

Facebook. São noites da criatividade com jogos e desafios, onde as pessoas podem 

desenvolver sua criatividade, suas habilidades para solução de problemas, e isto tudo 

em conjunto com outras mentes criativas, que estarão complementando ou criticando 

suas ideias.  

 

Já o Google incentiva que seus funcionários trabalhem em outros projetos para gerar 

diversidade de ideias no indivíduo e nos grupos. Gruber (citado por Sawyer , 2006) 

descobriu que pessoas criativas são mais bem sucedidas porque estão engajadas em 

múltiplos projetos relacionados ao mesmo tempo. Ele acha que o que faz uma pessoa 

criativa não é uma ideia única mas um modelo conceitual amplo onde as ideias 

emergem, são interpretadas e elaboradas. 

 

 

Espaço e tempo - corredores físicos 
 

Há espaços físicos que funcionam como corredores para a disseminação de 

conhecimento. 

 

Antigamente, tínhamos rios, mares e estradas, devidamente percorridos por 

comerciantes, que levavam mercadorias e também conhecimento. Também fizeram 

parte como tranmissores os exércitos. Em especial, podemos citar impérios como 

babilônio, persa, gregos, otomanos, império romano, o império de Alexandre, o Grande, 

e os exércitos cristãoes e muçulmanos.  

 

Depois da invenção da prensa móvel por Gutenberg, na metade do século XV, o 

conhecimento pode ser disseminado por meios explícitos como livros e panfletos, além 

do modo tácito (na cabeça de pessoas). Isto gerou três novidades. Primeiro, a 

transmissão a longas distâncias. Segundo, a transmissão por mais tempo, pois os 

mesmos livros poderiam ser lidos por várias gerações. E por terceiro, o conhecimento 
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pode ficar latente para ser aproveitado mais adiante. O exemplo é que até hoje lemos 

livros dos antigos gregos.  

 

Hoje, temos tecnologias, como TV, rádio, internet, redes de computadores, wifi, etc., 

que nos permitem fazer o compartilhamento físico de forma mais rápida e precisa. Estas 

tecnologias combinam a transmissão a longas distâncias e em tempo real. Também 

permitem disseminar para grandes massas (broadcasting), como TV, rádio e Internet, 

mas também permitem comunicações um-a-um, como aplicativos de mensagens (ex. 

Messenger e Whatsapp). 

 

Corredores sociais 
 

Além dos corredores físicos, a informação e o conhecimento precisam de corredores 

sociais, de interações entre pessoas. As rotas comerciais foram o início para a grande 

dispersão. As tecnologias de colaboração como Redes Sociais, blogs e 

microblogs,Wikis, fóruns, e-mails, listas de discussão são hoje os rios e estradas para a 

disseminação do conhecimento. Tecnologias de telefonia, imagens, vídeos, TV, Internet 

e computadores estão convergindo para um mesmo meio: tudo num mesmo aparelho, 

que é o smartphone. Mas isto não significa que os meios tradicionais, como a interação 

presencial e a comunicação oral não sejam importantes. A campanha de Obama em 

2012 utilizou diferentes meios de contato: cartas, site na Internet, twitter, telefone e 

também as velhas visitas pessoais com direito a chá com bolacha.  

 

Na época do Iluminismo, não havia tantas tecnologias. Por isso, os salões e cafés 

parisienses foram importantes para reunir artistas e inovadores. Veja o filme "Meia 

noite em Paris" de Woody Allen para entender um pouco mais disso. E nestes 

contextos, tanto o álcool quanto o café eram elementos centrais para criativade e como 

motivo para as reuniões (ver o artigo de Steven Johnson em 

https://br.pinterest.com/pin/177610779025142677/). Por isso, salas de convivência nas 

empresas e encontros informais como as ―happy hours‖ também são importantes para a 

troca de conhecimento.  

 

Mesmo dentro de pequenos grupos, a tradição oral (por exemplo, Incas não tinham 

escrita) e o boca a boca através de histórias ao redor do fogo ou dentro de cavernas 

foram também espaços sociais importantes.  

 

 

Web 2.0 
 

Steven Johnson (2011), no artigo ―Anatomy of an idea‖, conta como nascem suas 

ideias. Uma parte importante deste trabalho é a interação entre pessoas, a troca de 

informações. Assim como Johnson (2011) e Koestler (1964) identificam o cruzamento 

de ideias (mesmo de assuntos diferentes) e o conflito de opiniões como elementos 

primordiais para o ato da criação. Manuel Castells fala do poder das redes e como a 

Internet está transformando o mundo. Talvez hoje em dia não seja mais importante estar 

no mesmo lugar, mas sim estar discutindo assuntos semelhantes. Estima-se que a ação 

conjunta de pessoas possa aumentar a disseminação de informação ao mesmo tempo 

que aumenta a qualidade do que é disseminado.  

 

https://br.pinterest.com/pin/177610779025142677/
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Mas não basta ter vontade, é preciso ter os meios para conectar as pessoas. A Internet e 

seu principal serviço que é a World Wide Web (ou simplesmente Web) são o principal 

meio hoje em dia para conectar pessoas. Mas o meio físico, com suas tecnologias 

(discutidas numa seção anterior), não é suficiente. É preciso ter os meios lógicos, as 

aplicações, sistemas ou aplicativos. A Internet evoluiu. Os dispositivos se tornaram 

móveis (celulares, tablets, smartwatches e wearables). E a informação está em qualquer 

lugar a qualquer hora (anywhere, anytime).  

 

Assim surgiu a Web 2.0, termo criado por Tim O'Reilly para designar uma segunda 

geração de comunidades e serviços tendo a Web como plataforma. O termo está 

associado principalmente a ferramentas que utilizam colaboração e sabedoria das 

massas para resolver problemas. As principais ferramentas são as colaborativas, como 

sites tipo Wiki (onde várias pessoas criam páginas e conteúdos, como na Wikipedia), 

sites de armazenamento colaborativo de imagens (Flickr, Picasa) e sites para construção 

coletiva de documentos (como Google Docs).  

 

Pentland (2014) descreve uma nova ciência, a Física Social, a qual descreve conexões 

matemáticas entre informação e fluxo de ideias por um lado e o comportamento das 

pessoas por outro. Ela nos ajuda a entender como as ideias fluem de uma pessoa para 

outra através de aprendizagem social e como este fluxo influencia normas, 

produtividade e criatividade em empresas, cidades e sociedades. O uso de sensores e 

tecnologias permite colocar grandes volumes de dados (Big Data) sobre como as 

pessoas estão-se comportando. Isto inclui dados sobre compras, movimentação e 

localização, uso de tecnologias como TV, celular e computador e também como as 

pessoas se comunicam entre si. Isto tudo analisado, principalmente pelo seu conteúdo, 

permite descobrir padrões de comportamento social, segundo Pentland.  

 

Geoffrey West acredita que a criatividade tende a ser maior nas grandes cidades, porque 

mais pessoas estão-se encontrando. Não é a pessoa mais brilhante que tem as melhores 

ideias, mas aquela que melhor utiliza as ideias vindas de outros. O contato presencial 

físico é importante, mas as tecnologias aceleram a troca de informações.  

 

 

Modelos de difusão  
 

A disseminação de informações pode ser entendida através da análise da difusão de 

novidades e tecnologias.  

 

A Figura 5, adaptada de Rogers (2003), apresenta uma curva em formato de ―sino‖ 

representando quantas pessoas utilizam ou adotam uma novidade ao longo do tempo. O 

grupo identificado como ―A‖ é dos inovadores (innovators). São os primeiros a utilizar 

uma inovação. Seu perfil é de pessoas com mais conhecimentos (formação), mais 

capital e são orientados a risco. Pode-se notar que os inovadores utilizam a inovação 

somente por pouco tempo, pois logo depois vão em busca de outras novidades. Eles 

funcionam como ―testadores‖ da inovação. O grupo ―B‖ são os chamados ―primeiros a 

adotar‖ a inovação (early adopters). Eles começam a utilizar a inovação logo após os 

inovadores a deixarem. Geralmente são jovens, tendem a ser líderes e possuem muito 

conhecimento (formação. O grupo ―C‖ formam a ―maioria inicial‖ (early majority). São 

mais conservadores e por isto só começam a utilizar a inovação depois que um bom 
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número de pessoas já a utiliza. São também abertos a novas ideias, ativos na 

comunidade e influenciam pessoas próximas. O grupo ―D‖ é a ―maioria tardia‖ (late 

majority). São pessoas de mais idade, menos formação, muito conservadores e menos 

ativos socialmente. O último grupo, o ―E‖, é dos chamados ―retardatários‖ (laggards). 

São os últimos que começam a usar uma tecnologia. São extremamente conservadores, 

possuem pouco capital e bem mais idade, além de menor formação. 

 

 

Figura 5: Curva de adoção e difusão de inovações – percentual de adotantes em cada 

divisão 

 
 

Temos que lembrar que leva tempo desde a invenção até que um produto esteja 

disponível comercialmente em larga escala para a população em geral (Barley, 1998). 

Clark (2007) estudou o tempo (em anos) para algumas tecnologias saírem da Inglaterra 

(onde foram criadas) e chegarem até algumas regiões do planeta (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1: Tempo para algumas tecnologias saírem da Inglaterra e chegarem até 

algumas regiões do planeta (em anos) 

A = Fiação de algodão (1771) 

B = Máquina a vapor (1775) 

C = Locomotiva a vapor (1825) 

           A    B    C 

Áustria  30  42  13  

Bélgica  28  16  10  

Brasil   75  35  29  

Canadá  --  36  11  

Dinamarca  --   29  19  

França  7    3    7  

Alemanha  13  8   12  

Hungria --   28  21  

Índia   46  30  28  

Irlanda  19  15  9  

Itália  --   12  14  
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México  64  43  48  

Holanda 24  10  14  

Portugal  --   28  31  

Rússia   22  23  11  

Espanha --    7    23  

Suíça  23  49   22  

Suécia   --   23   30  

EUA  20  28   5  

Fonte: Clark (2007) 

 

Um artigo da Newsweek, de Abril de 1998 ("Reeling in the Years") apresenta o número 

de anos para que uma tecnologia consiga conquistar ¼ da população dos EUA (ver 

Tabela 2). 

 

Tabela 2: Número de anos para que uma tecnologia consiga conquistar ¼ da população 

dos EUA 

Data Invenção  Número de anos 

1873 Eletricidade  46 

1876 Telefone  35 

1886 Automóvel a gasolina 55 

1906 Rádio   22 

1926 Televisão  26 

1953 Forno de microondas 30 

1975 Computado Pessoal 16 

1983 Telefone móvel 13 

1991 Web   7 

Fonte: https://www.highbeam.com/doc/1G1-20473137.html 

 

Vejam quanto anos algumas tecnologias demoraram para alcançar 50 milhões de 

usuários: 

 rádio 38 anos 

 TV 13 anos 

 Internet 4 anos 

 IPOD 3 anos 

 Facebook: 2 anos; 100 milhões de usuários em menos de 9 meses 

 

 

Tipos de transmissão  
 

Thompson (2018) diz que a transmissão em larga escala pode seguir uma de duas 

alternativas.  

 

Uma delas é o modelo ―viral‖, visto em epidemias. Neste caso, a fonte de informação 

dissemina para poucos contatos, e estes por sua vez também disseminam para poucos. 

Desta forma, a transmissão em larga escala só ocorre, se uma ou mais pessoas em cada 

https://www.highbeam.com/doc/1G1-20473137.html
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nível realizarem ações de disseminação. Podemos dizer que a largura de disseminação é 

pequena, mas a altura (medida vertical) pode ser grande, com vários passos desde a 

fonte até o último contato. 

 

O outro modelo é quando uma fonte atinge vários contatos já no primeiro nível. Assim, 

a estrutura de disseminação tem uma largura grande. Talvez não seja necessário que a 

estrutura seja tão vertical (grande altura) para que se consiga uma escala maior de 

disseminação (para atingir mais pessoas).  

 

Um modelo híbrido poderia unir alguns níveis com pouca largura (apenas alguns 

contatos atingidos) e outros com largura maior. Imagine que a largura aumente à medida 

que os níveis se distanciam da fonte (maior número de contatos atingidos a cada nível). 

Isto poderia ser um modelo exponencial ou tipo Fibonacci. 

 

 

Tipos de Redes 
 

A velocidade com que dados se disseminam depende do tipo de rede por onde os dados 

irão trafegar e dos elementos ou nodos que formam esta rede. Os elementos da rede 

podem ser pessoas, tecnologias, empresas ou veículos de mídia.  

 

Existem diversos tipos de redes, conforme Baran (1962). Veja a Figura 6. Uma rede 

centralizada possui um nodo central ligado a todos os outros e cada nodo que não é 

central está ligado ao nodo central. Já uma rede descentralizada não possui um nodo 

central. Uma rede distribuída é caracterizada por caminhos alternativos para chegar de 

um nodo a outro. Já uma rede hierárquica possui nodos de ponta ligados a um único 

nodo que por sua vez se liga a somente um nodo e assim por diante, formando uma 

hierarquia.  

 

 
 

 

Figura 6:Tipos de redes 

 

Redes igualitárias, segundo Barabasi (2003) são aquelas cujos nodos (todos os nodos) 

possuem o mesmo número de conexões. Redes aleatórias são aquelas cujos nodos 

possuem uma média de conexões sem muito desvio. Já as redes Livres de Escala 

possuem alguns nodos com alto número de conexões, e outros com poucas. Os nodos 

com mais conexões podem chegar a ter milhões de conexões, ou seja, sem escala 

(Barabasi e Bonabeau, 2003). Os nodos ditos centrais são aqueles com muitas conexões, 

e os nodos marginais são os que aparecem nas pontas de sub-redes.  
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Segundo Barabasi, redes de mundo pequeno espalham mais facilmente informações; se 

tiver hubs (nodos com muitas conexões) e estes forem alcançados, a probabilidade de 

disseminação é ainda maior. As redes Livres de Escala são importantes para a 

disseminação, porque permitem disseminar rapidamente uma informação, bastando 

alcançar os nodos com maior número de conexões. Como Gladwell (2013) comenta em 

seu livro, estes nodos centrais podem servir para o mal (por exemplo, ser responsáveis 

pela disseminação de doenças) ou para o bem (por exemplo, para divulgar informações 

ou convencer pessoas).  

 

Segundo Barabasi, a Regra de Pareto (dos 20/80) também aparece nas redes de 

informações e conexões. Por exemplo, dizem que 80% dos links da web apontam para 

apenas 15% de páginas, que 80% das citações vão para 38% dos cientistas e que 80% 

dos links em Hollywood estão conectados a 30% dos atores. 

 

Então, o número de conexões entre os nodos pode seguir: 

a) uma Lei de Potência, onde muitos nodos possuem poucas conexões e poucos nodos 

possuem muitas conexões; ou 

b) uma distribuição normal ou gaussiana, onde há um valor médio de conexões com 

desvio padrão baixo.  

 

Há também as redes chamadas de Pequeno Mundo, onde um nodo pode alcançar 

qualquer outro nodo por poucos laços. Milgram (1967) foi responsável por um 

experimento que demonstrou que qualquer pessoa no mundo estaria separada de 

qualquer outra por até 6 laços. Esta é a teoria dos 6 graus de separação. Barabasi 

comenta que experimentos já foram feitos com o Facebook, provando que esta 

separação é em média de 5,73 laços, e a distância máxima foi de 12 laços. Experimentos 

semelhantes foram feitos com o Twitter (5,2 bilhões de relações), chegando-se a uma 

distância média de 4,67 laços. 

 

Numa rede, pode haver grupos isolados e estes são chamados Demes (como o conceito 

da Biologia, para populações isoladas que só cruzam entre si). As sub-redes são 

formadas por grupos com interesses ou características diferentes. Por exemplo, numa 

empresa, uma sub-rede pode ser formada por pessoas de um mesmo departamento ou 

setor. Nas redes sociais, as sub-redes se formam por interesses ou gostos diferentes. Isto 

não impede que sub-redes se conectem, através de ligações entre membros de grupos 

diferentes ou porque um elemento pertence a diferentes sub-redes. 

 

Em geral, a coesão é altar dentro de cada subgrupo, ou seja, a média de conexões é alta 

no grupo, com quase todos conectados a quase todos. E o acoplamento (ligações entre 

sub-redes) tende a ser menor.  

 

Pode haver também redes multidimensionais, que são aquelas com vários tipos de atores 

e diferentes tipos de relações.  

 

Outra estrutura que existe para redes é a hierarquia. Simon (1962) propõe que 

hierarquias são estruturas comuns em sistemas complexos, pois ajudam aos seres 

humanos entender melhor o sistema. Uma hierarquia é uma estrutura onde há um 

elemento raiz que é composto ou gera ou está relacionado a elementos menores (filhos), 

e cada um destes filhos pode também ser ―pai‖ ou raiz de uma nova estrutura de filhos, 

infinitamente. De uma forma sistêmica, a hierarquia pode ser vista como um sistema 
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sendo composto de subsistemas, e cada subsistema, sendo um sistema também, é 

compostos de subsistemas menores, e assim por diante.  

 

Por ser comum e fácil de entender, vemos hierarquias em empresas, famílias e 

genealogias, governos, entidades geográficas (países, estados, cidades, bairros, quadras, 

etc.), e é por isso que nós seres humanos também criamos hierarquias para entender e 

explicar sistemas (botânica, evolução natural, matéria física e química, etc.).  

 

 

Tipos de atores em redes 
 

Cross e Prusak (2002) identificaram quatro atores comuns em redes: 

• conectores centrais (central connectors); 

• expansores de fronteiras (boundary spanners); 

• corretores de informação (information brokers); e 

• especialistas periféricos (peripherical specialists). 

 

Conectores Centrais estão ligados à maioria das pessoas em uma rede. Não 

necessariamente são os líderes formais da organização, mas assumem um papel 

importante na troca de informações e comunicação entre pessoas. A saída de um 

conector central pode desestabilizar uma rede e interromper o fluxo de informação.  

 

Expansores de fronteira conectam uma rede com outras. Podem ser pessoas que se 

comunicam com pessoas de outros departamentos, fazendo a ligação entre duas áreas 

diferentes. Sua importância está em integrar funções e conhecimentos diferentes. Seu 

perfil em geral é de alguém mais que um especialista, pois precisa entender de mais de 

uma área e trafegar com desenvoltura entre profissionais de diferentes perfis.  

 

Corretores de informação são os que mantêm diferentes subgrupos de uma rede juntos, 

incentivando a colaboração. Possuem menos ligações que os conectores centrais mas 

fazem a informação fluir de uma sub-rede para outra.  

 

Especialistas periféricos ficam à margem das redes, seja por serem novatos ou por terem 

dificuldade de interação. Se forem novatos, podem ser integrados através de 

―mentoring‖. Se tiverem dificuldades de integração, devem participar de ações de 

socialização. Podem tornar-se expansores de fronteira e por isto atuarem com pouca 

profundidade em cada subgrupo mas tendo papel importante na integração dos grupos. 

Podem atuar como consultores em exercer liderança e por esta razão não terem contato 

com todos elementos de um grupo.  

 

Tipos de laços entre os atores 
 

Como as redes podem representar diferentes tipos de situações, podemos ter laços entre 

pessoas com diferentes significados, por exemplo, representando: 

• similaridade entre pessoas; 

• proximidade ou distância geográfica (onde moram ou trabalham); 

• relações de amizade ou parentesco; 

• operações de compra e venda; 

• "seguir", "curtir", "gostar". 
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Estes laços podem ser reais ou virtuais. Também podem ser passageiros (um encontro 

com desconhecido) ou de longa duração (amizades antigas) ou permanentes (laços de 

parentesco).  

 

As relações e interações (laços) entre pessoas acontecem dentro de contextos (escola, 

empresa, esporte, família, amigos, igreja, etc.). Se tivermos diferentes redes para 

representar diferentes contextos, então uma pessoa A pode estar conectada a outra B 

num contexto, mas estas duas podem não estar conectadas em outro contexto.   

 

Quando uma mesma rede representa diferentes tipos de laços, podemos usar cores ou 

símbolos  diferentes para as ligações. Estes são chamados laços multiplexos por 

Recuero (2009). 

 

Os laços podem ser uni ou bidirecionais. Por exemplo, uma laço de amizade é 

bidirecional, mas de paternidade é unidirecional.  

 

A força das conexões na rede 
 

As redes são formadas por elementos ou nodos que estão ligados entre si. Estas ligações 

ou laços possuem um grau ou força. Isto pode representar o número de interações ou a 

confiança de um nodo em outro. Quanto mais duas pessoas interagem entre si, mais 

forte o laço entre elas se torna. De acordo com Granovetter (1973), a força de um laço é 

uma combinação de quantidade de tempo, intensidade emocional, intimidade 

(confidências mútuas) e serviços recíprocos. Laços assimétricos acontecem quando a 

força num sentido é diferente da força no outro sentido (Recuero, 2009).  

 

Segundo Thompson (2018), ideias fluem melhor (informação é mais confiável) numa 

rede de pessoas com conexões mais próximas e interesses semelhantes.  

 

Laços fortes são importantes para integração em comunidades. Isto dá coesão ao grupo. 

O networking é um dos 5 fatores de sorte ou sucesso conforme Max Gunther (2013).  

 

Entretanto, laços fracos não devem ser menosprezados, pois servem para iniciar uma 

integração enquanto que os laços fortes a reforçam (Goldenberg et al., 2001).  Até 

mesmo a fofoca pode ajudar a integrar uma pessoa numa rede. Foster (2004) diz que a 

fofoca ajuda a integrar pessoas num grupo, reforça laços entre pessoas, aumenta a 

coesão do grupo e não fofocar pode excluir alguém.  

 

Por outro lado, conforme Goldenberg et al. (2001), quando o número de laços fracos 

aumenta, a força dos laços fortes diminui. Este fenômeno acontece no Facebook. 

Quando uma pessoa aumenta suas conexões mas tem muitas amizades fracas, as 

interações com amigos mais próximos acaba diminuindo também, e com isto o interesse 

pelo que é postado. E isto pode estar causando o declínio do Facebook.  

 

Os tipos de laços podem caracterizar similaridades entre pessoas (comportamento, 

atributos demográficos), proximidade ou distância geográfica (onde moram ou 

trabalham), relações de amizade ou parentesco e também tipos de atividade ou gosto 

(operações de compra e venda, comunidades de interesse).  
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Pesquisas de Marder e outros (2012) concluíram que quanto maior o número de amigos 

no Facebook, maior o nível de stress, porque há mais chances de ofensas. Esta pesquisa, 

com mais de 300 pessoas cadastradas no Facebook, na maioria estudantes com idade 

média de 21 anos, descobriu a média de pessoas em diferentes grupos de contatos, a 

saber:   

• conhecidos offline: 97% 

• família: 81% 

• irmãos: 80% 

• amigos de amigos: 69% 

• colegas: 65% 

 

Outro problema que pode acontecer é quando ―rich get richer‖, ou seja, quem tem 

muitas conexões ganha mais novas conexões que os que têm menos. O resultado é uma 

rede altamente centralizada, e isto pode gerar dependência a estes nodos centrais, como 

já comentado antes.  

 

 

Rich get richer  
 

Diversos autores comentam sobre o fenômeno conhecido como ―os ricos ficam mais 

ricos‖ (rich get richer), entre eles Barabasi (2003) e Easley e Kleinberg (2010). Não 

estamos falando só de dinheiro. Numa rede social, aqueles com mais conexões acabam 

aumentando suas conexões mais que os que possuem menos conexões. Gladwell (no 

livro Outliers) também defende a importância do networking para o sucesso, assim 

como Max Gunther no livro ―O Fator Sorte‖. 

 

Gladwell (2013) apresenta a história do paciente zero de AIDS, o comissário de bordo 

franco-canadense Gaetan Dugas, que disse ter tido 2.500 parceiras em toda a América 

do Norte e que estava associado a pelo menos 40 dos primeiros casos dessa síndrome na 

Califórnia e em Nova York. Esse é o tipo de pessoa que impulsiona as epidemias de 

doenças.  

 

São pessoas que atraem facilmente outros, seja por carisma, poder, posição social ou 

outro fator.  Segundo Pentland (2010), pessoas carismáticas possuem uma habilidade 

fora do normal para convencer outras a tentarem um comportamento novo. São pessoas 

que ouvem bastante, possuem retórica fácil e circulam em vários grupos sociais. 

Contagiam pessoas com bom humor e atitudes positivas, aumentando a confiança dos 

outros e encorajando a participação social.  

  

Para o marketing digital, é preciso encontrar quem são estas pessoas, e tentar convencê-

las. Feito isto, naturalmente as ideias irão espraiar-se.  

 

Custo marginal de mais um elemento na rede 
 

Segundo a Lei de Metcalfe, o valor de uma rede social é igual ao número de seus 

usuários ao quadrado (Thompson, 2018). Isto significa que uma rede, para ser rica, 

precisa aumentar o número de usuários. E conquistar novos usuários pode ser um 

trabalho bastante custoso.  
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Custo marginal é o custo para produzir mais uma unidade do mesmo produto. Se uma 

fábrica produz um tipo de sapato, já tendo todo o maquinário, pessoal e conhecimento 

para tanto, acrescentar uma unidade à produção significa usar os mesmos recursos já 

existentes sobre alguns poucos insumos novos. O custo envolve os insumos novos e o 

tempo dos recursos (talvez incluindo o desgaste também).  

 

Segundo a Wikipédia, ―a curva que representa a evolução do custo marginal é uma 

parábola côncava. O custo marginal começa por ser decrescente, tem um valor mínimo, 

passando depois a ser representado por uma curva crescente. Este andamento, do custo 

marginal, é explicado por dois fatores: numa primeira fase, o custo marginal cai porque 

os custos fixos são progressivamente diluídos por mais unidades. A partir de 

determinado ponto impera a já referida Lei dos rendimentos decrescentes.‖ 

 

Numa rede social, o custo marginal se refere ao custo para conseguir mais um usuário 

para a rede. Ele é muito baixo no início porque os recursos de infraestrutura da rede são 

suficientes para acomodar este novo usuário. Podemos usar como exemplo a 

infraestrutura de telefonia celular. Depois que a empresa fornecedora do serviço já tem 

antenas espalhadas, o custo de um usuário a mais é mínimo. O problema começa (a 

curva muda de direção) quando o número de novos usuários aumenta muito, 

demandando aumento também na infraestrutura. Esta é a Lei dos Rendimentos 

Decrescentes, proposta pelo economista David Ricardo.  

 

Entretanto, o aumento da infraestrutura não é linear em relação ao aumento de usuários. 

Geoffrey West, por exemplo, calculou que, quando uma cidade dobra de tamanho, ela 

só precisa aumentar 15% de sua infraestrutura.  

 

Portanto, o maior custo está no início da rede social, ou seja, atrair os primeiros 

usuários. A história do Facebook exemplifica bem esta dificuldade mas também aponta 

soluções. Thompson (2018) lembra que o Tinder conseguiu seus primeiros usuários 

através de contatos pessoais e não por meios digitais.   

 

 

Imitação – O Poder do Contexto 
 

Conforme Thompson (2018), o que é mais visto é mais lembrado. Isso acontece com 

obras de arte. Então o segredo do sucesso inclui repetição e exposição pública. 

 

Muitas coisas se espalham por imitação. Pessoas especiais inspiram outros para 

imitação. A quantidade de pessoas utilizando algo a seu redor, acaba por influenciar seu 

uso. Veja o caso de viciados que não conseguem largar o vício porque continuam no 

mesmo grupo social de viciados. Assim também é a moda. E também assim funciona a 

obsolescência percebida. Quando alguém vê outro usando algo novo, fica com vontade 

de experimentar. E se o que você está usando não é mais utilizado pelo grupo social, 

você mesmo se sente envergonhado de usar aquilo.  

 

Gladwell (2013) conta casos de jovens imitando adultos bem sucedidos e jovens 

imitando outros jovens em manifestações, suicídios e até mesmo em casos de tiroteiros 

como em Columbine. Esta é a força do contexto (―em Roma, faça como os romanos‖). 
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A força é tanta que, no famoso experimento da prisão simulada de Zimbardo (1971), 

pessoas comuns, colocadas como prisioneiros ou guardas para simular uma prisão, 

acabaram gerando uma revolta violenta, que só foi finalizada com o fim do 

experimento. E assim também acontecem casos de histeria coletiva, suicídios em massa 

e radicalismos como o nazismo. 

 

Christakis e Fowler (2009) concluem que a probabilidade de uma pessoa fumar em 

contato com outro fumante é de 61% maior que a aleatoriedade. A probabilidade é 29% 

maior que a média aleatória se algum amigo do amigo fuma e cai para 11% num 

relacionamento indireto de grau 3. Com 4 graus (laços) de separação, não há incremento 

no risco, acima da aleatoriedade.  

 

Vivemos como ovelhas seguindo o rebanho, segundo Matt Ridley (1996). Mas a 

imitação é mais forte quando olhamos para pessoas semelhantes. Pentland (2014) conta 

que, através de experimentos, descobriu-se que as pessoas fazem mais exercícios 

físicos. A pressão social vai fazer pessoas copiarem comportamento. Num dos 

experimentos, as pessoas recebiam informações comparando seus gastos de energia com 

outros. Quando a comparação era com o país todo, o comportamento não mudava. 

Quando a comparação era com seus vizinhos, as pessoas diminuíam seus gastos, pela 

pressão do grupo.  

 

Uma das razões para a imitação ser tão natural pode estar nos neurônios espelho, que 

fazem do sorriso um reflexo e do bocejo um ato involuntário e contagioso. Segundo 

Winston (2006), os neurônios espelho nos ajudaram a aprender vendo outros, sem 

precisar pensar. A vocalização pode acontecer assim. Os neurônios espelho gravam a 

forma como nos comportamentos em certas situações e servem de base para ações 

futuras. 

 

De acordo com o Discovery News, quando somos contagiados pelo bocejo de outra 

pessoa — e refletimos esse comportamento —, estamos demonstrando, de maneira 

inconsciente, a nossa empatia e o desejo de estabelecer laços sociais. É como se 

estivéssemos nos comunicando através de uma forma não-verbal com as pessoas que 

estão ao nosso redor. Existe também a teoria de que o bocejo contagioso pode ter 

ajudado os nossos ancestrais a coordenar os períodos de sono, além de transmitir o seu 

estado de alerta aos demais integrantes do grupo. Assim, cada vez que alguém decidisse 

que era hora de dormir, esse indivíduo comunicaria essa ordem aos outros através de um 

bocejo que, por sua vez, devolveriam o bocejo como sinal de resposta positiva. 

 

Pentland (2014) acredita que o comportamento mímico (de imitar outros) tem a ver com 

a empatia. Seria um feedback positivo para agradar outros e também para ser aceito no 

grupo. E isto já acontece com recém nascidos. Está nos nossos instintos.  

 

O ganho de tempo é um dos impulsionadores dos memes, segundo Susan Blackmore. 

Não precisar dispender muito esforço para aprender é um dos nossos objetivos e facilita 

a sobrevivência. 

 

A economia de esforço pode ser o motivo do fenômeno conhecido como ―lock in‖ 

(Bezerra, 2010). Ele acontece quando ficamos aprisionados a uma tecnologia devido à 

sua maior difusão (apesar de existir algo melhor) e maior facilidade de uso. Foi o que 

aconteceu com o teclado tipo QWERTY, com a predominância do padrão VHS sobre 
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Betamax e até mesmo pelo Youtube valer mais que o Google Vídeos (e por isto o 

Google comprá-lo). 

 

 

A Moda 
 

Gina Kolata nos alerta: "Quando uma pessoa engorda, seus amigos mais próximos 

tendem a engordar também... Quando um amigo próximo se torna obeso, a obesidade 

parece mais natural.‖ (―Obesity Spreads to Friends, Study Concludes‖, New York 

Times, 25/07/2007).  

 

Este é o fenômeno da moda, também conhecido tecnicamente como ―obsolescência 

percebida‖. Acontece quando as próprias pessoas se estimulam a fazer a mudança do 

velho pelo novo, observando o comportamento das demais pessoas, seja para usar algo 

ou para deixar de usar.  

 

É assim também que as redes sociais crescem rapidamente. Você só entra numa rede ou 

por querer ser pioneiro ou porque seus amigos já estão nela. E não utilizar a rede 

significa ser excluído pelo grupo, não receber os mesmos convites, enfraquecer os laços. 

Uma rede social com muitos usuários incentiva novatos (o velho ditado de ―rich get 

richer‖).  

 

Diversos autores comentam sobre o fenômeno conhecido como ―os ricos ficam mais 

ricos‖ (rich get richer), entre eles Barabasi (2003) e Easley e Kleinberg (2010). Não 

estamos falando só de dinheiro. Numa rede social, aqueles com mais conexões acabam 

aumentando suas conexões mais que os que possuem menos conexões. Gladwell (2011), 

no livro ―Outliers‖, também defende a importância do networking para o sucesso, assim 

como Max Gunther (2013) no livro ―O Fator Sorte‖. 

 

Gladwell (2013) apresenta a história do paciente zero de AIDS, o comissário de bordo 

franco-canadense Gaetan Dugas, que disse ter tido 2.500 parceiros em toda a América 

do Norte e que estava associado a pelo menos 40 dos primeiros casos dessa síndrome na 

Califórnia e em Nova York. Esse é o tipo de pessoa que impulsiona as epidemias de 

doenças.  

 

São pessoas que atraem facilmente outros, seja por carisma, poder, posição social ou 

outro fator.  Segundo Pentland (2010), pessoas carismáticas possuem uma habilidade 

fora do normal para convencer outras a tentarem um comportamento novo. São pessoas 

que ouvem bastante, possuem retórica fácil e circulam em vários grupos sociais. 

Contagiam pessoas com bom humor e atitudes positivas, aumentando a confiança dos 

outros e encorajando a participação social. 

 

Entretanto, a moda não é imposta. Pode ser ditada por especialistas, tal como a cor da 

moda para cada ano. Mas são as pessoas que decidem se vão segui-la ou não.  

 

 

Imunidade e Esgotamento 
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O problema é que depois do crescimento de um grupo vem a imunidade, fenômeno 

discutido por Gladwell (2013) no livro ―O Ponto da Virada‖. Por exemplo, depois que 

todos passaram a ter telefone em casa e até empresas começaram a usá-lo para 

propagandas, as pessoas começaram a comprar secretárias eletrônicas para evitar 

telemarketing. O Facebook está em declínio talvez porque todos têm; não é mais um 

diferencial ser usuário da rede (ver Shaughnessy, 2012 e Worstall, 2013). 

 

O grupo perde coesão quando o número de elementos cresce. Em geral, isto acontece 

porque há muitas classes reunidas, aumentando a diferenciação. Algumas pessoas não 

se sentem mais integradas ou pertencentes ao grupo (o grupo não as representa) e 

acabam perdendo o interesse no grupo.  

 

Talvez a imunidade comece a acontecer quando o grupo social passa o limite de 150 

elementos, o número de Robin Dunbar, já discutido no capítulo anterior. Grupos 

pequenos fortalecem vínculos; grupos grandes tornam as interações mais impessoais, 

mais formais 

 

O tal fenômeno pode surgir como uma avalanche numa pilha de arroz. A cada arroz 

acrescentado, nada acontece. Mas de repente, ao ser colocado mais um sobre o topo, a 

pilha começa a desmoronar. Teria sido aquele último arroz o responsável ? Por que, se 

ela era igual aos demais ? Esta é uma característica conhecida como auto-organização 

crítica, presente em sistemas complexos.  

 

 

Raridade x popularidade 

Todos querem estar na moda, ninguém que ser muito diferente. Mas também ninguém 

aceita que todos sejam iguais. Acontece também que a maior participação das massas 

faz as elites desertarem. E se deixa de ser moda, não é mais atraente e perde o valor. 

 

Antigamente, o valor de um bem era proporcional à sua raridade, por exemplo, o ouro e 

a prata. Ou seja, se fosse difícil encontrar o bem, seu preço subia. É também o caso de 

uma pintura de um artista já falecido. Por outro lado, Kevin Kelly (1998) defende que 

estamos vivendo uma nova economia, a economia de rede. Nela, quanto mais pessoas 

usando (mais oferta), mais valor as coisas terão. O teclado Qwerty e outros formatos 

(VHS sobre Betamax; PC aberto sobre computadores proprietários) vingaram porque as 

pessoas já estavam acostumadas e não queriam trocar. E as empresas aceitaram um 

paradigma de menor qualidade porque era mais requisitado.  

 

Em alguns casos, a proporção é mais radical ainda. Um bem só teria valor se um 

mínimo de pessoas estivesse usando. Por exemplo, o valor do aparelho de fax e do 

telefone só foi percebido depois que um bom número de pessoas estava usando. 

Algumas redes sociais só ficam famosas quando já há um grande número de usuários, 

ou seja, alguém entra só se seus amigos já estão. Mas quem são os primeiros a entrar ? 

Everett Rogers propôs um modelo para explicar a difusão de inovações, em formato de 

curva de sino.   

 

Em geral então, a maioria das pessoas costuma aderir a inovações somente após outros 

já terem testado o bem ou serviço. E por isto, as empresas procuram focar seus negócios 

em produtos que são mais vendidos. Aplicativos como Waze e redes sociais só têm 
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valor se muitas pessoas aceitarem e usarem. O Youtube só foi vendido por 1,6 bilhão de 

dólares porque tinha muitos usuários e fiéis. O Google tinha o Google Vídeos com 

tecnologia melhor, mas bem menos usuários. Um cliente só adere a uma companhia de 

celular se esta tiver muitas antenas espalhadas. E a companhia só implanta novas 

antenas se tem perspectiva de haver mais clientes.  

 

 

A força do hábito 
 

O hábito é um comportamento que se repete de forma inconsciente, sem muito 

raciocínio. Eles ficam armazenados em áreas específicas do cérebro e podem ser 

recuperados de forma inconsciente. Começa com um estímulo que manda o cérebro 

entrar em modo automático, e indica qual hábito deve ser usado. Eles são úteis porque 

agilizam ações, já que não precisamos parar para pensar no que vamos fazer ou como, e 

também porque nos permite pensar em outras coisas enquanto estamos fazendo as 

básicas. 

 

Segundo Duhigg (2012), podemos instalar hábitos em nós e ajudar outros a incorporá-

los também. O hábito se instala através do chamado "Loop do Hábito". Funciona da 

seguinte maneira: 

 Começa com uma Deixa: estímulo que manda o cérebro entrar em modo 

automático, e indica qual hábito deve ser usado; 

 Leva à uma Rotina atrás de uma; 

 Recompensa: que ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop para o 

futuro. 

 

Então, um fator importante é alimentar recompensas positivas. As recompensas (dor, 

prazer, etc.) ajudam o cérebro a saber se vale a pena memorizar este hábito para o futuro 

ou não. A sugestão é definir um plano para uma rotina que traga a mesma recompensa. 

Para o líbero do vôlei, seria treinar exaustivamente defesas e recompensar com 

felicidade ou tristeza cada resultado. Recompensas diferentes ajudam o cérebro a 

diferenciar ações boas de ruins. Para alguém que quer treinar o compartilhamento de 

informações, recomensas podem ser os ―likes‖ dos amigos ou mesmo de desconhecidos.  

 

Outro fator para o hábito é utilizar uma ―deixa‖, um marcador somático. Duhigg (2012) 

dá um exemplo: ―Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que escolha 

uma deixa simples (como sempre amarrar os cadarços dos tênis antes do café da manhã, 

ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama).‖ 

 

―Porém, incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa, por si 

sós, não são suficientes para que um novo hábito dure. Só quando seu cérebro começar 

a nutrir uma expectativa pela recompensa — ansiar pelas endorfinas ou pelo senso de 

realização — é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se 

tornará automático. A deixa, além de deflagrar uma rotina, também precisa deflagrar um 

anseio para que a recompensa venha.‖ (Duhigg, 2012). 

 

Outro fator importante para formar hábitos é criar rotinas, que devem ser seguidas quase 

sem pensar. Assim, compartilhar as melhores notícias do dia logo de manhã pode ser 

um hábito importante para a cooperação dentro de uma empresa.  
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Mas Duhigg (2012) também nos lembra que a ―força de vontade não é só uma 

habilidade. É um músculo, como os músculos dos seus braços ou pernas, e ela fica 

cansada quando faz mais esforço, por isso sobra menos força para outras coisas.‖ Não se 

pode gastar energia com atos desnecessários ou menos importantes. Assim, se a pessoa 

está sobrecarregada com outros afazeres, compartilhar informações com os outros pode 

ser um fardo ainda maior (e é tomado como menos prioritário).  

 

Além disso, segundo Jablonka e Lamb (2010), um hábito pode reforçar outro: ―Cada 

hábito reforça os outros: o prazer de nadar traz os macacos para a praia e reforça a 

tendência a lavar a comida, enquanto lavar a comida no mar aumenta a chance de que os 

macacos descobrirão os prazeres do banho de mar. Cada hábito transmissível varia 

pouco, mas um estilo de vida inteiramente novo evoluiu através de uma modificação no 

comportamento, que produziu as condições para a geração e a propagação de outras 

modificações.‖ 

 

A construção de hábitos em grupo fica mais fácil. Um dá força ao outro; um 

recompensa o outro com elogios e estímulos. Duhigg (2012) lembra: ―Um movimento 

começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos 

próximos... Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que 

unem vizinhanças e clãs... E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos 

participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de 

propriedade.‖ 

 

Entretanto Jablonka e Lamb (2010) nos lembra: ―Os hábitos adquiridos no começo da 

vida são em geral difíceis de mudar, e alguns comportamentos aprendidos com 

facilidade durante a juventude são muito mais difíceis de adquirir mais tarde. Parece 

haver uma ‗janela de aprendizado‘ especial para alguns tipos de comportamento — uma 

janela que se abre cedo na vida e vai se fechando à medida que o indivíduo amadurece.‖ 

 

 

Rituais 
 

Uma das formas de reforçar a disseminação e o compartilhamento de conhecimento é 

através de rituais. E isto já foi aprendido pelas primeiras civilizações. Hoje, nós é que 

talvez estejamos esquendo deste poder.  

 

Conforme Peirano (2003), ―o ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. 

Ele é constituído de seqüências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral 

expressos por múltiplos meios. Estas seqüências têm conteúdo e arranjo caracterizados 

por graus variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia (rigidez), 

condensação (fusão) e redundância (repetição).‖  

 

Segundo Lindstrom (2016), os rituais operam em dois níveis. ―O primeiro é tangível e 

sensorial, e o segundo é simbólico e emocional.‖ 

 

Segundo Thompson (2018), ―as pessoas gostam de repetir experiências culturais não só 

para lembrar algo mas também para lembrar de si mesmas‖. Rituais permitem relembrar 

e repetir alegrias, seja através de ouvir a mesma música várias vezes, rever filmes.  
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Para Alain De Botton (2011), os rituais servem para ―estimular e proteger aquelas 

emoções que estamos inclinados a cultivar, mas às quais, sem uma estrutura de apoio e 

um sistema de lembretes ativos, não dedicamos tempo porque somos distraídos e 

indisciplinados demais.‖ 

 

Segundo Peirano (2003), ―rituais são bons para transmitir valores e conhecimentos e 

também próprios para resolver conflitos e reproduzir as relações sociais.‖ 

 

Rituais também servem para separar o grupo de outros, ou aqueles que conhecem ou 

participam versus aqueles de fora. Segundo Peirano (2003), o ritual ―nos aponta e revela 

representações e valores de uma sociedade‖, além de que ―expande, ilumina e ressalta o 

que já é comum a um determinado grupo.‖ 

 

Para Xavier (2015), o ritual é uma história para unir o grupo, uma coesão especial que 

só o compartilhamento de histórias consegue proporcionar. 

 

Gardiner (2011) lembra: ―As sociedades secretas levam essa participação um pouco 

mais longe ao incluir certos adereços no ‗rol do conhecimento‘ que o iniciado tem de 

aprender. Esses adereços incluem apertos de mão e palavras secretas, dias especiais do 

ano conhecidos apenas por poucos e percepções mais profundas sobre textos 

amplamente conhecidos. Tudo isso, e mais, faz com que o iniciado se sinta cada vez 

mais importante.‖ 

 

Fustel de Coulanges (1961) lembra que o rito de um grupo era íntimo e exclusivo; 

nenhum estranho poderia participar, sob pena de perturbar e viciar a cerimônia. Revelar 

um rito ou uma fórmula seria trair a religião e entregar os próprios deuses ao inimigo.  

 

Participar de um ritual é mais que demonstrar aceitação de uma tradição: encoraja a 

cooperação e o sacrifício pelo grupo.  

 

Segundo Hood (2010), os ―rituais produzem uma sensação de controle ou, pelo menos, 

a crença de que temos controle, mesmo quando não temos. A ilusão de controle é um 

mecanismo imensamente poderoso para nos imunizar contra danos, em especial se 

forem imprevisíveis... Ritual é um mecanismo para trazer à vida ideias sobre as quais os 

participantes já têm um bom domínio intelectual mas que continuam precisando de 

incentivo para observar.‖ 

 

 

Disseminação involuntária – observação, imitação e stigmergia 
 

Provavelmente os homens primitivos começaram a comer carne (o que permitiu o 

aumento do cérebro e da inteligência) vendo outros animais (predadores e aqueles 

posicionados mais no topo da cadeia alimentar) fazendo o mesmo. E os imitou. A 

imitação ou cópia precisa de outro processo mental que é a observação, seja do 

ambiente, de objetos ou do que outros indivíduos estão fazendo. 
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Segundo Jablonka e Lamb (2010), ―muitos animais transmitem informação uns para os 

outros por meios comportamentais, o que lhes confere um terceiro sistema de 

hereditariedade (além dos genes e da epigenética).‖ 

 

A imitação ou cópia gera novo conhecimento porque começamos a repetir algo sem 

mesmo saber se é bom, se vai dar certo. É um processo que se combina com a memória 

e a experimentação e prototipação, gerando novos hábitos. 

 

Além disso, o aprendizado pela cultura tem retorno nos genes.  

 

Jablonka e Lamb (2010) nos lembram: ―se algumas variações comportamentais são 

herdadas por meio do aprendizado social, a evolução darwinista se torna possível. 

Imagine que um tarbutnik aprenda por experiência própria que ao se esconder numa 

depressão no chão ele tem menos chance de ser avistado por predadores. Esse 

comportamento aumenta as suas chances de sobrevivência e reprodução. Seus felizardos 

filhotes não terão de redescobrir o comportamento útil sozinhos, pois aprenderão com 

seu progenitor experiente. Alguns vizinhos da família também vão aprender. Logo os 

tarbutniks começarão a elaborar baseados no comportamento que aprenderam, 

escavando para deixar a depressão mais profunda... Crusoé tinha selecionado os 

papagaios com maior capacidade de aprendizado — aves que precisavam ouvir a frase 

menos vezes que seus ancestrais para aprendê-la. Por fim, a quantidade necessária de 

aprendizado se tornou tão pequena que o comportamento foi considerado praticamente 

inato. Transformou-se num instinto... Se jovens mamíferos aprendem por experiência 

própria ou pela experiência de seus pais como evitar um novo predador, e se o 

aprendizado toma tempo e os expõe ao perigo, aqueles que aprenderem mais rápido 

terão a maior probabilidade de sobreviver, e a seleção natural poderá culminar numa 

resposta ‗instintiva‘... [este é o] princípio do assimile-e-estique: parte de uma sequência 

comportamental que antes dependia muito de aprendizado é assimilada geneticamente, e 

isso permite que um novo elemento aprendido seja acrescentado. Eles sugeriram que o 

princípio do assimile-eestique pode estar por trás da evolução de muitos padrões 

complexos de comportamento... A evolução cultural caminha mais depressa que a 

evolução genética.‖  

 

Outra forma de disseminação de conhecimento de forma involuntária é a Stigmergia, 

que significa a comunicação entre seres vivos através do meio físico, de forma 

involuntária. Funciona com as formigas, que deixam feromônios pelo caminho após 

encontrarem comida. Funciona quando queremos atravessar um mato e não conhecemos 

o caminho; basta seguir pelo chão onde a vegetação está mais pisada. Quem passou não 

desejo deixar este rastro, mas acabou repassando um tipo de informação para os que 

vieram depois.  

 

 

Os eleitos e influenciadores 
 

Segundo Malcolm Gladwell (2013), a velocidade de disseminação de algo passa de 

linear para exponencial num determinado ponto, que ele chamou de ―ponto da virada‖. 

Gladwell acredita que certos tipos de pessoas desencadeiam tal comportamento. Estes 

são chamados por ele de ―os eleitos‖.  
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Quando se trata de disseminação de informações, a velocidade de transmissão através 

de elementos de uma rede aumenta em muito quando a informação chega até um tipo de 

―eleito‖. Desta feita, se alguém quer aumentar a velocidade da informação, deve fazê-la 

chegar aos eleitos. Mas antes é preciso identificá-los.  

 

Os tipos de eleitos segundo Gladwell são: os comunicadores (hubs), os especialistas 

(autoridades) e os vendedores (usam de persuasão). 

 

• Comunicadores (hubs) 

São pessoas que possuem muitos contatos, que se relacionam com outras pela amizade 

ou contexto (morar perto, trabalhar na mesma área, fazer atividades comuns, frequentar 

mesmos lugares) e não por atributos comuns. Se estão em vários contextos diferentes, 

fazem conexões entre grupos diferentes, multiplicando suas conexões e fazendo a 

informação se espalhar entre diversos pequenos grupos (expansores de fronteiras -

boundary spanners). 

 

• Experts (autoridades) 

São formadores de opinião e definidores de tendências. São aquelas pessoas que todo 

mundo respeita porque sabem muito sobre um determinado assunto ou porque possuem 

muita experiência.  

 

• Vendedores  

São aqueles que sabem utilizar de persuasão para convencer outros. São bons 

argumentadores, usam bem a retórica e sabem se expressar.   

 

Em redes sociais, os chamados ―influenciadores digitais‖ ampliam a disseminação de 

informações e memes. Segundo Godin (2000), há algumas maneiras para atrair e manter 

um influenciador:  

• fazer grandes promessas; 

• mostrar a eles como fazer em larga escala;  

• descrever um caminho viável; 

• propagandear alguém que conseguiu êxito. 

 

Segundo a Roper Consulting, os influenciadores são pessoas que:  

• Utilizam múltiplas fontes de informação; 

• Colocam pessoas em primeiro lugar; 

• Acreditam que o boca-a-boca é mais importante que mídia tradicional;  

• Leem muito. 

• Acreditam em compartilhar o que sabem;  

• Acham que a propaganda não os influencia;  

• Querem melhores produtos e serviços; 

• Confiam nos seus instintos; 

• Usam de ativismo; fazem mais do que anos atrás e estão envolvidos em trabalho 

voluntário e comunidades, discutindo problemas e soluções; 

• Pensam fora da "caixinha"; 

• Dão ênfase em serem efetivos e relevantes;  

• Gostam de preservar tradições e costumes; 

• Veem a falta de moral como um grande problema social; 

• Acreditam que pais e líderes de comunidade têm responsabilidade por guiar as 

crianças; 
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• Não acreditam que devam saber tudo mas buscam conhecimento para preencher 

suas lacunas; 

• Procuram auto-melhoria e aprendizagem.  

 

Existem influenciadores em cada área de interesse. 

• Influenciadores sociais e influenciadores de categoria lidam com questões do dia 

a dia; 

• Influenciadores de negócios lidam com questões profissionais: ; 

• Influenciadores digitais lidam com questões digitais: 

 

São características dos influenciadores sociais: 

• São alguém que as pessoas confiam (confiável); 

• Possuem muitas conexões e são bem-informados; 

• São líderes do boca-a-boca; 

• Indicam tendências e dão opiniões sobre produto, serviços e ideias; 

• Possuem 2 vezes mais chances de serem procurados para dar opinião; 

• Possuem 2 vezes mais chances de fazer recomendações; 

• Participam de almoços e jantares de negócios;  

• Fazem palestras; 

• Escrevem para um jornal, revista ou participar de programas de TV; 

• Fazem grandes doações para organizações;  

• Fazem reclamações; 

• Participam de reuniões públicas e eventos políticos;  

• Participam de comitês; 

• Fazem perguntas em encontros públicos;  

• Organizam eventos sociais; 

• São membros ativos de algum grupo lobista.  

 

A Roper Consulting sugere algumas ações para alcançar os influenciadores: 

• Mostrar para eles que o interesse não é no lucro, mas contribuir com causas e 

comunidades; 

• Oferecer ações que deem suporte a grupos, eventos, jogos, fundações 

educacionais. 

 

Existem os influenciadores de categoria: são pessoas que usam diferentes redes sociais 

(6 a 7 grupos), como por exemplo: amigos; redes sociais digitais; vizinhos; parentes; 

colegas de trabalho e estudo; colegas de esporte ou hobby; comunidades; pessoas em 

atividades de família ou ligadas a cultos e religiões. 

 

Há também os influenciadores de negócios: aqueles com altas posições nas empresas, 

alta renda, muitas viagens de negócios e estão sempre atualizados no contexto. Há duas 

vezes mais chances de suas opiniões influenciarem estratégias da empresa e duas vezes 

mais chances de fazerem recomendações.  

 

Suas atividades preferidas: 

 Participar de conferências e almoços de negócios.  

 Fazer apresentações fora da empresa.  

 Dar conselhos para chefes.  

 Dar palestras em empresas.  

 Iniciar uma nova empresa.  
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 Levantar capital para um novo empreendimento.  

 Sugerir inovação. 

 Escrever um artigo profissional.  

 Organizar atividades sociais para colegas.  

 Participar de comitês de empresas.  

 Disseminar artigos para colegas.  

 Distribuir apresentações dentro da empresa.  

 Tomar decisões. 

 

Outro tipo de ator importante para disseminação de informações em redes sociais são os 

formadores de opinião. Não necessariamente são líderes formais ou por autoridade. 

Geralmente exercem tal papel por (Kang e Kim, 2009):  

• características pessoais: são confiáveis, possuem conhecimentos superiores, 

novas práticas, forte personalidade, são menos dogmáticos, mais inovadores e mais 

aventureiros; 

• teoria do capital social: possuem uma localização estrutural nas redes que faz a 

diferença; por exemplo, possuem alto grau de centralidade nas redes (número de 

conexões). 

 

Uma das características dos formadores de opinião é que publicam regularmente sobre 

um assunto. Além disto, eles externalizam opiniões não tradicionais e utilizam 

inovações na forma de comunicação. Outro diferencial é apresentar dados, estatísticas e 

gráficos para suportar suas opiniões.  

 

 

Como alcançar os Influenciadores ? 
 

Eis algumas dicas:  

 Ir onde eles estão. E onde a informação está. 

 Mostrar para eles que o interesse não é no lucro, mas contribuir com causas e 

comunidades.  

 Suporte a grupos, eventos, jogos, fundações educacionais. 

 Encorajar empregados a participarem de programas voluntários e eventos da 

comunidade.  

 Participar da comunidade.  

 Quando a crítica vier, convide-os.  

 Faça mais fácil.  

 Conheça as exceções. 

 Seja uma marca e diga isto ao mundo.  

 

 

Os Hubs 
 

―Hubs‖ são pessoas que indicam outras pessoas ou caminhos a seguir. Se você tiver 

uma dúvida, o hub não vai respondê-la, pois nem sempre tem conhecimento sobre tudo. 

Mas certamente uma pessoa tipo ―hub‖ irá indicar onde encontrar, seja uma pessoa ou 

uma fonte não humana.  
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Adam Grant (2014) lembra o caso do ex-presidente Obama e seu assistente ―tipo 

Google‖: ―Quando Barack Obama chegou à Casa Branca, um repórter lhe perguntou 

qual era seu aplicativo favorito. Sem hesitar, Obama respondeu: ‗O iReggie, que tem 

meus livros, meus jornais, minha música, tudo em um só lugar.‘ iReggie, porém, não é 

um software. É alguém chamado Reggie Love.‖  

 

O hub então é alguém com muitos contatos e também conhecimentos generalistas. Não 

precisa ser especialista num assunto, mas deve saber um pouco de tudo.  

 

Quem é mais influenciável  
 

Aral e Walker (2012) fizeram uma pesquisa com usuários do Facebook para saber quem 

era mais suscetível a ser influenciado. As conclusões (que podem ser vistas na Figura 7) 

foram de que usuários jovens são mais suscetíveis a influências do que os mais velhos, 

homens são mais suscetíveis que mulheres, mulheres influenciam mais os homens do 

que outras mulheres, casados são os menos suscetíveis a adotar produtos, quem 

influencia não é muito influenciado e vice-versa. 

 

 

 

 

Figura 7: Quem influencia e quem é influenciado (Aral e Walker, 2012) 
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Coesão do grupo - o contexto 
 

A coesão do grupo é uma medida que analisa o quanto os nodos de uma sub-rede estão 

conectados. A coesão é alta quando a média de conexões entre si é alta no grupo, ou 

seja, todos estão praticamente conectados a todos outros nodos. Uma rede com alguns 

nodos centralizadores e muitos nodos periféricos terá pouca coesão. A falta de coesão 

pode desintegrar um grupo, fazendo o dividir-se em subgrupos. Às vezes isto é 

necessário quando o grupo cresce demais e fica difícil administrá-lo.  

 

Para aumentar a coesão do grupo, é necessário que haja um contexto comum a todos 

elementos. Nas primeiras reuniões sociais, na pré-história, caçadores preparavam 

refeições ou dividiam resultados  da caça ao redor do fogo. O encontro sempre acontece 

em volta de um contexto, um objetivo.  

 

O contexto reforça os laços existentes e atrai novos elementos (novos laços). Gladwell 

(2013) fala do poder do contexto, exemplificando com casos de jovens imitando adultos 

bem sucedidos, jovens imitando outros jovens (em manifestações e casos de violência).  

 

O contexto é tão importante que há casos de histeria coletiva e suicídios em massa, ou 

seja, pessoas experimentos sensações que não exitem na realidade (por exemplo, dor) ou 

pessoas fazendo atos ilógicos e penosos para si, simplesmente pela imitação. Até 

mesmo, o sorriso e o bocejo são reflexos involuntários que acontecem por imitação 

(pela ação de neurônios-espelho).  

 

Para comprovar a força do contexto, Zimbardo (1971) fez um experimento com uma 

prisão simulada. Ele convidou estudantes para atuarem como guardas ou prisioneiros 

num ambiente simulado. Num certo momento, cada um (guarda ou prisioneiro) estava 

cumprindo tão bem seu papel que conflitos violentos começaram a acontecer e 

Zimbardo teve que cancelar o experimento.  

  

 

Grande número de elementos na rede enfraquece laços 
 

Quando grupos são menores, é mais fácil interagir, ganhar confiança e participar. Há 

menos conflitos e vaidades. Grupos maiores exigem mais esforço para coordenar, para 

monitorar e avaliar enganadores e há mais chance de surgirem aproveitadores, 

enganadores e corrupção Kollock e Smith (1996). 

 

Eis os Princípios de Ostrom (1990 e 2007) para gerenciar bens comuns:  

– formar grupos menores: pois dá mais confiança e permite monitorar outros;  

– restringir participação exigindo aceitação prévia para participar; 

– incluir punições. 

 

Dunbar (1992) descobriu a famosa regra dos 150: e alguém pertence a um grupo de 

cinco pessoas, terá que acompanhar 10 relacionamentos separados, sendo os seus 

próprios com os 4 amigos mais os seis relacionamentos que os amigos estabelecem 

entre si. Isto é necessário para conhecer todas as pessoas, compreender a dinâmica do 

grupo, gerenciar diferentes personalidades, deixar as pessoas felizes, administrar as 

exigências e egos e dar atenção e tempo a todos. Entretanto, caso o grupo passe a ter 20 
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membros, serão 190 relacionamentos: 19 envolvendo você e 171 ligando os demais. O 

grupo terá crescido cinco vezes, porém a quantidade de informações processadas 

necessárias para ―conhecer‖ os outros indivíduos será 20 vezes maior. Portanto, até 

mesmo um aumento relativamente pequeno no tamanho de um grupo gera uma 

sobrecarga social e intelectual significativa. Dunbar descobriu uma equação que 

funciona com a maioria dos primatas, a qual relaciona o tamanho do neocórtex da 

espécie com o tamanho máximo esperado para o grupo social do animal. Utilizando o 

coeficiente do neocórtex do Homo sapiens, chega-se a um grupo estimado de 147,8 ou 

quase 150 indivíduos. Desta forma, o número 150 representaria a quantidade máxima de 

pessoas com quem podemos ter um relacionamento social completo, incluindo saber 

quem elas são e como se relacionam conosco e entre si. Em outras palavras, 150 é o 

número máximo de pessoas num grupo que nosso cérebro consegue administrar ao 

mesmo temo.  

 

Butler (2001) descobriu em seus experimentos que grupos grandes apresentam mais 

perda de membros.  

 

Outro fator que pode afetar o número de elementos num grupo é nossa capacidade de 

lidar com a informação. Para Miller (1956), nosso cérebro só consegue lidar com grupos 

formados entre 5 e 9 subsistemas. Mas Everett (2017) lembra que podemos agrupar 

elementos em subgrupos de forma a ficar dentro destes limites. É por isso que o número 

5831740263 é mais facilmente lembrado como (583) (174) (0263). 

 

 

Diversidade no grupo é bom  
 

Pentland (2014) reúne as características de grupos de alto desempenho: 

a) grande número de ideias: mais pequenas contribuições do que longas; daí também a 

importância da técnica de brainstorming;  

b) interações densa e contínuas: importância do feedback; 

c) diversidade de ideias.  

 

Segundo Pentland (2014), a inteligência coletiva depende da composição do grupo e do 

modo como o grupo interage.  

 

Johnson (2011), juntamente com Koestler (1964), acredita que a junção de ideias é 

elemento essencial para a criatividade.  

 

Geoffrey West acredita que grandes concentrações de pessoas aumentam a criatividade 

humana. Simonton (2002) concorda, ele acha que uma população maior favorece o 

nascimento de gênios. Isto acontece, segundo Simonton (2002) por 3 razões: por haver 

mais papeis diferentes (especialização), por pressão malthusiana sobre a tecnologia (e a 

necessidade emergente de inovações para não faltar recursos) e por maior variação nos 

atributos da população (entre eles, o de inteligência). 

 

Conforme Diamandis e Kotler (2012), ―dois terços de todo crescimento ocorre nas 

cidades porque, com sua densidade populacional elevada, os nossos espaços urbanos 

são perfeitos laboratórios da inovação.‖ Segundo Weiner (2016), isto acontece devido à 

diversidade, citando o psicólogo Keith Sawyer: ―gênios em grupo só acontecem se os 
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cérebros do time não possuem os mesmos ingredientes‖. E uma grande cidade não só 

facilita o encontro de pessoas e ideias como o faz em larga escala. Uma explicação 

possível para este aumento de criatividade nas cidades é a Lei do Retorno Acelerado 

(inovações crescendo exponencialmente), proposta por Ray Kurzweil. Segundo esta lei, 

a velocidade das inovações acelera a cada ano, seguindo uma curva exponencial: tudo se 

desenvolve exponencialmente (aumento da população, avanço das tecnologias). Esta lei 

faz com que o feedback de informações acelere as descobertas e inovações, porque o 

conhecimento que retorna ajuda a selecionar melhores caminhos (se há um grande 

número de opções). 

 

Weiner (2016) lembra a Teoria Magnética do Gênio: lugares e épocas criativas, como 

Atenas e Vale do Silício, foram assim porque atraíam pessoas inteligentes e ambiciosas 

(ímãs de talento). Não foi a mera concentração de pessoas, mas sim de pessoas especiais 

e que interagiam entre si. Weiner salienta como foram importantes as assembleias para a 

antiga Atenas, onde se discutiam assuntos filosóficos e práticos, abstratos e concretos.  

 

Sawyer (2006) fala da criatividade colaborativa, quando um grupo de pessoas cria algo. 

Por exemplo, as improvisações do jazz são uma criação coletiva. A criação colaborativa 

envolve cognição distribuída (cada parte do grupo possui parte do conhecimento para 

resolver um problema; as partes devem ser integradas para se chegar ao objetivo). Além 

disto, a criação depende de conversas e interações. Weiner (2016) explica o caso do 

sucesso de Atenas, onde as assembleias funcionavam como catalisador de ideias e 

criações (coletivas).  

 

Para Sawyer (2006), um grupo de pesquisa de excelência precisa de perfis diferentes, 

incluindo pesquisadores doutores, mestres, estudantes de pós-graduação e de graduação 

e técnicos. Quanto mais diversidade, maior a criatividade; porque há mais 

especialidades reunidas, mais conhecimento se complementando e maior variação nos 

tipos de inteligência. 

 

Para Simonton (2002), não existe gênio individual na criatividade científica. Newton já 

dizia que tinha tido sucesso por estar sobre ombros de gigantes. A Comunidade de 

pesquisa (empresas e pessoas) faz a seleção e variação de ideias, podem gerar, 

combinar, recombinar, criar, integrar, eliminar, refazer, etc. diferentes ideias. 

 

Alex Pentland (2014) apresenta resultados de experimentos reais provando que uma boa 

rede de pessoas e interação pode aumentar inovação, empreendedorismo e retorno no 

investimento. Quanto maior o número de conexões e mais ativas elas forem, as ideias 

fluem melhor e vão se refinando. Pentland fala em resultados positivos com a tunagem 

(tuning) da rede, como por exemplo: 

a) acrescentando incentivos para pessoas participarem mais; 

b) controlando o fluxo de ideias, para evitar que a mesma ideia (sem melhoramentos) 

continue circulando de forma repetida; 

c) controlando o fluxo de ideias para que ideias que pouco circularam possam ganhar 

mais chances de avaliação. 

 

 

Entropia do grupo  
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Entropia é um conceito ―emprestado‖ da Física. Ele mede a desordem de um sistema. 

Quanto mais desordem, mais entropia. Menos entropia, mais organização.  

 

As figuras a seguir (Figura 8, Figura 9, Figura 10) apresentam exemplos de grupos, 

respectivamente, com entropia zero, com baixa entropia e com alta entropia.  

 

 

 

Figura 8: Entropia Zero 

 

 

 

Figura 9: Entropia não zero 
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Figura 10: Alta entropia 

 

A entropia pode ser usada para medir: 

- a multidisciplinaridade de uma discussão;  

- a heterogeneidade dos elementos de um grupo 

- a diversidade de competências do grupo ou de níveis hierárquicos. 

 

Um grupo mais coeso ou mais uniforme, com menos variedade, teoricamente, gera mais 

foco e menos dispersão. A dispersão de conteúdos ou objetivos pode levar à dispersão 

do grupo, começando pelo surgimento de subgrupos.  

 

Adamic e colegas (2008) descobriram que, numa discussão ou grupo, uma menor 

entropia gera mais foco (respostas mais conectadas num assunto). A entropia zero é 

quando as postagens são somente numa categoria.  

 

Discussões sobre um problema precisam de menor entropia. Mas soluções, às vezes, 

precisam de diversidade de informações, opiniões e hipóteses; nestes casos, a 

diversidade pode ser boa. Ou seja, quando se precisa criatividade, o melhor é ter uma 

entropia maior.  

 

Também, as diferenças de métodos e objetivos podem levar à baixa moral, e o grupo 

pode perder força e interesse. Pentland (2010) descobriu que uma coesão maior no 

grupo aumenta a produtividade e a satisfação com o trabalho. E quando as pessoas 

precisam tomar decisões importantes, elas tendem a formar grupos mais coesos para 

reforçar suas ideias e atitudes.  

 

A classificação em subgrupos pode seguir fatores sócio-demográficos, como sexo, 

idade, nível de escolaridade, função, reputação, geografia. Mas também pode estar 

associada à troca de mensagens no grupo, incluindo os tópicos abordados, o tamanho 
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delas, o tempo ou regularidade das trocas. Também pode haver divisão pelo tamanho do 

grupo. Um grupo muito grande, como será discutido adiante, acaba naturalmente 

favorecendo a divisão.  

 

Segundo Marder e colegas (2012), a diversidade pode ser ruim. Eles descobriram que, 

quanto maior o número de amigos no Facebook, maior o nível de stress. Quanto maior o 

grupo e sua diversidade, maiores são as possibilidades de ofensas. O estudo aponta 

ainda que esse stress é potencializado quando pessoas como pais ou chefes são 

adicionadas. Os pesquisadores descobriram que as pessoas têm diferentes grupos de 

contatos no Facebook, os principais são: 

 conhecidos offline: 97%; 

 família: 81%; 

 irmãos: 80%; 

 amigos de amigos: 69%; 

 colegas de trabalho ou estudo: 65%. 

 

 

 

O poder das redes 
 

O poder das redes é muito bem exposto por Castells (2011). Podemos ver isto na prática 

pelos eventos tipos Flash mob que são organizados por redes sociais, e mais 

recentemente, as manifestações ocorridas em junho de 2013 no Brasil, as quais foram 

organizadas pelas redes sociais. As facilidades das redes sociais para encontrar amigos, 

criar novos relacionamentos e disseminar informação aceleram as mobilizações. O 

virtual acaba por afetar o meio físico.  

 

Alstott e parceiros (2013) publicaram um artigo onde investigam a velocidade das 

mobilizações feitas por redes sociais, chegando a conclusões sobre o que influencia 

(país de origem, sexo de quem posta e de quem recebe, idade, etc.). 

 

Conforme Castells, ―o que muda atualmente é que os cidadãos têm um instrumento 

próprio de informação, auto-organização e automobilização que não existia. Antes, se 

estavam descontentes, a única coisa que podiam fazer era ir diretamente para uma 

manifestação de massa organizada por partidos e sindicatos, que logo negociavam em 

nome das pessoas. Mas, agora, a capacidade de auto-organização é espontânea. Isso é 

novo e isso são as redes sociais. E o virtual sempre acaba no espaço público. Essa é a 

novidade. Sem depender das organizações, a sociedade tem a capacidade de se 

organizar, debater e intervir no espaço público."  

 

Castells (2011) apresenta quatro tipos de poder de redes: 

 

1. Poder em rede (Networking Power): poder dos atores e organizações que participam 

da rede sobre aqueles que não estão na rede;  

2. Poder da rede (Network Power): o poder imposto pelas redes sobre participantes, 

sobrepondo regras de participação;  

3. Poder enredado (Networked Power): o poder de atores sociais sobre outros que 

participam da mesma rede; 
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4. Poder de criar redes (Network-making Power): poder de governar redes específicas 

de acordo com interesses e valores de quem governa. 

 

A habilidade para exercer controle sobre outros depende de: (a) habilidade para 

constituir redes e programar a rede em termos de objetivos estabelecidos para a rede, e 

(b) habilidade para conectar e assegurar cooperação de diferentes sub-redes através do 

compartilhamento de objetivos comuns e da combinação de recursos, enquanto 

diminuindo a competição através de alianças.  

 

Para programar redes, é preciso implementar comunicação e persuasão alinhada aos 

projetos dos possíveis participantes. Outra fonte de poder vem do controle de pontos de 

conexão entre sub-redes, formados pelos expansores de fronteiras. 

 

A contracultura ao poder das redes vêm das ações coletivas que possam introduzir 

novas instruções ou códigos no programa da rede. 

 

Putnam (2000) associa o capital social às redes sociais e o engajamento civil. Para ele, 

capital social refere-se ao valor agregado pelas redes sociais e a tendência altruística 

originada nas redes.  

 

Putnam (1995) esclarece que o valor serve para pessoas que estão na rede e também 

para quem está fora. Há algumas formas de capital social que geram benefícios e outras 

que trazem prejuízos. Putnam identificou uma queda no capital social e envolvimento 

civil nos últimos anos nos EUA, especialmente a partir da metade da década de 1960, 

sendo maior entre jovens do que entre adultos. Ele notou que pessoas que doam sangue 

ou dinheiro e fazem trabalhos voluntários são as pessoas mais conectadas. Por exemplo, 

o melhor indicador de filantropia não é quanto dinheiro você tem, mas quantos grupos 

sociais você frequenta. O altruísmo está intimamente relacionado ao networking. Da 

mesma forma, um forte indicador de assassinatos é o baixo nível de capital social.  

 

É tanto verdade que as redes sociais podem alterar o comportamento e humor das 

pessoas que o Facebook fez um experimento em 2012, manipulando o feed de notícias 

de alguns usuários, aumentando ou diminuindo postagens positivas e negativas. A 

conclusão foi que realmente as pessoas se sentiram mais felizes ou tristes (detectado 

pelas postagens originadas pelo próprio usuário). Ver reportagem na Forbes:  

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/06/30/facebook-only-got-permission-to-

do-research-on-users-after-emotion-manipulation-study/ 

 

A conclusão é que as redes sociais (não só digitais) podem melhorar a vida em 

sociedade. Para isto, as ações nas redes podem ajudar a integrar novos participantes e 

reforçar participações, ao mesmo tempo que fomentam ações civis. E isto pode vir a ser 

um círculo virtuoso: a participação em redes gera ações civis que por sua vez podem 

gerar mais ou novos engajamentos em rede.  

 

Como um sinal fraco pode fazer tanto estrago – o ponto da virada 
 

Segundo Ansoff (1980), sinais fracos são aqueles pedaços de informação, ambíguos, 

vagos, incompletos, imprecisos e controversos. Não são claros; são quase mudos. Estão 

normalmente escondidos no ruído e não recebem muita atenção no processo de decisão. 

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/06/30/facebook-only-got-permission-to-do-research-on-users-after-emotion-manipulation-study/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/06/30/facebook-only-got-permission-to-do-research-on-users-after-emotion-manipulation-study/
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Gradualmente se integram para formar um padrão de inteligência, que dão alertas de 

necessidades de mudanças. Tornam-se fortes quando combinados com outros sinais. 

"Uma andorinha sozinha não faz verão", mas várias andorinhas já indicam algo maior.  

 

A Teoria do Caos (Gleick, 1989) explica que pequenas alterações em algumas variáveis 

podem modificar completamente o resultado final. Daí é que surge o tal efeito borboleta 

proposto por Lorenz: uma borboleta voando no Brasil pode gerar uma tempestade no 

Texas. Gladwell (2013), no livro Ponto da Virada, também comenta sobre pequenos 

eventos que desencadeiam grandes revoluções. Em geral, uma disseminação segue o 

seguinte fluxo: uma faísca, que atinge os ―eleitos‖, associada ao tipo de rede, à fixação e 

ao contexto, acaba desencadeando uma grande revolução. Há muitos exemplos na moda 

e no marketing.  

 

Nate Silver (2013) fala de um sinal que foi desconsiderado para um terremoto na Itália: 

sapos deixaram de desovar 5 dias antes. Algumas vezes é difícil entender a força de um 

sinal fraco antes que ele desencadeie uma rede de acontecimentos significativos. Foi 

com pequenos e insignificantes eventos que começaram a 1ª Guerra Mundial e a 

Primavera Árabe. 

 

Até hoje se discute quais teriam sido realmente as causas para a 1a Guerra Mundial. O 

evento que desencadeou foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Fernando, 

que visitava a capital da Bósnia, Sarajevo, em 28 de junho de 1914. Tal evento poderia 

ter ficado restrito aos países e grupos étnicos envolvidos, mas acabou se alastrando para 

as 3 grandes potências da época, Alemanha, Inglaterra e Rússia, e por fim acabou 

envolvendo mais outros tantos países. Talvez o evento desencadeador do processo tenha 

sido este assassinato, mas as causas são mais complexas e envolvem o contexto do 

momento e alguns acontecimentos históricos anteriores. E isto tudo, sabendo-se que o 

Czar russo, o Kaiser alemão e o Rei inglês eram primos em primeiro grau.  

 

De forma semelhante, foi um evento fortuito, aparentemente sem muita importância 

(chamado sinal fraco), que desencadeou a Primavera Árabe, envolvendo diversos países 

e destituindo governantes. Tetlock e Gardner (2016) no livro "Superprevisões" 

descrevem assim a sequência de eventos:  

"... um jovem tunisiano empurrando seu carrinho cheio de frutas e legumes por uma 

estradinha de terra para um mercado qualquer na cidade de Sidi Bouzid. Quando ele 

tinha três anos de idade, seu pai morreu. Ele sustenta a família tomando dinheiro 

emprestado para encher o carrinho, na esperança de ganhar o suficiente vendendo seus 

produtos de modo a pagar a dívida e conseguir alguma sobra. É a mesma labuta todos os 

dias. Mas nessa manhã, a polícia cerca o homem e diz que vai confiscar sua balança 

porque ele violou alguma lei. Ele sabe que é mentira. Está sendo achacado. Mas não tem 

dinheiro algum. Uma policial o esbofeteia e insulta seu falecido pai. Eles levam sua 

balança e seu carrinho. O homem vai a um escritório municipal para prestar queixa. É 

informado de que o funcionário responsável está numa reunião. Humilhado, furioso, 

impotente, o homem sai. Ele volta com gasolina. Diante do escritório municipal, ele se 

encharca com o combustível, acende um fósforo e ateia fogo a si mesmo.  

Apenas a conclusão dessa história é incomum. Há inúmeros ambulantes pobres na 

Tunísia e por todo o mundo árabe. A corrupção policial grassa, e humilhações como as 

que foram infligidas sobre esse homem são uma ocorrência cotidiana. Não têm 

importância para ninguém, exceto a polícia e suas vítimas. Mas essa humilhação 

particular, em 17 de dezembro de 2010, levou Mohamed Bouazizi, de 26 anos, a pôr 
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fogo em si próprio, e a autoimolação deflagrou protestos. A polícia reagiu com a 

brutalidade de costume. Os protestos se espalharam. Tentando apaziguar a opinião 

pública, o ditador da Tunísia, presidente Zine el-Abidine Ben Ali, visitou Bouazizi no 

hospital. Bouazizi morreu em 4 de janeiro de 2011. A inquietação aumentou. Em 14 de 

janeiro, Ben Ali fugiu para um confortável exílio na Arábia Saudita, pondo fim a sua 

cleptocracia de 23 anos. O mundo árabe assistiu a tudo perplexo. Então, protestos 

eclodiram em Egito, Líbia, Síria, Jordânia, Kuwait e Bahrain. Após três décadas no 

poder, o ditador egípcio Hosni Mubarak foi derrubado. Por toda parte, os protestos 

passaram a revoltas, e as revoltas a guerras civis. Essa foi a Primavera Árabe — e 

começou com um homem pobre, em nada diferente de tantos outros, sendo extorquido 

pela polícia, como inúmeros outros também o foram, antes e depois, sem maiores 

consequências." 

 

Hiltunen (2008) afirma que um sinal fraco se torna forte pela combinação de alguns 

fatores como: suporte (informações ou estruturas de apoio), massa crítica (recipientes 

em grande volume) e atores dedicados (―os eleitos‖).  

 

É claro que recursos financeiros podem ajudar na disseminação. Kollock (1999) lembra 

quando Howard Huges comprou uma emissora de TV para passar filmes em horários 

alternativos. Um único indivíduo com acesso a milhares de dólares pode produzir 

informação que pode ser visto por e beneficiar uma audiência de milhões.  

 

 

Pequenos grupos X grande grupo: tamanho dos grupos 
 

Grupos maiores oferecem mais dificuldade para coordenar, para monitorar e reconhecer 

enganadores ou desertores. Grupos menores permitem uma melhor avaliação da 

reputação de cada um, e isto gera maior confiança e menos conflitos.  

 

Segundo a Teoria Geral de Sistemas, os sistemas são regidos por certas regras. Uma 

delas é a Homeostase: se um indivíduo no grupo não faz sua parte, outros terão que 

assumir suas tarefas para manter o equilíbrio e grupo conseguir atingir o objetivo (senão 

o grupo pode até colapsar). Isto acontece com formigas que mudam funções, por 

exemplo.  

 

Também há a regra da Sinergia: ―o todo não é a mera soma das partes‖. O todo é algo 

maior que o agrupamento dos elementos, ou seja, 1 + 1 = 3. Veja o caso dos 300 de 

Esparta e tantos casos de fracos ou menores vencendo maiores (Davi X Golias, times de 

futebol com menos jogadores, etc.). Isto porque mais elementos ou mais relações 

significam maior complexidade. E quanto maior a complexidade do sistema, mais 

informação e esforço são necessários para entender o comportamento do grupo. Um 

elemento pode mudar tudo, como já falamos da série de Fibonacci aplicada a sistemas 

complexos.  

 

Além disso, conforme Matt Ridley (1996), grupos maiores precisam mais 

especialidades, como seres com mais células com funções diferentes ou pessoas com 

conhecimentos e habilidades diversas.  
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Grupos maiores são melhores para o indivíduo. Primeiro, por causa da seleção de 

grupos que já discutimos antes. Depois, porque, devido ao chamado efeito de ―muitos 

olhos‖, o esforço é menor. No fenômeno de manada ou agrupamento (flocking), a 

vigilância diminui à medida que o tamanho do grupo aumenta, conforme nos lembra 

Gilbert Roberts (1996).  

 

E também diminuem as tarefas. Quando uma cidade dobra de tamanho, ela só precisa 

aumentar 15% de sua infraestrutura (Geoffrey West), e também ocorre um aumento de 

15% em sua renda, riqueza e inovação (Diamandis e Kotler, 2012). 

 

Por isso, Ismail e colegas (2015) falam das vantagens das startups em relações a 

empresas maiores: decisões mais rápidas e fluxo mais rápido de ideias e informações. 

 

Cain (2012) lembra que sessões de brainstorming ficam com desempenho pior quando o 

tamanho do grupo aumenta: grupos de nove pessoas mostram resultados piores do que 

aqueles com seis, que são ainda piores do que aqueles com quatro. 

 

Brooks, no livro ―The mythical man-month‖, lembra que incluir mais pessoas num 

projeto em andamento não garante aceleração e pode até prejudicar, uma vez que cada 

novo indivíduo gera novos relacionamentos com os membros já existentes no grupo.  

 

Aém disso tudo, ainda há o limite intelectual para trabalho em grupo ou esforço para 

organização ou coordenação de grupos. 

 

Os estudos de George Miller (1956) sobre a capacidade do homem em processar 

informações concluíram que estamos aptos a gerenciar de 5 a 9 subsistemas (daí o 

número mágico 7 mais ou menos 2). Abaixo disso, é capacidade ociosa; acima, o 

desempenho cai.  

 

Robin Dunbar chegou à conclusão que o número de seres que um indivíduo consegue 

controlar depende do tamanho do cérebro da espécie. Para os humanos, este número é 

150. Ou seja, uma pessoa só consegue controlar a reputação de outras 150, incluindo 

parente ou amigos diretos e o relacionamentos de segundo nível (amigo do amigo).  

 

Já Kelly (1994) fala em 500 indivíduos como o limite de um grupo social de caçadores-

coletores, baseado em estudos de aborígenes australianos. 

 

 

Boatos, rumores e fofocas 
 

Boato é uma proposição específica ou tópica para crença, passada de uma pessoa para 

outra, geralmente por boca a boca, sem padrões seguros de sua evidência presente. Pode 

ou não ser verdade; pode ou não ser ruim ou bom, pode fazer bem ou mal. 

 

A falta de informação ou informações incompletas acelera a disseminação dos boatos. 

Allport e Postman concluíram que a intensidade (ou força) de um boato é diretamente 

proporcional à importância do tema e à ambiguidade de evidência ou certeza. O rumor 

se espalha porque serve para (a) explicar e (b) liberar tensões emocionais sentidas pelos 
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indivíduos, pois funciona bem para explicar eventos ou situações (ganha força por causa 

disto). Porém, há sempre uma tendência para encurtar, aumentar ou distorcer os fatos.  

 

Reule (2008) acredita que a motivação para espalhar rumores pode ser para se sentir 

bem ou valorizar relacionamentos, tendo a aprovação das outras pessoas (reputação).  

 

Os elementos fortalecedores de boatos e rumores são: 

 crença ou afirmação: quem repassa diz que acredita; 

 comprovação: acrescentar dados, estatísticas, relatos, imagens (como evidências); 

 complementação: outras informações, externas ao rumor; 

 amizades: confiar nos amigos; 

 

Os elementos enfraquecedores são: 

 descrença ou negação; 

 indignação ou revolta; 

 orientação: esclarecendo com informações contrárias; 

 ironia como descrédito; 

 

Allport e Postman afirmam eu há 3 fases na disseminação de rumores: 

- nivelamento: tendência de a mensagem ficar menor; 

- acentuação: seleção de detalhes; 

- assimilação: seleção de detalhes conforme interesses e pressupostos (inclusive 

preconceitos). 

 

Ellwardt (2011) e Foster (2004) lembram que a fofoca permite a uma pessoa conhecer 

melhor um grupo e também inserir-se num grupo novo. A fofoca pode ser uma forma de 

fomentar a interação entre pessoas (Ellwardt et al., 2012). E isto pode colaborar para a 

disseminação de informações. A fofoca representa um "dispositivo de ressonância", que 

ajuda as pessoas a explorar e controlar o ambiente social, antes de criar novas amizades. 

A fofoca ajuda as pessoas a aprender sobre a confiabilidade de potenciais amigos, 

permitindo descobrir se os amigos em potencial se encaixam em sua rede social 

existente. Por outro lado, pessoas muito fofoqueiras se tornam menos atrativos como 

amigos durante o tempo (ou seja, há uma tendência das pessoas se afastarem dos muito 

fofoqueiros depois de um tempo). A fofoca então é saudável para incluir ou integrar 

pessoas num grupo. E isto permite aumentar a área de disseminação de conhecimentos. 

Mas não demais para não criar outros tipos de conflitos (entre indivíduos ou que 

acabem desmoralizando o grupo). As consequências negativas da fofoca são que podem 

distorcer ou manipular a informação ou violar privacidades.  

 

 

Como corrigir informações já transmitidas 
 

Segundo Shu e outros (2017), estudos psicológicos concluem que a correção de 

informações falsas não ajuda muito e pode até mesmo aumentar os enganos. Segundo 

Ecker e outros (2011), mitos simples são mais atrativos (cognitivamente) do que 

refutações complicadas. A dica é corrigir com histórias curtas. Ecker e outros (2011) e 

Lewandowsky e outros (2012) dizem que o conhecimento errado, mesmo após sua 

correção, continua a influenciar a memória e o raciocínio. É necessária uma forte 
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retratação, usando explicações diferentes, usando poucos argumentos e simples e 

colocando ênfase nos fatos, evitando assim repetir ou reforçar o mito. 

 

Ecker, Lewandowky e parceiros (2011, 2012) alertam também que, mesmo a tentativa 

de corrigir uma informação acaba reforçando a informação original, mesmo ela sendo 

errada, simplesmente porque ela está sendo repetida, aumentando a familiaridade e 

reforçando-a. 

 

 

Confiança (trust) e reputação 
 

Conforme Pentland (2014), a confiança entre pessoas aumenta o fluxo de informações e 

ideias. Ele defende que deve haver maior investimento em laços sociais do que em 

incentivos financeiros.  

 

A confiança em uma pessoa depende da reputação desta pessoa. A reputação de uma 

pessoa é a imagem que os outros fazem e transmitem sobre ela. No início do Homo 

sapiens, a reputação era usada para controlar os enganadores ou desertores, isto é, quem 

não cooperava ou não ajudava o grupo.  

 

Entretanto, quando estamos num grupo grande, fica difícil identificar cada indivíduo e 

seu passado. Para controlar então a reputação de alguém podem ser usadas tecnologias. 

Em alguns sites (por exemplo, Mercado Livre), as pessoas podem avaliar uns aos outros 

(compradores ou vendedores). Isto permite a qualquer pessoa conhecer a reputação de 

alguém em operações naquele site.  

 

A reputação pode ser controlada pelas avaliações dos pares. É como funciona com 

cientistas e pesquisadores. Neste caso, a reputação é avaliada indiretamente pelas 

avaliações do trabalho ou do produto de uma pessoa (artigos publicados, palestras 

dadas, livros escritos, etc.).  

 

Para que o sistema de reputação funcione adequadamente, quem faz as avaliações não 

deve ter interesse próprio no resultado (seja para aumentar ou diminuir a reputação de 

outrem). Assim, seria importante também levar em conta a reputação de quem faz uma 

avaliação. Na Amazon, somente pessoas que compraram um livro podem avaliar aquele 

livro. Mas mesmo isso não impede que o sistema seja burlado. Para artigos científicos, a 

avaliação por pares pode gerar vieses ou favorecimento de grupos. Taleb (2018) lembra 

que, ―dado que os únicos juízes de um colaborador são seus ‗colegas‘, há em curso um 

conluio de citações que pode levar a todos os tipos de podridão.‖ 

 

Também devemos lembrar que a reputação é dinâmica. As pessoas mudam seu 

comportamento ao longo da vida. E também que a reputação pode ser localizada: uma 

pessoa pode cooperar na família mas ser egoísta no trabalho.  

 

Wang e Noe (2010) dão uma sugestão para aumentar a confiança entre as pessoas: 

aumentar a interação face a face e os encontros presenciais (comunicação informal 

como em cafés e happy hours). 

 

A confiança entre pessoas pode diminuir com:  
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• Inconsistência em ações e julgamentos; 

• Foco em objetivos individuais ou pessoais; 

• Falta de integridade;  

• Falta de comunicação por um longo período; 

• Rigidez de pensamentos e ideias.  

(fonte: BOWMAN, Dave. The Five Best Ways to Build – and Lose – Trust in the 

Workplace. http://www.ttgconsultants.com/articles/trustworkforce.html) 

 

Além da reputação da origem (que determina o quanto o destino irá acreditar na 

informação fornecida), ainda há a questão da reputação do destino. Wang e Noe (2010) 

descobriram que as pessoas tendem a compartilhar mais conhecimento com pessoas 

tidas como honestas, justas e íntegras. Ardichvili e outros (2003) acreditam que as 

pessoas estão mais propensas a compartilhar informações com pessoas de seus grupos 

sociais. Seria como uma confiança baseada na reputação do grupo, entidade ou 

instituição.  

 

Segundo Paul Zak (2012), a oxitocina (ou ocitocina), o hormônio da moral que reforça 

o comportamento social e a empatia, aumenta a confiança das pessoas nos outros. O 

estímulo deste hormônio poderia aumentar o compartilhamento de informações porque 

aumenta a confiança e empatia.  

 

A fofoca também pode interferir na disseminação. Segundo Feinberg et al. (2012), a 

fofoca é definida como uma comunicação negativa sobre outra pessoa, que não está 

presente. Estes autores acreditam que a fofoca diminui o egoísmo e promove a 

cooperação. As pessoas tendem a restringir seu egoísmo e compartilhar informações 

para não serem excluídas do grupo ou terem uma reputação negativa. Feinberg et al. 

(2012), Foster (2004), Nowak (2006) e Ellwardt (2011) lembram que a fofoca é ―pró-

social‖ e serve para criar reputações de forma barata e eficiente. Ela é um instrumento 

para as pessoas conheceram outras ou um grupo inteiro.  

 

 

Limitações da memória humana 
 

A nossa memória nos engana. Só guardamos partes das histórias e fatos que ouvimos, 

lemos ou vemos. As memórias são muito mais sensíveis à incorporação de informação 

adicional nos primeiros minutos ou horas após a aquisição. Um comentário pejorativo, 

não-factual, pode interferir sensivelmente com a memória de fatos concretos aprendidos 

poucos minutos ou horas antes.  

 

A memória humana é dividida em memória de curta duração, memória de trabalho e 

memória de longa duração.  

 

A memória de curta duração estende-se desde os primeiros segundos ou minutos 

seguintes ao aprendizado e pode durar até 3-6 horas (Izquierdo, 2002). Conforme 

Kandel (2009), ―a memória de curto prazo se forma por mudanças na intensidade das 

sinapses a partir de sinais recebidos pelos neurônios dos sentidos. Cada região do 

cérebro armazena sinais e informações específicas. E se transforma em memória de 

longo prazo porque proteínas controladas por genes reforçam as conexões. A repetição 

com intervalos de descanso fortalece o armazenamento. Várias substâncias participam 

http://www.ttgconsultants.com/articles/trustworkforce.html


68 

 

do processo... A memória de curto prazo tem a duração de minutos, ao passo que a 

memória de longo prazo dura vários dias ou um período ainda muito maior... A 

repetição constante pode transformar a memória explícita em memória implícita. Isto é 

o hábito.‖ 

 

Já a memória de trabalho serve para manter, durante alguns segundos ou minutos, a 

informação que está sendo processada no momento (Izquierdo, 2002). Este tipo de 

memória é útil para conservar na consciência, por exemplo, a terceira palavra da frase 

anterior. Uma de suas limitações é que ela não pode conter demasiada informação de 

uma vez só (Smith, 1997). De acordo com Kleiman (1993), a memória de trabalho pode 

trabalhar com aproximadamente 7 unidades ao mesmo tempo. 

 

Todo conhecimento de uma pessoa passa primeiro pela memória de curta duração e 

depois se consolida na memória de longo prazo. Ao contrário da informação na 

memória de curto prazo, a informação na memória de longo prazo exige uma ação 

positiva para recuperá-la (Smith, 1997). Quando acrescentamos algo aos nossos 

conhecimentos, modificamos a informação já existente. Para poder recuperar uma 

informação, é preciso relacioná-la com o que já temos armazenado. Uma informação 

nova, se não puder ser relacionada a algo pré-existente, será mais difícil de recuperar.   

 

Segundo Everett (2017), a memória de longo prazo é dividia em memória declarativa e 

memória procedural. Esta guarda os processos motores e suas etapas. Uma senha pode 

ser facilmente digitada porque há uma memória motora envolvendo o movimento dos 

dados no teclado. A memória declarativa é dividida em memória semântia e memória 

episódica. A recuperação de eventos diretamente experimentados pela pessoa é 

chamada memória episódica, enquanto que conhecimentos gerais e raciocínio simbólico 

formam a memória semântica. O primeiro tipo é mais fácil de ser recuperar (Swap et al., 

2001). A memória implícita (ou não-declarativa), refere-se ao que se sabe, embora 

talvez de forma não consciente. Este tipo de memória é importante para processos 

cognitivos tais como habilidades procedurais, hábitos, aprendizados emocionais, 

habilidades motoras e sensoriais (Izquierdo, 2002).  

 

Os tipos de memórias segundo Ivan Izquierdo são: 

• Memória sensorial: informação de entrada, do meio-ambiente, recebida pelos 

sentidos; 

• Memória Rápida ou de Curto Termo: duração de 10 a 30 segundo podendo ser 

retida até por 6 horas;  

• Memória de Trabalho ou Temporária: é o ―meio de campo‖ entre memória 

rápida e permanente; organiza os dados recebidos, filtra e manda para a memória 

permanente; recupera da permanente para a rápida; faz associações;  

• Memória Permanente ou de Longo Termo.  

 

Mlodinow (2013) argumenta que ―nosso inconsciente capta os dados incompletos 

fornecidos por nossos sentidos, completa o que está faltando e passa essa percepção à 

nossa mente consciente. Quando olhamos uma cena, achamos que vemos uma imagem 

nítida e bem-definida, como uma fotografia, mas na verdade vemos apenas uma 

pequena porção da imagem com clareza, e nosso cérebro subliminar pinta o resto... 

Quando tentamos dar uma explicação para nossos sentimentos e comportamentos, o 

cérebro realiza uma ação que sem dúvida o surpreenderia: faz uma busca no seu banco 

de dados mental de normas culturais e escolhe algo plausível... nosso inconsciente pode 
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escolher entre um número enorme de interpretações para alimentar nossa mente 

consciente. No fim, sempre vamos achar que estamos lidando com fatos, embora na 

verdade estejamos lidando com a conclusão preferida.‖ 

 

Conforme Mlodinow (2013), ―as pessoas têm uma boa lembrança dos aspectos 

principais dos eventos, mas uma má lembrança dos detalhes; segundo, quando 

pressionadas pelos detalhes não lembrados, mesmo pessoas bem-intencionadas, fazendo 

sinceros esforços para ser precisas, e sem querer, preenchem os detalhes inventando 

coisas; terceiro, as pessoas acreditam nas lembranças que inventam... nossos erros de 

memória têm uma origem comum – todos são artefatos das técnicas que nossa mente 

usa para preencher as inevitáveis lacunas. Essas técnicas incluem confiar em nossas 

expectativas, nos nossos sistemas de valores, de forma geral, e em nossos 

conhecimentos prévios. Como resultado, quando nossas expectativas, nossos valores e 

conhecimento prévio estão às turras com os acontecimentos reais, nosso cérebro pode 

ser enganado.‖ 

 

As memórias adquiridas em estado de alerta e com certa carga emocional ou afetiva são 

melhor lembradas que as memórias de fatos inexpressivos ou adquiridas em estado de 

sonolência. Situações onde o corpo libera adrenalina e beta-endorfina são mais eficazes 

para preservar a memória do evento (Izquierdo, 1989).  

 

A repetição também é um fator importante para fixação de ideias (Gladwell, 2013; 

Thompson, 2018).  

 

Conforme Gais et al. (2006), a recuperação da memória é desencadeada por algum 

estímulo semelhante àqueles inerentes a cada experiência. Algumas memórias requerem 

muitos estímulos para serem lembradas: é o caso das memórias de atos-motores 

elaborados ou complexos, ou de procedimentos com muitas regras. Uma mensagem 

bem estruturada será melhor lembrada. Isto porque organizamos a atividade mental em 

hierarquias de eventos, colocando fronteiras para dividir e entender partes. Isto ajuda a 

memorizar e aprender. Para melhorar a memória, precisamos entender o contexto e a 

sequência de eventos e minimizar as interrupções (Zacks, 2010). 

 

Segundo Kandel (2009), a memória implícita, que é responsável ―não apenas por 

habilidades perceptuais e motoras simples, mas, em princípio, também pelas piruetas de 

Margot Fonteyn, pela técnica de Wynton Marsalis ao trompete, pelos precisos golpes de 

fundo de quadra de Andre Agassi e pelos movimentos das pernas de um adolescente 

andando de bicicleta‖, é uma forma de memória que não é recuperada conscientemente. 

―A memória implícita nos guia naquelas rotinas bem estabelecidas que não são 

controladas conscientemente.‖. Já a memória explícita ―requer atenção seletiva para a 

codificação e para a recuperação de informações... A repetição constante pode 

transformar a memória explícita em memória implícita. Isto é o hábito.‖ 

 

Conforme Kandel (2009), ―embora a memória de longo prazo geralmente exija o 

treinamento repetido, espaçado, com intervalos de descanso, ela às vezes ocorre em 

seguida a uma única exposição que não se apresenta emocionalmente carregada.‖ 

 

Segundo o neurocientista Antônio Damasio (2005), a recuperação de memórias é 

facilitada por marcadores somáticos. ―Os marcadores somáticos são um caso especial do 

uso de sentimentos gerados a partir de emoções secundárias. Essas emoções e 
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sentimentos foram ligados, pela aprendizagem, a resultados futuros previstos de 

determinados cenários. Quando um marcador somático negativo é justaposto a um 

determinado resultado futuro, a combinação funciona como uma campainha de alarme. 

Quando, ao contrário, é justaposto um marcador somático positivo, o resultado é um 

incentivo... Os marcadores-somáticos são, portanto, adquiridos por meio da experiência, 

sob o controle de um sistema interno de preferências e sob a influência de um conjunto 

externo de circunstâncias que incluem não só entidades e fenômenos com os quais o 

organismo tem de interagir, mas também convenções sociais e regras éticas.‖ 

 

O cérebro funciona através de associações, ou sinapses entre neurônios. As informações 

que estão armazenadas ou sendo processadas também são influenciadas por associações. 

Primação é um efeito experimental que acontece quando um evento antecedente (prime) 

influencia o desempenho de um evento posterior (alvo). Um exemplo prático seria o 

caso de uma palavra ser acessada mais rapidamente se for precedida da palavras 

relacionadas, seja por semântica (carro-estrada), fonologia (cadeia-cadeira) ou 

morfologia (cantar-canto). O efeito de primação pode ser obtido por meio de estímulos 

auditivos ou visuais, linguísticos ou por figuras.  

 

Outra forma de primação é o uso de mensagens subliminares. Nosso consciente não 

percebe informações que tenham menos de 50 milissegundos de exposição. Mas o 

inconsciente percebe e tende a recuperar esta memória mais tarde. Os casos mais 

famosos incluem inserir imagens no meio de filmes. Um filme em geral é apresentado 

através da sequência de 30 imagens (quadros por segundo). Se trocarmos uma destas 30 

imagens, o consciente não perceberá, mas a imagem será observada por nosso sentido 

de visão.  

 

Primação semântica é quando a apresentação de uma informação associada a um 

conceito torna mais acessível palavras semanticamente relacionadas com esse conceito 

(Garcia-Marques, 2005). Já a primação afetiva é o impacto gerado nos pensamentos a 

partir de um estímulo afetivo como por exemplo um sorriso, um olhar de tristeza 

(Garcia-Marques, 2005). 

 

A primação acontece no nosso dia a dia porque o cérebro procura atalhos para poupar 

energia. E isto influencia o modo como vemos o mundo. Pode ajudar a recuperar uma 

memória, como pode também desfocar nossa atenção. Uma boa maneira de memorizar 

(decorar) conteúdos é fazendo associações.   

 

Um caso negativo de associação é o efeito Stroop. É uma interferência no tempo de 

reação de uma tarefa. Por exemplo, quando uma palavra como azul é impressa numa cor 

diferente da expressa pela palavra, ocorre um atraso no processamento mental, gerando 

um tempo de reação mais lento e uma possibilidade maior de erros.  

 

Por estas razões, os seres humanos precisam de técnicas especiais e ferramentas 

artificiais para conseguir recuperar ou gerenciar grandes volumes de dados armazenados 

na memória natural (como discutiremos mais tarde). Carey (2015) discute diversas 

técnicas para melhorar a memorização e a recuperação de informações. No livro abaixo 

são discutidas algumas ferramentas para recuperação de informações explícitas:  

LOH, Stanley. Memória organizacional: como coletar, armazenar e recuperar 

conhecimentos explícitos e tácitos. Porto Alegre, 2018. 
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O grande desafio em relação à memória humana é saber quais das nossas lembranças 

são verdadeiras e quais são falsas.  

 

Mlodinow (2013) lembra: ―nossos erros de memória têm uma origem comum – todos 

são artefatos das técnicas que nossa mente usa para preencher as inevitáveis lacunas. 

Essas técnicas incluem confiar em nossas expectativas, nos nossos sistemas de valores, 

de forma geral, e em nossos conhecimentos prévios. Como resultado, quando nossas 

expectativas, nossos valores e conhecimento prévio estão às turras com os 

acontecimentos reais, nosso cérebro pode ser enganado... pesquisadores agora acreditam 

corresponder à maneira como a memória realmente funciona: primeiro, as pessoas têm 

uma boa lembrança dos aspectos principais dos eventos, mas uma má lembrança dos 

detalhes; segundo, quando pressionadas pelos detalhes não lembrados, mesmo pessoas 

bem-intencionadas, fazendo sinceros esforços para ser precisas, e sem querer, 

preenchem os detalhes inventando coisas; terceiro, as pessoas acreditam nas lembranças 

que inventam.‖ 

 

Michio Kaku (2015) lembra que o lado esquerdo do cérebro humano tenta sempre 

encontrar uma história coerente para explicar fatos inconvenientes e preencher lacunas. 

O Dr. Gazzaniga (citado por Kaku, 2015) chama o cérebro esquerdo de ―intérprete‖, 

porque tenta ―encontrar ordem no caos, que tenta encaixar tudo numa história e pôr num 

contexto. Parece que ele é direcionado para criar hipóteses sobre a estrutura do mundo, 

mesmo diante da evidência de que não existe padrão nenhum‖. 

 

Alguns pesquisadores estão tentando estender a memória humana. Entre eles, o Prof. 

Cathal Gurrin tenta criar uma memória auxiliar, gravando imagens da vida, e o Prof. 

Ken Hayward (MIT) tenta mapear o cérebro no projeto CONECTOMA para poder fazer 

backup e compartilhamento do conteúdo do cérebro.  

 

 

Memórias falsas ou induzidas 
 

Além das dificuldades naturais em guardar e recuperar memórias, ainda é possível 

implantar falsas memórias (como no filme ―O Vingador do Futuro‖ inspirado num livro 

de Phillip Dick). Isto pode ser feito por hipnotizadores em outra pessoa ou pela própria 

pessoa, seja por fantasia ou a partir de sonhos (Shermer, 2011). 

 

Ecker e outros (2011) lembram que repetir a informação falsa aumenta a familiaridade, 

reforçando-a (mesmo sendo para corrigi-la). Há uma frase atribuída a Joseph Goebbels, 

ministro da propaganda de Hitler: ―uma mentira contada mil vezes se torna uma 

verdade‖.  

 

Carl Sagan (2006) propõe um método para testar se uma memória é verdadeira ou não. 

A ideia é induzir o que não ocorreu para comparar com o que a pessoa está lembrando. 

O ser humano possui altos níveis de sugestibilidade, muita capacidade imaginativa, 

sensibilidade a chaves e expectativas contextuais, além de elementos que reforçam o 

contágio. Leia mais sobre contágio em (Berger, 2014). 

 

Buonomano (2011) lembra que erros de memória ―podem atrapalhar o processo 

judicial‖, pois estão limitados a identificações incorretas e ainda incluem lembrança 
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equivocada de informações factuais e julgamento errado sobre o tempo de duração de 

um evento ou de quando ele tenha ocorrido.  

 

Leia mais em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/como-nascem-as-memorias-

falsas/?fbclid=IwAR1iWZyj-NyuM6Yahe0wnrYbqKReIqwAiCeRKC-

DoJN44mKfJnDw-S569ic 

 

https://super.abril.com.br/comportamento/memorias-falsas-podem-ser-implantadas-na-

maioria-das-pessoas/ 

 

 

Loftus (1992) lembra que pessoas cometem erros a relatarem o que viram. Além disso, 

as informações que recebem após um evento podem deturpar a memória sobre o evento, 

principalmente quando há um longo tempo entre o evento e recuperação da memória ou 

quando uma informação nova se combina com a velha. A nova pode não alterar a antiga 

mas torna a antiga mais difícil de recuperar.  

 

Storytelling  
 

Storytelling é o termo utilizado hoje em dia para representar a técnica de transmissão de 

conhecimento através de histórias. Se você quer que as pessoas lembrem de algo e 

acredite na mensagem, é melhor dar a informação no formato de uma história. Quanto 

mais detalhes (quanto mais rica a narrativa), mais facilmente a história será tomada 

como verdadeira. 

 

Segundo Swap et al. (2001), histórias são parcialmente episódicas e por isto são 

melhores de serem lembradas. Histórias são utilizadas para descrever assuntos 

complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas ou, ainda, para 

interpretar mudanças culturais. Jesus transmitiu conhecimentos através de parábolas, 

que eram histórias com um ensinamento.  

 

E por que as pessoas gostam de histórias ? Segundo Bloom (2012), a nossa atividade 

mais prazerosa é a imaginação, que a gente desenvolve através de histórias que nos 

levam a outros mundos.  

 

Além disto, as histórias também facilitam a memorização. Os Incas não usavam 

registros escritos ou desenhos para transmitir suas memórias. Mas nem por isto suas 

histórias se perderam, porque usavam muito bem a transmissão oral. Para fortalecer a 

memória de quem ouvia, o conhecimento era transmitido através de histórias. E não 

foram só os Incas que fizeram isto. Muitas das histórias religiosas que conhecemos hoje 

em diferentes religiões (mitos ou não) foram transmitidas por via oral, até que o 

pergaminho, o papiro e depois o papel e o livro fossem inventados.  

 

Conforme Swap et al. (2001), a recuperação de eventos que foram diretamente 

experimentados se chama ―memória episódica‖. Já o conhecimento geral sobre o mundo 

é a ―memória semântica‖. Segundo os mesmos autores, a memória que vem com a 

experiência pessoal é mais facilmente recuperada, devido a algum tipo de associação 

(Damásio chama de marcadores somáticos).  

https://super.abril.com.br/ciencia/como-nascem-as-memorias-falsas/?fbclid=IwAR1iWZyj-NyuM6Yahe0wnrYbqKReIqwAiCeRKC-DoJN44mKfJnDw-S569ic
https://super.abril.com.br/ciencia/como-nascem-as-memorias-falsas/?fbclid=IwAR1iWZyj-NyuM6Yahe0wnrYbqKReIqwAiCeRKC-DoJN44mKfJnDw-S569ic
https://super.abril.com.br/ciencia/como-nascem-as-memorias-falsas/?fbclid=IwAR1iWZyj-NyuM6Yahe0wnrYbqKReIqwAiCeRKC-DoJN44mKfJnDw-S569ic
https://super.abril.com.br/comportamento/memorias-falsas-podem-ser-implantadas-na-maioria-das-pessoas/
https://super.abril.com.br/comportamento/memorias-falsas-podem-ser-implantadas-na-maioria-das-pessoas/
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Para Zacks e Swallow (2007, 2010), o ser humano organiza a atividade mental em 

hierarquias de eventos, colocando fronteiras para dividir e entender as partes. Isto ajuda 

a memorizar e aprender, a entender o contexto e as sequências e lidar com interrupções. 

Por isto, o registo de memórias através de histórias facilita a recuperação.  

 

Além disto, por razões que a neurociência explica, ao ouvir ou ler histórias, 

estimulamos as mesmas áreas cerebrais como se estivéssemos tendo a experiência e 

assim assimilamos melhor as memórias recuperadas (Speer et al., 2009). 

 

Mitologia 
 

Histórias ajudam a dar coesão aos dados. Por isto os mitos funcionam bem, porque 

criam e contam histórias que permitem ao ser humano entender melhor coisas fora do 

alcance da lógica e da Física (Campbell, 1995). Segundo Campbell (2002), a mitologia 

facilita a ―organização de imagens e narrativas simbólicas‖, gerando ―metáforas das 

possibilidades da experiência humana e a realização de uma dada cultura num 

determinado tempo". 

 

Segundo Shermer (2011), ―os humanos são animais buscadores de padrões, contadores 

de histórias, que estão à procura do significado profundo atrás de eventos na aparência 

aleatórios do dia a dia.‖  

 

Como Duhigg (2016) diz: os seres humanos ―estão sempre tentando descobrir como as 

informações se combinam.‖ E para isto, as histórias funcionam bem como modelos 

mentais, que combinam dados permitindo ao ser humano entender melhor o conjunto de 

dados e dar explicações lógicas.  

 

Em geral, mitos são associados a mentiras ou crendices populares. Mas mito é uma 

metáfora ou parábola.  

 

Segundo Campbell (2002), o ―todo de uma mitologia é uma organização de imagens e 

narrativas simbólicas, metáforas das possibilidades da experiência humana e a 

realização de uma dada cultura num determinado tempo". Uma das funções do mito é 

justamente ajudar a passar adiante conhecimento através de histórias. ―Aos seres 

humanos sempre foram contadas, sob formas míticas, as histórias que querem que sejam 

lembradas e passadas adiante - tais como as lendas arturianas ou os duradouros contos 

bíblicos - para serem distinguidas de modismos e caprichos passageiros, ou dos fatos 

dos almanaques ou do Guinness Book dos recordes mundiais, que mudam 

constantemente.‖ 

 

Para Campbell (1995), a ―mitologia tem sido interpretada pelo intelecto moderno como 

um primitivo e desastrado esforço para explicar o mundo da natureza (Frazer); como um 

produto da fantasia poética das épocas pré-históricas, mal compreendido pelas 

sucessivas gerações (Müller); como um repositório de instruções alegóricas, destinadas 

a adaptar o indivíduo ao seu grupo (Durkheim); como sonho grupal, sintomático dos 

impulsos arquetípicos existentes no interior das camadas profundas da psique humana 

(Jung); como veículo tradicional das mais profundas percepções metafísicas do homem 
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(Coomaraswamy); e como a Revelação de Deus aos Seus filhos (a Igreja). A mitologia é 

tudo isso.‖ 

 

Para Campbell (1990), ―há duas espécies totalmente diferentes de mitologia. Há a 

mitologia que relaciona você com sua própria natureza e com o mundo natur al, de que 

você é parte. E há a mitologia estritamente sociológica, que liga você a uma sociedade 

em particular. Você não é apenas um homem natural, é membro de um grupo 

particular.‖ 

 

Além disso, conforme Daniels (2015), ―as histórias ricamente imaginativas dos mitos e 

lendas servem para tornar muito mais atraente a mensagem que carregam... se a mesma 

mensagem for envolta em uma história antiga, ela se tornará — ilogicamente — algo 

muito mais tangível para uma criança (ou adulto).‖ 

 

Para Xavier (2015), a mitologia é uma maneira de facilitar a compreensão e 

disseminação de conhecimentos. A ideia é ―contar uma boa história, que prenda a 

atenção, envolva com emoção, crie laços profundos com o público, una todas as pontas 

em um relato compreensível, seja apreciada e lembrada.‖ Isso facilita entender e passar 

adiante.  

 

 

A atenção 
 

Em meio a tantas mensagens, tantas informações, num mundo tão cheio de opções e 

numa vida tão corrida, é muito difícil conseguir a atenção das pessoas.  

 

Nirenberg (1981) comenta que há 3 níveis de atenção:  

a) a não-atenção: quando a pessoa não recebe a mensagem; 

b) o apenas receber: a pessoa pode até repetir ou lembrar a mensagem mas não entende 

as ideias; 

c) o pensar: quando a pessoa raciocina sobre o que está recebendo. 

 

Segundo Carr (2010), quando alcançamos o limite de nossa memória de trabalho, fica 

mais difícil distinguir o que é informação relevante das irrelevantes (sinal do ruído).  

 

Segundo Simons e Ambinder (2005), costumamos colocar foco em objetos centrais. 

Entretanto, isto tira a atenção dos detalhes. Na maioria das situações, as pessoas 

procuram categorizar situações e não ver detalhes. Uma mensagem muito complexa não 

será entendida por completo.  

 

Conforme Goleman (2013), ―pensar profundamente exige manter a mente focada. 

Quanto mais distraídos estamos, mais superficiais são as nossas reflexões. Da mesma 

forma, quanto mais curtas as nossas reflexões, mais triviais elas tendem a ser.‖ 

 

Segundo Gladwell (2005), no livro ―Blink – decisões num piscar de olhos‖, o stress 

deixa a pessoa focada; ela não vê nada ao redor. Isto acontece muito em casos com 

policiais, mas quem vive em cidades grandes, com tantos compromissos, vive focado e 

muito possivelmente não conseguirá ver muitas das mensagens que recebe no seu dia a 

dia.  
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Levitin (2015) afirma que ―o cérebro humano evoluiu para esconder de nós as coisas em 

que não estamos prestando atenção. Em outras palavras, muitas vezes possuímos um 

ponto cego cognitivo: não sabemos o que estamos perdendo porque nosso cérebro 

consegue ignorar completamente aquilo que não representa uma prioridade para ele no 

momento — mesmo que esteja bem diante de nossos olhos... graças ao filtro de atenção, 

acabamos vivenciando boa parte do mundo no piloto automático, sem registrar a 

complexidade, as nuances e muitas vezes a beleza do que está diante de nossos olhos.‖ 

Por isto, ocorre um grande número de falhas de atenção. Esta chamada ―cegueira por 

desatenção‖ é famosa no vídeo de basquete onde se pede para as pessoas contarem os 

passes dados pelos jogadores de camiseta branca e acabam não notando uma pessoa 

fantasiada de gorila passando no meio da ação.  

 

Steven Johnson fala que estamos mais distraídos. Isto é devido a mais informações que 

estamos recebendo. E também pela vontade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, 

como por exemplo, olhar TV, acessar Facebook, ouvir música, digitar no Whatsapp.  

 

Segundo Goleman (2013), trabalhar em multitarefa é ruim. A troca rápida de atenção 

enfraquece o envolvimento completo e concentrado. Rosen (2008) complementa que 

isto prejudica o aprendizado, a retenção, a memória e o QI.  

 

Por outro lado, conforme Goleman (2013), ―a atenção firmemente focada se cansa — 

muito parecido com o que ocorre com um músculo que trabalha demais — quando a 

forçamos ao ponto da exaustão cognitiva. Os sinais de fadiga mental, como uma queda 

na efetividade e um aumento da distração e da irritabilidade, significam que o esforço 

necessário para manter o foco esgotou a glicose que alimenta a energia neural. O 

antídoto para a fadiga da atenção é o mesmo para a fadiga física: descansar.‖ 

 

Falando em descansar, Johnson (2012) afirma que jogos ajudam a manter foco e 

atenção. Goleman (2013) concorda: ―de um modo mais geral, foi identificado que vários 

games melhoram a acuidade visual e a percepção espacial, a mudança de atenção, a 

tomada de decisão e a capacidade de acompanhar objetos (embora muitos desses 

estudos não nos permitam saber se as pessoas atraídas pelos games já eram um pouco 

melhores do que a média nessas habilidades mentais ou se foram os games que as 

melhoraram). Games que oferecem desafios cognitivos cada vez mais difíceis — a 

necessidade de tomar decisões mais precisas e desafiadoras, e de ter reações em 

velocidades mais rápidas, com a atenção completamente focada, aumentando a 

envergadura da memória de trabalho — promovem mudanças cerebrais positivas. Vídeo 

games focam a atenção e nos fazem repetir movimentos sem parar, de modo que são 

tutoriais poderosos. Isso apresenta uma oportunidade para o treinamento do cérebro.‖ 

 

Penteado (1976) dá algumas dicas de estímulos para atenção: 

- a intensidade: seja de luz, som, etc.; 

- a repetição;  

- a modificação: repetir de formas diferentes para evitar a monotonia; 

- o contraste: o que é diferente se sobressai; deve-se procurar isolar um objeto para 

conseguir atenção sobre ele. 
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Heat e Heath (2007) sugerem 6 características para uma ideia chamar atenção: 

simplicidade, curiosidade (inesperado), ideia concreta (sem abstração), credibilidade 

(estatísticas), emoções e histórias (para ativar o cérebro).  

 

Tecnologias também podem ajudar a chamar a atenção de pessoas. Por exemplo, há 

carros equipados com sensores que detectam se os olhos do motorista estão abertos ou 

fechados, e avisam o motorista para evitar desastres. Também há sensores para chamar 

atenção de motoristas com altos teores de álcool.  

 

Apesar de as tecnologias ajudarem a chamar ou manter atenção de pessoas, Duhigg 

(2016) lembra casos em que a automação deixou as pessoas mais desatentas devido à 

restrição cognitiva (―um curto-circuito mental que às vezes acontece quando o cérebro é 

obrigado a passar abruptamente de um estado relaxado de automação para um ansioso 

de atenção‖). Segundo Duhigg, ―a restrição cognitiva pode fazer as pessoas se 

concentrarem demais naquilo que estiver bem diante de seus olhos ou se distraírem com 

tarefas imediatas.‖ E isto pode gera acidentes, como os relatados por Duhigg (2016): 

―estudos das universidades Yale, Harvard e Berkeley, da UCLA, da Nasa, do National 

Institutes of Health e de outras organizações constataram uma probabilidade 

particularmente maior de erro quando as pessoas são obrigadas a se alternar entre a 

automaticidade e o foco, e esses erros representam um perigo especial quando sistemas 

automáticos se infiltram em aviões, carros e outros ambientes em que equívocos podem 

ser trágicos.‖ 

 

Para Thompson (2018), o que chama a atenção é o que é inovador mas não tão diferente 

(MAYA = Most Advanced Yet Acceptable). Neofilia e neofobia são duas forças 

contrárias. "Para vender algo familiar, torne-o surpreendente; para vender algo 

surpreendente, torne-o familiar". Pessoas sintonizam canal para ver ou ouvir mais sobre 

algo que já sabem. Seria como contar uma história familiar de forma nova. 

 

 

Imagens X textos X sons 
 

Na evolução do ser humano, a imagem veio antes da linguagem escrita. McLuhan 

(1962) comenta o caso de povos africanos que não conseguem entender filmes (imagens 

em movimentos). O mesmo autor atesta que palavras escritas perdem as emoções da 

palavra falada. Um sentido pode anestesiar outro. O visual faz perder outros sentidos. 

Por isto, Cezanne pintava diferente, valorizando características dos objetos (volume, 

peso) que não apareciam nas imagens.  

 

Peters e Wedel (2004) afirmam que imagens são melhores para capturar atenção, 

independente do tamanho. Já os elementos de texto capturam melhor atenção na 

proporção direta do seu tamanho. Uma marca (brand) transfere atenção para outros 

elementos. Para estes autores, existem dois tipos de atenção: a básica e a incremental. 

Isto se compara a chamar atenção X manter a atenção. Enquanto as imagens ajudam a 

chamar a atenção (básica), os textos ajudam na atenção incremental (manter a atenção).  

 

Carr (2010) acredita que o uso da Internet estimula a inteligência visual e espacial, em 

detrimento da capacidade de análise, reflexão e pensamento crítico.  
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As histórias podem ser repassadas de forma oral, mas a modernidade permitiu fazer isto 

de formas mais divertidas, tais como histórias em quadrinhos e vídeos. Segundo 

McLuhan (2014), as histórias em quadrinhos ―possuem uma forma de expressão 

altamente participante, perfeitamente adaptada à forma em mosaico do jornal. Dão 

também um sentido de continuidade de um dia para o outro. Também as notícias sobre 

pessoas são de baixo teor informacional e por isso convidam a que o leitor as preencha, 

exatamente como acontece com a imagem da televisão e a radiofoto. Eis por que a TV 

constitui um golpe fatal nas estórias em quadrinhos, das quais foi antes um rival do que 

um complemento.‖ 

 

Segundo Everett (2017), os gestos acampanham a comunicação oral e a complementam, 

trazendo mais elementos e tornando a linguagem muito mais rica. Até mesmo cegos 

usam gestos. McNeill (citado por Everett) acredita que a fala e os gestos evoluíram 

juntos e não se pode dizer que um veio antes do outro.  

 

Além disso, temos outras formas de comunicação não verbal, sem fala ou gestos, tais 

como tatuagens, vestimentos, adornos, enfeites e penteados. Além de poder passar 

mensagens de forma passiva, tais tipos reforçam o espírito de grupo constituindo parte 

da cultura de um povo.  

 

Assim também, a dança é uma forma de comunicação não verbal, apoiada em imagens, 

onde gestos e expressões corporais, geralmente associados a músicas, permitem 

transmitir mensagens e emoções.  

 

 

Estilos linguísticos  
 

Thompson (2018) cita alguns estilos linguísticos que podem ajudar na disseminação e 

na retenção de uma informação. O refrão ―Sim, nós podemos‖ repetido várias vezes no 

final de uma sentença por Barak Obama é conhecido como epístrofe. Já a anáfora é 

repetida no início das frases. O tricolon é a repetição curta triplicada como a de 

Abraham Lincoln ―Governo do povo, pelo povo e para o povo‖. Também temos a 

epizêuxis onde a mesma palavra é repetida várias vezes (como em ―empregos, 

empregos, empregos‖ de Nancy Pelosi). Já a diácope é uma repetição com uma breve 

interrupção. A antítese é a repetição para justapor ideias contrastantes (como ―era a 

melhor época, era a pior época‖ de Charles Dickens). Um dos mais impactantes é o 

recurso de antimetábole, onde há uma repetição com inversão, como por exemplo de 

JFK ―Não pergunta o que o país pode fazer por você; pergunte o que você pode fazer 

por seu país‖.  

 

 

A música 
 

Também podemos usar a música para disseminar conhecimento. A música falicita a 

memorização pela combinação de repetições, emoções e sons.  

 

Em relação a sons, Carey (2015) comenta experimentos que demonstram que música 

em ambientes de estudo ajudam a memorizar: ―a música de fundo se entrelaça 
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subconscientemente no tecido da memória armazenada... Use a mesma música como 

estímulo, e, provavelmente, mais palavras ressurgirão.‖ 

 

Segundo Wilson (2013), ―a música dos caçadores-coletores modernos geralmente serve 

como ferramentas que revigoram a vida deles. Os temas dos repertórios incluem 

histórias e mitologias da tribo, bem como conhecimentos práticos sobre a terra, plantas 

e animais... É evidente que as canções e as danças dos povos caçadores-coletores 

contemporâneos são úteis nos níveis individual e grupal. Elas unem os membros da 

tribo, criando um conhecimento e propósito comuns. Despertam a paixão pela ação. São 

mnemônicas, incitando e contribuindo para a lembrança das informações que servem ao 

propósito tribal. Além disso, o conhecimento das canções e das danças confere poder 

dentro da tribo aos que as conhecem melhor.‖ 

 

Segundo Bloom (2011), a música é social, nos remete a pensar que somos parte de um 

grupo social, o que nos leva a entender quem somos.  

 

Steven Mithen (2005) lembra que a musicalidade é uma protolinguagem que permite 

expressar emoções. Emoções que conduzem um grupo através de cantos e rituais. Veja 

o que acontece com torcidas, igrejas e militares. 

 

Dennett (2006) lembra que a música e coro nas igrejas encorajam os membros, não 

apenas a participar, mas ainda infligem um custo àqueles que fogem à responsabilidade 

de participar. 

 

A música também é utilizada para fortalecimento de marcas. Lindstrom (2012) lembra 

que a Coca-Cola usa reforça o som borbulhante ao abrir uma garrafa (prazer). Ferrari e 

Harley Davidson fazem as lembrar o som do motor. Até mesmo o sistema operacional 

Windows usa um som característico ao iniciar o computador.  

 

Conforme Thompson (2018), uma canção relembra pessoas, lugares, situações, etc. 

 

 

Comunicação face a face, não verbal 
 

A comunicação não verbal transmite dados que não podem ser colocados em textos ou 

verbalizados. Ela inclui os sinais corporais emitidos ao mesmo tempo em que é feita 

uma comunicação verbal.  

 

Em geral, a emissão é feita de forma inconscientemente pelo emissor. E nem sempre o 

receptor consegue entender todos os sinais. Este tipo de sinal aparece pelo gestual e pela 

posição do corpo, pela inclinação do corpo e da cabeça, pelas expressões faciais, pelo 

movimento de membros e pela respiração.  

 

Segundo Albert Mehrabian, professor emérito de psicologia na UCLA, ―o impacto total 

de uma mensagem é cerca de 7% verbal (só palavras), 38% vocal (incluindo tom de 

voz, inflexão e outros sons) e 55% não verbal‖. (apud Herman, 2016) 
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Pentland (2008, 2010) lembra que as pessoas comunicam muitos sinais através de 

expressões corporais. Na comunicação escrita ou oral, sem imagem do emissor, perde-

se muito da comunicação. É como McLuhan diz: ―o meio é a mensagem‖.  

 

Segundo Mlodinow (2013), podemos classificar a comunicação não verbal em três tipos 

básicos. ―Uma diz respeito aos movimentos do corpo: expressão facial, gestos, pose, 

movimento dos olhos. Outra é a chamada paralinguagem, que inclui a qualidade e o 

timbre da voz, o número e a duração de pausas e sons não verbais, como limpar a 

garganta ou dizer ‗hãhã‘. E finalmente a proxenia, o uso do espaço pessoal.‖ Mlodinow 

lembra que até o toque é importante: ―parece que o toque é uma ferramenta tão 

importante para incrementar a cooperação e a afiliação social que nós desenvolvemos 

uma espécie de trajetória física pela qual esses sentimentos subliminares de conexão 

social viajam desde a pele até o cérebro.‖ 

 

Uma das formas de completar a informação transmitida pela linguagem falada é 

varidando o som da transmissão (tom e altura da voz, entonação, pausas, etc.). 

Mlodinow (2013) lembra: ―se dois falantes proferem exatamente as mesmas palavras, 

mas um deles fala um pouco mais rápido, alto, com menos pausas e maior variação de 

volume, esse falante será considerado mais energético, inteligente e bem-informado. 

Um discurso expressivo, com modulação na altura e no volume e com um mínimo de 

pausas notáveis aumenta a credibilidade e incrementa a impressão de inteligência. 

Outros estudos mostram que, assim como as pessoas sinalizam emoções básicas por 

meio de expressões faciais, nós também fazemos isso com a voz.‖ 

 

Grant (2014) lembra que os tomadores ―esmeram-se na comunicação autoritária: 

levantam a voz para demonstrar autoridade, falam com energia, ostentam segurança, 

transpiram confiança, promovem as próprias realizações e vendem com convicção e 

orgulho. Mostram força abrindo os braços em uma postura dominante, erguem as 

sobrancelhas em desafio, controlam tanto espaço físico quanto possível e demonstram 

raiva e fazem ameaças quando necessário.‖ Já os doadores usam mais a comunicação 

não autoritária. ―Os comunicadores não autoritários tendem a se expressar com menos 

assertividade, expondo dúvidas e demonstrando confiança na opinião alheia. Falam de 

maneira que sinaliza vulnerabilidade, revelando suas fraquezas e recorrendo a ressalvas, 

a concessões e a hesitações.‖ 

 

Nas comunicações escritas por meios digitais, tentamos transmitir algumas emoções 

através de emojis e emoticons. Mas o resultado é parcial.  

 

A comunicação não verbal é a mais sincera. O sorriso verdadeiro (de Duchenne) se 

consegue somente por meio involuntário. O sorriso falso estimula o neocortex e não a 

região das emoções. Por isso, quando vemos um rosto desenhado por computador, logo 

percebemos que não é real porque é muito difícil conseguir estimular todos os músculos 

para uma emoção como o sorriso ou o riso.  

 

Michio Kaku (2015) lembra que, ―quando o sorriso é forçado, ativamos músculos 

faciais com o córtex pré-frontal. Quando sorrimos porque estamos de bom humor, os 

nervos são controlados pelo sistema límbico, que aciona um conjunto ligeiramente 

diferente de músculos. O cérebro sabe distinguir a sutil diferença entre os dois, o que foi 

benéfico para nossa evolução.‖ 
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E os seres humanos são bons para captarem estes sinais da linguagem corporal. 

Gladwell (2005) conta inúmeros casos de pessoas inconscientemente capturando dados 

e fazendo inferências de análise. Isto pode acontecer com especialistas em pinturas 

famosas mas também com pessoas normais vendo brigas de casais.   

 

Alguns gestos são universais. Carl Sagan lembra que acenar com mão é universal, por 

isto foi incluído na mensagem que a Pioneer 10 leva pelo Universo.  

 

Mlodinow (2013) complementa: ―essa capacidade universal de criar e reconhecer 

expressões faciais começa no nascimento ou pouco depois. Já se observaram bebês 

fazendo quase todos os movimentos musculares usados por adultos para expressar 

emoção. Os bebês podem também diferenciar as expressões faciais dos outros e, como 

os adultos, modificar seu comportamento com base no que veem. Dificilmente este será 

um comportamento adquirido. Na verdade, crianças cegas de nascença, que nunca viram 

uma carranca ou um sorriso, expressam uma gama de emoções faciais espontâneas 

quase idênticas às das crianças que conseguem enxergar. Nosso catálogo de expressões 

faciais parece um equipamento-padrão – vem com o modelo básico. Por ser uma parte 

inconsciente e inata do nosso ser, a comunicação dos nossos sentimentos acontece de 

forma natural; ocultá-los exige grande esforço.‖ 

 

Todos os dados recebidos do meio pelos nossos sentidos são capturados e processados 

de forma inconsciente no cérebro. Segundo Ramachandran (2014), ―entre o estágio da 

reação emocional e o relato verbal há muitas camadas complexas de processamento, de 

modo que muitas vezes obtemos uma história intelectualizada ou censurada.‖ 

 

Ekman e parceiros (1997, 2002) desenvolveram uma taxonomia de expressões faciais. 

Os seres humanos conseguem decifrar as expressões, mas comunica-las por escrito ou 

por sons é muito difícil.  

 

Segundo Mlodinow (2013), ―nosso catálogo de expressões faciais parece um 

equipamento-padrão – vem com o modelo básico. Por ser uma parte inconsciente e inata 

do nosso ser, a comunicação dos nossos sentimentos acontece de forma natural; ocultá-

los exige grande esforço.‖  

 

António Damásio lembra que o ―ser humano avalia uma outra pessoa principalmente 

pela voz e pela expressão facial dela. Assim, a forma como a pessoa olha para você 

pode parecer insolente; ou um jeito de mexer a boca faz parecer que ela não é sincera.‖ 

 

A aparência também é importante. Lenz e Chappell (2011) demonstraram que a 

importância da aparência de políticos para conseguir votos. E a TV é um instrumento 

importante para isso.  

 

Segundo Caldararo (2012), os antigos humanos eram tão familiares uns com os outros 

que até mesmo podiam perceber intenções pela simples mudança na musculatura.  

 

Comunicação face a face X por meios digitais 
 

Segundo um estudo conjunto das universidades de Waterloo, no Canadá, e Cornell, em 

Nova York, publicado no Journal of Experimental Social Psychology, ―falar 
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pessoalmente é 34 vezes mais eficiente do que enviar um e-mail com o mesmo pedido 

ou argumento‖. (https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/11/falar-

pessoalmente-e-34-vezes-mais-eficiente-do-que-enviar-um-e-mail-diz-estudo.html) 

 

A interação face a face é mais persuasiva porque gera maior confiança pelo receptor no 

emissor. Os sinais não verbais ajudam a completar a mensagem, dando ao receptor 

sinais da sinceridade do emissor.  

 

Pentland (2014) descobriu que a comunicação face a face é um dos fatores mais 

importantes para a produtividade nas organizações. Pentland (2008) diz que empregados 

com mais contatos face a face são 30% mais produtivos. Talve por isso Maryssa Mayer 

tenha proibido o teletrabalho no Yahoo alguns anos atrás 

(https://www.businessinsider.com/mayer-still-defends-remote-work-ban-2015-11). 

 

Por isso, empresas estão aumentando o tempo para paradas durante o trabalho (coffee 

break) e também aumentando o tamanho das mesas durante o almoço, forçando pessoas 

que não se conhecem a interagirem enquanto comem. Pessoas que só usam mídias 

digitais são mais propensas a não cooperarem.  

 

É claro que o nível de conforto e a habilidade para usar os meios digitais influenciam a 

colaboração mediada por tecnologias (Wang e Noe, 2010).  

 

Mas a tecnologia pode ajudar os introvertidos, que preferem interagir por meios digitais. 

Já os extrovertidos preferem a comunicação face a face (Wang e Noe, 2010).  

 

De Waal (2007) fala da importância da voz para melhor transmitir informações. Nas 

eleições nos Estados Unidos, entre 1960 e 2000, o voto popular foi condizente com a 

análise da voz: a maioria das pessoas votou no candidato que manteve seu próprio 

timbre e não no que fez ajustes. 

 

Pentland (2014) descobriu que autistas conseguem se comunicar melhor por meios 

digitais, pois tem dificuldades verbalmente (via oral). Desta forma, conseguem 

expressar melhor seus pensamentos e sentimentos.  

 

Para Susan Pinker, ―o contato face a face é importante porque as interações disparam 

uma série de eventos psicológicos e bioquímicos que geram confiança e promovem a 

empatia. Embora muitas vezes passem despercebidas, o contato visual e a sincronização 

da postura corporal e do tom de voz com alguém com quem conversamos face a face 

aprofunda a compreensão mútua... Por exemplo, candidatos a um emprego que 

espelham inconscientemente os gestos de seus entrevistadores costumam receber 

propostas melhores de salário inicial. Equipes esportivas estimuladas a trocar tapinhas 

nas costas, bater os punhos e apertar as mãos tendem a marcar mais pontos.  

https://www.fronteiras.com/entrevistas/susan-pinker-por-que-o-contato-face-a-face-e-

importante-em-nossa-era-digital 

 

Pentland (2014) corrobora lembrando que a mídia digital não incorpora sinais sociais, o 

que dificulta a leitura de uma pessoa por outra, e isto diminui a confiança. As mídias 

digitais são boas para reforçar laços de confiança já existentes. Mas quando as pessoas 

estão com humor muito ruim ou muito bom, elas evitam meios digitais e preferem a 

comunicação face a face, ou pelo menos o telefone, onde se pode ouvir vozes. Quando 

https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/11/falar-pessoalmente-e-34-vezes-mais-eficiente-do-que-enviar-um-e-mail-diz-estudo.html
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/11/falar-pessoalmente-e-34-vezes-mais-eficiente-do-que-enviar-um-e-mail-diz-estudo.html
https://www.businessinsider.com/mayer-still-defends-remote-work-ban-2015-11
https://www.fronteiras.com/entrevistas/susan-pinker-por-que-o-contato-face-a-face-e-importante-em-nossa-era-digital
https://www.fronteiras.com/entrevistas/susan-pinker-por-que-o-contato-face-a-face-e-importante-em-nossa-era-digital
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se precisa conforto ou queremos disseminar felicidade, preferimos canais mais ricos 

(com mais tipos de interação).  

 

―Somos uma espécie social que evoluiu para o contato próximo; quando estamos perto 

dos outros, liberamos hormônios e neurotransmissores que nos permitem resolver 

problemas, reduzir o estresse, sentir segurança e espantar a solidão. Isso também reduz 

efeitos de longo prazo danosos para a saúde. É interessante que algumas pesquisas 

revelem que, sem contato face a face, os relacionamentos entram em declínio. Se você 

não viu alguém no último intervalo de dois a cinco anos, é provável que sua posição em 

seu círculo de amigos tenha sido ocupada por outra pessoa.‖ 

https://www.fronteiras.com/entrevistas/susan-pinker-por-que-o-contato-face-a-face-e-

importante-em-nossa-era-digital 

 

Eis um quadro resumo desta comparação:  

 

Comunicação Face a Face 

FTF 

Comunic. por Computador 

CMC 

Mais rápida para tarefas. 

Menos equilíbrio em participações. 

Aumenta confiança e fortalece 

laços já existentes. 

Melhor quando é necessário 

confiança. 

A posição na hierarquia interfere: 

mais altos postos participam mais. 

Menos mudança de escolhas e 

atitudes.  

Mais lenta para grupos finalizarem tarefas. 

Favorece quando o prazo é menor.  

Melhor para geração de ideias. 

Acelera mobilizações e divulgações. 

Acelera disseminação de erros. 

Permite novos laços. 

Fortalece laços de pessoas distantes que não 

podem usar FTF. 

Não aconselhada quando precisa confiança. 

Não ajuda engajamento civil se usada para 

recreação (como TV). 

Facilita anonimato e comportamentos 

extremos. 

A participação é mais igualitária. 

Menos pressão de normas sociais.  

Menor entendimento entre as partes.  

Maior incidência de comportamentos 

desinibidos.  

 

 

Preferências para comunicar 
 

Diz-se por aí que cada pessoa possui um sentido mais aguçado. Alguns preferem tocar 

os produtos com as mãos (clientes táteis), outros preferem ouvir (clientes auditivos) e 

outros preferem apenas ver o produto (clientes visuais). Outros, os sinestésicos, são 

mais suscetíveis ao ambiente e por isto apreciam o conforto, o clima, a decoração da 

loja. Cada pessoa prefere um tipo de comunicação (falar, escrever, desenhar, gesticular). 

O problema é quando se utiliza o meio errado ou um meio único. Ardichvili e outros 

(2003) afirmam que a redundância de meios pode diminuir interesse e duplicar esforços. 

 

https://www.fronteiras.com/entrevistas/susan-pinker-por-que-o-contato-face-a-face-e-importante-em-nossa-era-digital
https://www.fronteiras.com/entrevistas/susan-pinker-por-que-o-contato-face-a-face-e-importante-em-nossa-era-digital


83 

 

Os vendedores então devem procurar identificar com que tipo de cliente estão lidando e 

assim utilizar a técnica mais adequada. Hoje em dia ainda não é possível transmitir 

cheiro, textura ou gosto pela Internet. Já há pesquisas sendo feitas para concretizar isto. 

Logo então os consumidores poderão sentir o cheiro de perfumes vendidos pela 

Internet, provar receitas e tocar tecidos e roupas antes de adquiri-los.   

 

Também podemos pensar em que tipo de experiência desejamos proporcionar ao 

cliente. Esta experiência pode ser:  

• sensorial (tato, olfato, gosto, auditiva, visual); 

• multisensorial (ex.: restaurante com cores, áudio, tecido fino); 

• emocional; 

• para desfrutar hoje X para lembrar para sempre; 

• para relembrar experiências passadas X gerar novas experiências (ex.: turismo); 

• para satisfazer necessidades básicas X para gerar encantamento; 

• para gerar mudança de comportamento. 

 

Priming (primação) 
 

Primação é um efeito experimental que acontece quando um evento antecedente (prime) 

influencia o desempenho de um evento posterior (alvo). Um exemplo prático seria o 

caso de uma palavra ser acessada mais rapidamente se for precedida da palavras 

relacionadas, seja por semântica (carro-estrada), fonologia (cadeia-cadeira) ou 

morfologia (cantar-canto). O cérebro funciona através de associações, ou sinapses entre 

neurônios. As informações que estão armazenadas ou sendo processadas também são 

influenciadas por associações. 

 

A primação acontece no nosso dia a dia porque o cérebro procura atalhos para poupar 

energia. E isto influencia o modo como vemos o mundo. Pode ajudar a recuperar uma 

memória, como pode também desfocar nossa atenção. Uma boa maneira de memorizar 

(decorar) conteúdos é fazendo associações.   

 

O efeito de primação pode ser obtido por meio de estímulos auditivos ou visuais, 

linguísticos ou por figuras. Outra forma de primação é o uso de mensagens 

subliminares. Nosso consciente não percebe informações que tenham menos de 50 

milissegundos de exposição. Mas o inconsciente percebe e tende a recuperar esta 

memória mais tarde. Os casos mais famosos incluem inserir imagens no meio de filmes. 

Um filme em geral é apresentado através da sequência de 30 imagens (quadros por 

segundo). Se trocarmos uma destas 30 imagens, o consciente não perceberá, mas a 

imagem será observada por nosso sentido de visão.  

 

Primação semântica é quando a apresentação de uma informação associada a um 

conceito torna mais acessível palavras semanticamente relacionadas com esse conceito 

(Garcia-Marques, 2005). Já a primação afetiva é o impacto gerado nos pensamentos a 

partir de um estímulo afetivo como por exemplo um sorriso, um olhar de tristeza 

(Garcia-Marques, 2005). 

 

Um caso negativo de associação é o efeito Stroop. É uma interferência no tempo de 

reação de uma tarefa. Por exemplo, quando uma palavra como azul é impressa numa cor 
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diferente da expressa pela palavra, ocorre um atraso no processamento mental, gerando 

um tempo de reação mais lento e uma possibilidade maior de erros. 

 

A primação é muito utilizada em marketing e publicidade para influenciar 

consumidores. É uma forma sutil de ―enganar‖ o cérebro das pessoas, para que lembrem 

ou façam algo.  

 

Mlodinow (2013) discute diversas técnicas de primação e mensagens subliminares.  

 

Persuasão e retórica 
 

Para Niremberg (1980), ―toda a vez que procuramos fazer alguém pensar, sentir ou 

elaborar algo que de outro modo ele não faria, estamos persuadindo‖. Entende-se 

persuasão, de acordo com esse autor, como ―a capacidade de induzir crenças e valores 

nas demais pessoas, influindo em seus pensamentos e ações através de estratégias 

específicas‖. 

 

Segundo a Retórica de Aristóteles, há meios de persuação não técnica, tais como 

arquivos, documentos, imagens, leis, citações, depoimentos e outros elementos que o 

orador utiliza para embasar sua fala. E também há meios de persuação técnica, que são 

meios usados pelo comunicador/emissor durante a apresentação e interação com os 

espectadores. Esses meios podem ser de 3 tipos:  

 o ethos diz respeito ao caráter e qualificação do orador para explanar sobre 

determinado assunto, ou, ainda, de como ele convence o público que está preparado 

e é a pessoa certa para abordar o tema; 

 o pathos está relacionado a utilização de técnicas e vínculos que crie simpatias 

emocionais, junto a plateia (o tal do ―carisma‖); podem ser utilizados vídeos, 

imagens, sons, parábolas e figuras de linguagem (hipérbole, hipérbato, metonímia, 

paradoxo, onomatopéia, cacofonia, metáfora, catacrese e etc.); 

 o logos, que consiste na utilização de elementos lógicos e racionais para o 

convencimento, tais como: análises estatísticas, raciocínio analítico-dedutivo, 

regras. 

 

Dina Lukic lembra a importância dos apelos emocionais, que seriam mais efetivos que 

os racionais ou informacionais. Assim, medo, culpa, vergonha e raiva podem ser mais 

efetivos que estatísticas. E tais emoções podem ser incutidas no outro via imagens ou 

palavras fortes. Depois de uma emoção negativa, a ideia é lançar uma positiva. A 

sequência emocional seria mais ou menos esta: medo  relaxamento; desapontamento 

 otimismo; conflito  paz, aborrecimento  alívio. 

 

Gladwell (2011) lembra 6 tipos de frases polidas para persuadir:  

1. Comando: uma ordem direta; 

2. Lembrança de obrigação: ―nós devemos nos desviar agora mesmo‖; 

3. Sugestão: ―seria bom se a gente ...‖; 

4. Consulta ou pergunta: ―e se a gente fizesse aquilo?‖; 

5. Preferência: ―seria melhor fazer isto que aquilo‖; 

6. Dica: ―fazer aquilo parece melhor que ...‖.  
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Segundo Le Bom (2008), as pessoas são influenciadas por sugestão através do exemplo. 

Por isso, temos a importância do prestígio. Há três princípios básicos: 

 afirmação: tem que ser simples e concisa; 

 repetição: fixa na mente e é aceita finalmente como se fosse verdade; o ministro da 

propaganda de Hitler, Joseph Goebells, já dizia que uma mentira dita mil vezes vira 

verdade; as afirmações são repetidas tantas vezes, que acabamos esquecendo quem 

foi o autor das mesmas e passamos a acreditar nelas; 

 contágio: idéias, sentimentos, emoções e crenças nas multidões produzem um 

contágio intenso como se fossem micróbios. 

 

Chalita (2007) lembra a importância da sedução, cuja característica marcante é a de 

despertar sentimentos e influenciar pessoas.  

 

Armstrong (2010) explica 195 princípios para propaganda persuasiva. 

 

No livro ―Górgias (a retórica)‖ de Platão, Sócrates dialoga com Górgias sobre a retórica, 

dizendo que esta é a arte do discurso e da persuasão. Górgias lembra que a Retórica, ou 

seja, por meio da palavra, pode-se convencer juízes no tribunal, senadores no conselho e 

cidadãos nas assembléias ou em toda e qualquer reunião política. Ele vai mais longe 

dizendo que, ―com semelhante poder, farás do médico teu escravo‖.  

 

Técnicas para convencer pessoas ajuda e muito na disseminação de conhecimento.  

 

Marketing viral  
 

O marketing viral é o nome técnico para o famoso e antigo ―boca a boca‖. A 

recomendação de empresas, produtos e serviços feita por amigos é mais eficiente. 

Segundo Schafer (2001), é mais provável que clientes acreditem em outros clientes. Por 

que acreditar na empresa que vende, quando está dizendo que um produto é bom ? Mas 

se uma pessoa que já comprou e usou o produto está dizendo que ele é bom, então é 

mais confiável acreditar neste tipo de argumento.  

 

O termo ―viral‖ vem da ideia de que uma pessoa infectada tende a repassar o que 

recebeu para outras, como um vírus em epidemiologia. Por ―infectada‖, entende-se que 

a pessoa mais que gostou do que recebeu (seja uma oferta, uma piada, uma informação, 

uma dica, etc.). Para ―infectar‖ alguém, é preciso mais que simplesmente fazer chegar a 

ela um anúncio ou informação, é preciso surpreendê-la para que ela ache interessante 

passar adiante. Mais adiante neste capítulo, discutiremos sobre isto.  

 

A disseminação viral pode ser feita offline (sem tecnologias) mas hoje em dia com as 

redes sociais como Google+, Facebook, Orkut, Twitter, etc., fica muito mais fácil 

divulgar uma informação. Até mesmo  o Youtube, site de vídeos, permite que sejam 

criadas redes com pessoas seguindo usuários ou canais. Antigamente, sem Internet, 

quando um cliente estava satisfeito, ele divulgava sua felicidade para outros 3 ou 5 

conhecidos. Se estivesse insatisfeito, seu desgosto seria compartilhado com 10 ou 15 

amigos. Se uma pessoa possui 100 amigos no Facebook, esta conta é muito mais alta.  
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O marketing viral é comum hoje em dia porque é muito fácil divulgar algo com as 

tecnologias existentes. Se você estiver usando e-mail, fica fácil criar uma lista de 

amigos para enviar piadas ou mesmo clicar no botão ―encaminhar (forward)‖ para 

repassar um e-mail. Se você usa redes sociais, haverá algum tipo de botão para 

―compartilhar‖ ou ―replicar (retuitar)‖ uma postagem. Alguns sites até já utilizam 

botões específicos em suas páginas para ―compartilhar via Facebook ou outra rede 

social‖ ou mesmo algo como ―indique este site para um amigo‖.  

 

Michio Kaku, no livro ―A Física do Futuro‖, alerta que somos iguais a como éramos no 

tempo das cavernas (Princípio do Homem das Cavernas). Queremos contato social, 

queremos compartilhar sentimentos, queremos a felicidade dos demais, mas também 

sofremos com a dor, inveja, ciúmes, raiva, complôs, etc. A diferença é que hoje somos 7 

bilhões de pessoas no mundo e temos tecnologias. Antes, a conversa se espalhava ao 

redor do fogo e através do pouco contato entre tribos. Hoje, uma informação é 

instantaneamente transmitida a milhões de pessoas em diferentes partes do globo via 

tecnologias.  

 

O interessante do marketing viral é seu poder de alcance. Em termos matemáticos, 

quando uma pessoa ―infecta‖ N outras, cada uma destas infectadas também tenderá a 

infectar outras e assim por diante. Então a informação pode espalhar-se de forma 

exponencial. A curva de crescimento de pessoas infectadas cresce mais a partir de um 

certo ponto, o  qual foi chamado por Gladwell de ―ponto da virada‖. Geralmente, o 

ponto da virada é uma pessoa especial, que Gladwell chamou de ―eleito‖. Para isto 

então será necessário procurar formadores de opinião e pessoas influentes (isto será 

discutido mais adiante neste capítulo). 

 

Dependendo do tipo de rede (os tipos de redes foram discutidos antes), o ―vírus‖ pode-

se disseminar mais rapidamente. Numa rede de pequeno grupo, onde em poucos laços é 

possível alcançar qualquer elemento da rede, será bem mais fácil fazer a disseminação. 

Já numa rede de livre escala, será necessário atingir os nodos centralizados, aqueles com 

maior número de conexões.  

 

O marketing viral é bom para as empresas porque gera menos custos e uma divulgação 

mais confiável (Grifin, 2001). Não há a necessidade de ter um orçamento grande, apesar 

de que é preciso sim planejar uma campanha viral. Não basta simplesmente divulgar 

anúncios em alguns meios. O bom é deixar o próprio cliente divulgar, como faz a 

empresa Avon e a Apple Store.   

 

Há claramente benefícios para o marketing das empresas, mas o viral também pode 

acelerar erros como a difamação e o julgamento precipitado de pessoas. 

 

Heath e Heath (2007) sugerem 6 características para ideia ―pegarem‖:  

 Simplicidade; 

 Surpresa: gerar curiosidade e mistério; abrir abismos e depois fechá-los; 

 Concreteza: evitar abstrações e linguagem conceitual; apoiar ideias na realidade; 

 Credibilidade: usar estatísticas, ligar com experiências do receptor; 

 Emoção: fazer as pessoas sentirem algo; 

 Histórias: desenvolver simulações mentais no receptor.  

 

Berger (2014) complementa com alguns princípios para haver ―contágio‖ de ideias:  
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 Princípio 1: Moeda social; ―saber de coisas bacanas – como um liquidificador que 

pode despedaçar um iPhone todinho – faz as pessoas parecerem sagazes e 

antenadas‖; 

 Princípio 2: Gatilhos; são estímulos que incitam as pessoas a pensar em coisas 

relacionadas. 

 Princípio 3: Emoção; ―quando nos importamos, compartilhamos. Assim, como 

podemos elaborar mensagens e ideias que façam as pessoas sentir algo? Conteúdo 

naturalmente contagiante em geral evoca algum tipo de emoção‖; 

 Princípio 4: Público; ―tornar as coisas mais observáveis facilita que sejam imitadas, 

o que aumenta a probabilidade de ficarem populares. Desse modo, precisamos 

tornar nossos produtos e ideias mais públicos. Precisamos planejar produtos e 

iniciativas que se anunciem por si mesmos e criem resíduo comportamental que 

perdure‖; 

 Princípio 5: Valor Prático; elaborar conteúdo que pareça útil; se mostrarmos que 

nossos produtos ou ideias vão poupar tempo, melhorar a saúde ou economizar 

dinheiro, as pessoas vão divulgar. ―Mas, tendo em vista o quanto as pessoas são 

inundadas por informação, precisamos fazer nossa mensagem sobressair-se. 

Precisamos entender o que faz alguma coisa parecer uma oferta especialmente boa. 

Precisamos realçar o valor incrível do que oferecemos – em termos monetários e 

outros. E precisamos embalar nosso conhecimento e competência de modo que as 

pessoas possam passá-los adiante facilmente‖; 

 Princípio 6: Histórias; ―as pessoas não compartilham apenas informação, elas 

contam histórias‖.  

 

 

Os memes 
 

O termo ―meme‖ foi cunhado por Richard Dawkins no seu bestseller "O Gene Egoísta" 

(2007). O termo é hoje utilizado amplamente nas redes sociais. Ele se refere à 

distribuição e replicação de informações pelas redes e é considerado um elemento chave 

no marketing viral. 

 

Para Dawkins, o meme é para a memória o análogo do gene na genética. É uma unidade 

de informação que se multiplica de cérebro em cérebro, contagiando outras pessoas. O 

meme pode ser uma ideia ou parte de uma ideia, línguas, sons, desenhos, capacidades, 

valores estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e 

transmitida enquanto unidade autônoma. Até mesmo a roupa que vestimos, nossos 

hábitos, o que comemos, podem ser considerados memes, conforme Susan Blackmore 

(2001). A Memética é a área que estuda os modelos evolutivos da transferência de 

memes. 

 

O interessante nos memes, é que há um ganho de tempo já que não se precisa muito 

esforço para aprender, é algo mais natural. Os memes devem ser considerados como 

estruturas vivas; quando um meme fértil infecta uma mente, parasita o cérebro, 

transformando-o num veículo para a propagação do meme, exatamente como um vírus 

pode parasitar o mecanismo genético de uma célula hospedeira.  

 

A principal característica do meme é que ele é uma informação copiada como num 

processo evolucionário, com variação e seleção. E o meme não reside somente na mente 
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humana. Por exemplo, a dança das abelhas para indicar a localização de comida é 

replicada com alguma modificação (não é cópia fiel). O mesmo acontece com outros 

animais para avisar de predadores (Blackmore, 2001).  

 

Além disso, conforme Blackmore (2001), os memes não estão restritos a informação tal 

como ideias, memórias, padrões ou conhecimento. Comportamento e artefatos como a 

fala, gestos, histórias, hábitos, rituais, canções, vestimentas, invenções, tecnologias e a 

arte também podem ser considerados memes.  

 

A replicação normalmente acontece por imitação. Entretanto, nem sempre é uma cópia 

fiel que se propaga, pois pode haver mutações (como na brincadeira do telefone sem 

fio). Alguns memes são mais bem sucedidos na replicação do que outros, como na 

seleção natural de Darwin.  

 

Ao contrário dos genes que passam de pai para filho, os memes podem ser transmitidos 

entre indivíduos que não são parentes e até mesmo entre espécies diferentes. Lembre 

que o homem aprendeu a voar com os pássaros.  

 

A Wikipedia sugere algumas forças que podem afetar os memes: 

 

1. Experiência: o meme deve apresentar uma correlação ou associação com o 

universo de experiência da pessoa a ser infectada, para que possa gerar interesse e 

confiabilidade; 

2. Felicidade: segundo o marketing de experiências, se um meme faz um indivíduo 

mais feliz, então é mais provável que a pessoas seja infectada e repasse adiante; 

3. Medo: se um meme constitui uma ameaça, os indivíduos podem ser levados a 

crer nele pelo medo e podem querer repassá-lo para avisar os amigos; 

4. Economia: se um meme ser origina em alguém que tem influência, então o 

meme provavelmente terá maior aceitação; e se o meme pode aumentar as riquezas de 

um indivíduo portador, provavelmente este indivíduo irá disseminar o meme pela 

mesma razão; 

5. Censura: se uma organização ou entidade penaliza pessoas que portam ou creem 

num meme, então o meme estará em desvantagem seletiva e provavelmente não se 

replicará; 

6. Conformidade e inovação: os memes, de forma um pouco diferente dos genes, 

podem aumentar em frequência simplesmente por serem populares ou inovadores; 

memes antigos estarão em desvantagem. 

 

 

Como transmitir insigths e experiências pessoais – novas palavras 
 

―O eu é inefável‖, já dizia Buyssens. A linguagem é imprópria para transmitir insights. 

Por isto talvez nossos antepassados tenham feito desenhos nas cavernas. Imagens e 

desenhos são melhores que palavras para representar o que está dentro da nossa mente. 

Por isso também estamos continuamente criando símbolos e mitos, para tentar descrever 

o que pensamos sobre o mundo a nosso redor (tornar concreto e tangível o que não se 

vê).  
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Everett (2017) lembra que a complexidade da linguagem acompanha a evolução do ser 

humano e de suas relações. Para poder expressar pensamentos, por exemplo, o povo 

Pirahã utiliza sufixos. Se perguntarmos ―você viu o Fulano sair da vila‖, a resposta 

―sim, ele saiu‖ não nos dá certeza. Por isso, um sufixo é utilizado para distinguir entre 

―sim, eu vi ele saindo‖ vs. ―sim, alguém me disse que ele saiu‖ vs ―acho que sim, pois 

sua canoa não está aqui‖.  

 

Por motivos como este é que as linguagens têm evoluído, aumentando o número de 

palavras, principalmente para novas tecnologias e novas abstrações ou comportamentos. 

Dizem que Shakespeare introduziu 3 mil novas palavras ao inglês. Daí também surgem 

as buzzwords, palavras associadas a temas da moda e que estão ―na boca do povo‖. É 

claro que, como moda, acabam sendo substituídas em pouco tempo.  

 

Por outro lado, umas 7 mil palavras, Shakespeare usou somente uma única vez. A Lei 

de Zipf, formulada na década de 1940 por George Kingsley Zipf, representa justamente 

esta diferença entre as palavras mais usadas e as menos usadas. A Lei de Zipf é uma lei 

de potências sobre a distribuição de valores de acordo com a ordem do elemento nun 

ranking: o membro de posição ‗n‘ tem uma relação de valor com o primeiro da lista 

segundo 1/n. Zipf analisou a obra ―Ulisses‖, de James Joyce, contando as palavras 

distintas e ordenando-as por frequência. Verificou-se que: 

 a palavra mais comum surgia 8000 vezes; 

 a décima, 800 vezes; 

 a centésima, 80 vezes; 

 a milésima, 8 vezes. 
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PARTE IV - O QUE MOTIVA ALGUÉM A TRANSMITIR INFORMAÇÃO  
 

Se a teoria de Richard Dawkins (2007), descrita no livro ―O Gene Egoísta‖, estiver 

certa, somos todos descendentes e portadores de genes egoístas. A teoria consiste em 

que os seres egoístas têm mais chances de sobreviver e assim passar seus genes para 

seus descendentes. Dawkins argumenta e defende sua teoria até mesmo com exemplos 

aparentes de altruísmo (quando alguém dá sua vida ou a põe em risco por causa de 

outros). Uma gazela que salta na frente de um predador não está querendo avisar seus 

semelhantes muito menos provocando o predador. Sua intenção é mostrar ao predador 

que ela sabe saltar alto e pode fugir facilmente, sugerindo que o predador procure outra 

vítima. 

 

Conforme Dawkins (2007) e Winston (2006) muito do nosso comportamento é moldado 

por genes. A escolha de um parceiro sexual é influenciada pelos instintos. Recebemos 

dados do parceiro (cheiro, timbre de voz, aparência) e isto desencadeia reações internas 

no corpo, as quais nos predispõem para algumas escolhas. Nenês choram quando estão 

com fome, sem precisar se dar conta que estão com fome. Os instintos nos ajudam a 

tomar decisões rápidas, quando não há tempo para pensar. O medo para fugir, o instinto 

de pegar algo que está caindo, a fuga do fogo, o agradecimento com um sorriso. 

 

Mas não só os genes é que moldam nosso comportamento. Segundo Winston (2006), o 

comportamento humano é influenciado por genes (instintos) e pelo ambiente em que 

vivemos. Nada está pré-definido, apesar de alguns autores acreditarem que não existe 

livre arbítrio e livre vontade no nosso cérebro. Por outro lado, autores como Dawkins 

(2007) afirmam que nossos genes servem como predisposição para aprender e adaptar-

se a novas situações; os genes são roteiristas de filmes, mas diretor e atores podem 

mudar rumos. Winston (2006) acredita que nosso desenvolvimento depende da cultura e 

das pessoas à nossa volta. 

 

David Shenk (2011), no livro "O Gênio em todos nós", explica melhor a combinação de 

genes e cultura (nature X nurture). 

 

Jablonka e Lamb (2010) demonstram como a evolução é resultado de 4 dimensões: 

genética, epigenética, cultura e linguagem simbólica. As 4 atuando em conjunto. O 

―desenvolvimento ou não de uma característica (uma preferência sexual, por exemplo) 

não depende, na maioria dos casos, de uma diferença num único gene. Isso envolve 

interações entre vários genes, muitas proteínas e outros tipos de molécula e o ambiente 

em que um indivíduo se desenvolve. Até onde podemos ver, num futuro próximo ainda 

não será possível prever qual conjunto de genes interage entre si para produzir um dado 

conjunto de circunstâncias.‖ 

 

Então, se o ser humano é egoísta por natureza, por que compartilhamos informações ?  

 

Segundo Grant (2014), há ―evidências contundentes de que o interesse precede o 

desenvolvimento do talento, pois é a motivação daí decorrente que leva as pessoas a se 

tornarem talentosas.‖ 
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Daniel Pink (2011) fez um estudo amplo e profundo sobre o que motiva pessoas. Ele 

diferencia 3 tipos de motivação. A Motivação 1.0 tem por objetivo a sobrevivência. Será 

melhor explicada adiante quando falarmos da hierarquia de necessidades de Maslow. 

 

A Motivação 2.0 é acionada por estímulos ou incentivos externos, tais como 

recompensas ou punições. Esta funcionou bem para atividades rotineiras no século XX, 

em especial nas fábricas. Entretanto, este tipo de motivação não funciona em alguns 

casos como tarefas de criação e podem trazer efeitos negativos. Por exemplo, o 

resultado é sempre menor que o esperado e pode gerar efeitos colaterais como 

comportamentos antiéticos, além de criar vícios. Seria como um suborno. Enquanto a 

pessoa recebe o incentivo, ela está motivada. Ao cessar o incentivo, cessa também a 

motivação. Além disto, a motivação 2.0 elimina a motivação 3.0, o que diminui o 

desempenho e acaba com a criatividade. Por exemplo, pagar alguém pode fazer uma 

diversão faz parecer que a pessoa está trabalhando. 

 

Um exemplo de motivação 2.0 é o método KITA ("Kick in the ..." = chute no traseiro) 

de Herzberg para motivar seus funcionários. Existe o KITA Negativo, quando o gerente 

"empurra" o pessoal (física ou psicologicamente); neste caso, somente o gerente se 

motiva. Por outro lado, há o KITA Positivo, quando o gerente seduz as pessoas com 

incentivos. Ainda não há motivação das pessoas neste caso. Elas só agem se há 

incentivos.  

 

Muitas empresas utilizam a motivação 2.0 para que seus funcionários compartilhem 

informações. São dados incentivos financeiros, tais como viagens, sorteios ou bônus 

salariais (discutidos mais adiante). 

 

Já a motivação 3.0 é baseada em fatores internos, intrínsecos à pessoa. Ou seja, a pessoa 

faz por que quer e não por que foi mandado ou recebeu algum incentivo. Um exemplo 

de motivação 3.0, comentada por Pink (2011), é o caso de macacos resolvendo quebra-

cabeças sem promessa de recompensas (sexo, comida ou água). A conclusão é que eles 

faziam aquilo porque era gratificante de alguma forma. 

 

Interessa-nos conhecer o combustível que permite pessoas iniciarem disseminações ou 

repassarem informações. Se pudermos entender isto e controlar suas variáveis, talvez 

possamos direcionar melhor a disseminação de conhecimento, fazendo chegar a quem 

precisa (e somente aos direcionados) na hora e local precisos, e também evitando que 

sejam espalhada fake News, boatos, fofocas, etc.  

 

 

Motivação intrínseca 
 

Segundo Osterloch e Frey (2000), motivação intrínseca é crucial quando o trabalho 

envolve conhecimento tácito, tais como atividades de criação, multitarefa e que 

envolvam diferentes conhecimentos.  

 

Para que a motivação 3.0 de Pink (2011) funcione, são necessários 3 fatores: autonomia, 

maestria e propósito.  
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Duhigg (2012) lembra as descobertas de Muraven sobre autonomia: a sensação de que 

estão no controle, de que têm autoridade legítima para tomar decisões, faz as pessoas 

aumentarem radicalmente o grau de energia e o foco que elas dedicam ao emprego. ―Se 

sentem que não têm autonomia, se só estão cumprindo ordens, seus músculos da força 

de vontade se cansam muito mais rápido.‖ 

 

Então as pessoas precisam autonomia sobre 4 Ts: suas tarefas, seu tempo, seu time e sua 

técnica. Ou seja, uma boa maneira de motivar pessoas é deixar que definam suas tarefas, 

seu horário de trabalho e deadlines, com quem vão trabalhar e seus métodos (tipos de 

técnicas e ferramentas).  

 

Tarefas significativas motivam pessoas. Tarefas enfadonhas e repetitivas desmotivam. 

O trabalho humano é intelectual e criativo. Tarefas repetitivas são mais apropriadas para 

máquinas. Segundo Brynjolfsson e McAfee (2011), o Homem é o sistema 

computadorizado mais barato, de propósito geral, não linear, e leve que pode ser 

produzido em massa por trabalho não especializado. Complementando esta visão, 

Robert Reich (1991) apud Polla (1995) classifica o trabalho humano em 3 tipos:  

- serviços rotineiros: repetitivos, pouco criativos, processos rígidos, pouca qualificação; 

- serviços pessoais: atendimento, relacionamento entre pessoas; 

- serviços simbólicos: manipular dados, palavras, elementos visuais. 

O trabalho do 1º tipo é o mais fácil de ser automatizado e empregados destas funções 

certamente serão substituídos por máquinas.  

 

Frank Levy e Richard J. Murnane (2012) pregam que está havendo uma nova divisão do 

trabalho entre máquinas e pessoas. As máquinas não conseguirão (pelo menos em pouco 

tempo) substituir todas as tarefas hoje feitas por humanos. Levy e Murnane (2012) 

fazem a seguinte classificação para as novas funções: 

 Pensamento especialista: funções para resolver problemas onde não há regras 

estabelecidas ou identificadas, tais como diagnóstico de doenças a partir de sinais 

incomuns, criação de novos pratos com novos gostos, problemas mecânicos que 

computadores não conseguiram resolver; não serão automatizadas; 

 Comunicação complexa: funções de interação com humanos para adquirir 

informações, explicar ou persuadir, tais como motivação gerencial de trabalhadores, 

professores explicando temas complexos; não serão automatizadas; 

 Tarefas cognitivas de rotina: funções mentais que podem ser descritas por regras 

lógicas, tais como gerar relatórios financeiros, encontrar padrões em clientes de 

seguro, avaliar hipotecas; estas são tarefas propensas a serem automatizadas; 

 Tarefas rotineiras manuais: funções físicas como instalação de equipamentos ou 

embalagem de pacotes; poderão ser feitas por robôs; 

 Tarefas manuais não rotineiras: funções físicas que não podem ser descritas por 

regras Se-Então pois requerem reconhecimento ótico ou controle refinado de 

músculos, tais como dirigir caminhões, colocar pedras em anéis e joias; acredita-se 

que computadores não farão tais atividades melhor que humanos e portanto não 

seriam utilizados.  

 

Tarefas que envolvem decisões complexas ou em contextos complexos serão mais 

valorizadas. A razão, segundo Brynjolfsson e McAfee (2011), é que uma boa decisão de 

um executivo repercute por toda a rede, aumentando a importância desta decisão. 

Brynjolfsson e McAfee (2011) acreditam que o futuro será uma combinação ótima entre 

máquinas e pessoas. Por exemplo, eles citam experimentos com o jogo de Xadrez, onde 
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o melhor desempenho resultou de uma combinação ―humano + máquina + processo‖. 

 

Pedir que as pessoas copiem e colem textos num mural eletrônico não motiva. O melhor 

é pedir que pessoas criem pequenos textos para motivar colegas ou para ajudar a 

solucionar problemas.  

 

O experimento relatado por Dan Ariely demonstra quepPessoas dão mais valor naquilo 

que colocam esforço. O que é mais difícil é mais valorizado, tanto por quem faz quanto 

por quem está olhando de fora (https://www.youtube.com/watch?v=wfcro5iM5vw). 

 

O segundo fator da motivação 3.0 é a maestria. A maestria significa que, se realizar uma 

tarefa, é necessário algum tipo de aperfeiçoamento ou qualidade, isto seria uma forma 

de motivar a pessoa, pois ela estaria se engrandecendo ou se sentindo valorizada. Hoje 

as organizações funcionam com especialização de funções. Adam Smith e Taylor 

propuseram isso e Henry Ford aplicou muito bem na prática. 

 

O terceiro elemento da motivação 3.0 significa que é preciso dar objetivos para as 

pessoas se motivarem. Objetivos ajudam a focar e evitar distrações, além de levar 

pessoas a trabalharem mais tempo e de forma mais árdua. O melhor dos objetivos é 

quando são definidos pela própria pessoa. Objetivos definidos por outros se encaixariam 

no problema da motivação 2.0. Desafios pessoais também são uma boa forma de 

motivação, segundo Pink (2011).  

 

Henry Ford tentou mostrar para os empregados da fábrica de carros o que eles estavam 

fazendo como produto final (um carro), numa tentativa de aumentar o orgulho (mesmo 

que fossem tarefas repetitivas). Michael Sandel (2012) lembra que advogados aceitaram 

trabalho de graça por estarem ajudando pessoas carentes, mas, se fossem pagos, não 

fariam por pouco dinheiro.  

 

Lembra o mito de Sísifo? Empurrar a mesma pedra até o topo da montanha todos os 

dias (no final do dia, a pedra descia até o pé da montanha, e Sísifo voltava a fazer o 

mesmo trabalho). É bem diferente dos trabalhos de Hércules (difíceis, mas muito mais 

gratificantes, porque exigiam maestria e seus resultados o deixaram famoso).  

 

Pink (2011) cita o estudo de Teresa Amabile, psicóloga da Universidade de Harvard, 

que descobriu que as pessoas são mais criativas quando são motivadas primeiro pelo 

interesse, satisfação, prazer ou desafio e não por pressões externas. É por isto que a 

técnica de brainstorming não funciona sob pressão e por isto que cafés e a happy hour 

são melhores para criações. Sawyer (2006) também descreve vários experimentos sobre 

motivações para a criatividade. As conclusões dizem que a motivação é importante para 

a criatividade, mas ela não deveria vir de fatores externos, pois isto pode diminuir a 

qualidade do resultado. Os estudos também apontam o trabalho duro, a dedicação e a 

motivação interna como fatores importantes para a criatividade.  

 

 

Hierarquia de necessidades de Maslow 
 

Maslow (1943) nos ensinou, através de sua famosa Hierarquia de Necessidades, quais 

as necessidades mais prioritárias para seres humanos. A hierarquia é apresentada como 

https://www.youtube.com/watch?v=wfcro5iM5vw
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uma pirâmide, significando que primeiro é preciso satisfazer as necessidades de mais 

baixo nível. Isto significa que não adianta querer que uma pessoa se motive por 

realização pessoal se antes não tiver suas necessidades fisiológicas satisfeitas.  

 

 
Fonte: Internet 

Figura 11: Pirâmide de Maslow 

 

 

Por outro lado, os pesquisadores Kennan Sheldon, Andrew Elliot, Youngmee Kim e 

Tim Kaner (Revista Veja, 07/03/2001), fizeram uma pesquisa com 900 universitários e 

chegaram a resultados diferentes, ou seja, uma hierarquia de prioridades diferentes:  

1. Auto-estima e respeito (valor da pessoa) 

2. Bons relacionamentos 

3. Autonomia e independência (fazer o que quer) 

4. Competência e eficiência 

5. Prazer e excitação (diversão) 

6. Disposição física 

7. Auto-realização 

8. Segurança e confiança 

9. Influência e popularidade 

10. Dinheiro e luxo 

 

Todas estas pesquisas devem ser consideradas com restrições, pois valem apenas no 

contexto em que foram feitas (incluindo época).  

 

Outra teoria famosa é a Teoria Z de William Ouchi (1981), cuja premissa é a de que a 

motivação das pessoas vem por recompensa, que é o reconhecimento. 

 

 

Comprometimento com a organização 
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Tamayo e parceiros (2001) estudaram o compromentimento de pessoas com seu 

trabalho. Os tipos de comprometimento são classificados como: comprometimento com 

o trabalho, com o emprego, com a carreira, com a equipe, com o sindicato e com a 

organização.  

 

O comprometimento afetivo compreende três dimensões: 1) a aceitação dos valores, 

normas e objetivos da organização, 2) a disposição de investir esforços em favor da 

organização e 3) o desejo e a vontade de se manter membro da organização.  

 

O comprometimento aumenta quando há interdependência das tarefas, estilo 

participativo e comunicação do líder. O comprometimento tende a decrescer quanto 

maior o nível educacional e a percepção de locus de controle externo.  

 

O investimento pessoal realizado pelo empregado na empresa, o conhecimento 

aprofundadoda empresa e as amizades desenvolvidas no ambiente do trabalho podem 

contribuir para a formação do vínculo afetivo com a empresa. O impacto da tradição, 

conformidade e segurança foi altamente significativo e revela ―uma forte relação do 

comprometimento com metas individuais de respeito e aceitação das tradições e das 

idéias da empresa, de controle dos impulsos e ações que possam violar normas e 

expectativas da organização e de preocupação com a integridade e estabilidade da 

mesma.‖ 

 

O estudo também conclui que ―empregados que gostam de ter desafios na vida 

profissional, que valorizam a variedade e a mudança no trabalho e na vida em geral são 

pouco propensos a desenvolver o comprometimento organizacional.‖ Basicamente, ―o 

comprometimento organizacional parece atender motivações de conservação do status 

quo, de procura do bem-estar coletivo e de obtenção de status social, de prestígio e de 

controle de pessoas e recursos. Finalmente, ele é incompatível, do ponto de vista 

motivacional, com a busca de novidade, de mudança e de desafios.‖ 

 

Grant (2014) lembra que a cooperação é maior quando as pessoas se importam mais 

com o resultado ou benefício para quem ajudam. Por isso, é importante explicar o 

objetivo maior num processo de cooperação. Herny Ford tentou explicar a seus 

funcionários que, quando apertavam um parafuso, estavam na verdade construindo um 

carro, que seria visto pelas ruas e seria importante para o progresso do país. Grant 

(2014) lembra: ―em uma constatação clara dos benefícios de sua doação, o esforço se 

torna mais exaustivo e mais difícil de ser sustentado.‖ 

 

 

Interesses egoístas e recompensas pessoais  
 

Como já dito antes, a teoria do gene egoísta de Richard Dawkins diz que todos seres 

vivos agem por motivos egoístas que são instintos, vêm dos genes, com o objetivo de 

replicação do próprio gene. Em resumo, cada ser vivo é uma máquina para 

sobrevivência dos genes (fazer o que é melhor para reproduzir genes com o menor 

custo). Nosso corpo é programado para repetir o que nos faz sentir bem e evitar o que 

nos fez mal em eventos passados.  
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Em muitos casos, o egoísmo é nossa sobrevivência. Há o caso da macaca que não conta 

pros outros como abrir uma caixa com comida porque sabe que será excluída pelos 

machos.  

 

Historicamente, podemos lembrar de invenções que só aconteceram por razões 

egoíostas. Por exemplo, a escrita e a geometria surgriam para facilitar a cobrança de 

impostos e dívidas. Posto isso, devemos acreditar que as pessoas só irão compartilhar 

informações e conhecimento se tiverem algum ganho pessoal.  

 

Dawkins relata o caso de aves que dão gritos específicos para avisar o bando que há 

predador por perto. Apesar de aparentemente ser um ato altruísta, pois a ave coloca sua 

vida em risco, Dawkins diz que as aves fazem isto para que todo o bando fuja junto. 

Uma ave voando sozinha é mais fácil de ser pega, pois fica exposta. Esta é a vantagem 

de estar na multidão. Isto de certo modo, é uma forma de manipulação de "colegas".  

 

Na disseminação de informações, também pode ocorrer o mesmo comportamento. 

Pessoas compartilhando e influenciando outros para também compartilharem, mas com 

o intuito egoísta de "não ficar sozinho" ou para engrossar o grupo de descontentes em 

luta por uma causa. Este é um caso comum quando se tem um apelo ideológico: 

compartilhar para engajar ou recrutar mais pessoas, para fomentar ou espalhar 

ideologias e crenças. 

 

Há também um outro comportamento egoísta que envolve o grupo. Acontece quando 

alguém compartilha para testar ideias ou sondar o que os outros estão pensando (coletar 

feedback). Isto permitira descobrir quem é quem no grupo, quais os papéis, quem são os 

influenciadores, quem está em cima do muro, etc. 

 

Mas também somos Homo economicus, ou seja, fazemos tudo por recompensas, sejam 

monetárias ou não monetárias (promoção, viagem, escritório melhor, horário flexível). 

É isso que nos motiva (como já dito antes).  

 

Por outro lado, há interesses egoístas que não afetam o grupo todo. Por exemplo, 

pessoas escrevem textos ou fazem vídeos por puro prazer ou para descarga de energia e 

tensões. Os estudos neurológicos de Luke Chang, Alec Smith, Martin Dufwenberg e 

Alan Sanfey concluem que as pessoas colaboram para não se sentirem mal (aversão à 

culpa). Algo como "estar de bem consigo mesmo". Eles acreditam que a cooperação 

humana seja motivada por sentimentos morais. Mas a moral vem do grupo e aí 

retornamos ao altruísmo recíproco. ―A sociedade civilizada é baseada na cooperação e 

na confiança‖, dizem. 

 

Mas mesmo o egoísmo pode ser útil para o grupo. Adam Smith, no famoso livro ―A 

Riqueza das Nações‖, já dizia que o Homem age por motivos egoístas (por exemplo, 

recompensas financeiras), mas isto acaba resultando em benefícios para o resto da 

Sociedade (inovações e soluções de problemas, por exemplo).  

 

Quando uma rena avista um lobo, ela sai correndo sem avisar o bando (comportamento 

egoísta). As que estão próximas da que correu primeiro, também correm, sem procurar 

saber o motivo. E assim por diante com as demais renas. Como não há uma organização 

nesta corrida desesperada, e cada uma corre para um lado e com um padrão diferente, o 
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lobo não sabe a quem seguir e fica confuso, acabando por não capturar nenhuma rena. 

Então o ato egoísta de cada rena acaba por beneficiar o grupo todo (ver Miller, 2007). 

 

No caso de disseminação de informações, seria o caso de alguém compartilhar por 

interesse egoísta e ainda assim contaminar outros, que imitarão também por interesses 

egoístas (ser melhor que o primeiro, receber mais recompensas ou reconhecimento, 

etc.). 

 

Mas não devemos esquecer que o egoísmo traz desvantagens. Garrett Hardin (1968) 

estudou a tragédia dos Comuns: a ruína é o destino para o qual todos os homens correm, 

cada um perseguindo seu próprio ótimo interesse numa sociedade que acredita na 

liberdade dos comuns. A liberade entre os comuns traz a ruína de todos‖. No caso da 

disseminação de informações, a desvantagem de todos estarem compartilhando 

informações no nível máximo é que a atenção dos recebedores cai drasticamente com a 

sobrecarga.  

 

Incentivos financeiros 
 

Segundo Levitt e Dubner (2009), toda pessoa precisa de incentivos. Estes autores 

entendem que as pessoas (e consequentemente as empresas) vivem atrás de incentivos, 

que podem ser criados para direcionar comportamentos.  

 

O incentivo financeiro poderia ser útil para criar um hábito nas pessoas. Por exemplo, 

pagar para alguém tirar boas notas ou ler livros. O bom seria que, após o pagamento 

cessar, a pessoa continuasse com o bom hábito.  

 

Entretanto, segundo muitos pesquisadores, não é bem assim que funciona a mente 

humana.  

 

Segundo Pink (2011), incentivos financeiros funcionam de início mas não conseguem 

manter a motivação por um longo período. Eles podem funcionar para tarefas repetitivas 

ou pouco interessantes. Isto porque este tipo de incentivo funciona só por um tempo e 

para algumas pessoas (não todas). É como uma caça ao rato: dá-se um pedaço de queijo 

e conseguimos direcionar um pouco o comportamento dele. Depois de um tempo, ele já 

entende nossa estratégia e não cai mais na armadilha.  

 

Levitt e Dubner (2009) contam o caso em que foram dados incentivos financeiros para 

estudantes tirarem melhores notas. De início funcionou bem. Depois de um tempo, os 

estudantes comparavam a perda de tempo estudando (em vez de se divertir) e achavam 

que não valia a pena.  

 

Para Pink (2011), os incentivos financeiros acabam gerando vício, ou seja, a pessoa só 

faz se receber a recompensa. Seria como incentivar as pessoas a pensarem somente na 

recompensa a curto prazo, deixando de motivar para algo maior que possa ser obtido 

mais tarde. Também pode gerar comportamentos anti-éticos e trapaças. E isto tudo 

acaba com a motivação intrínseca.  

 

Além disto, oferecer incentivos financeiros faz parecer que a tarefa a ser feita é 

desagradável. Michael Sandel (2012) lembra o caso de advogados que não aceitaram 
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trabalho quando receberam propostas financeiras, mas fizeram o trabalho de forma 

voluntária quando souberam que era para um bem comunitário. Sandel (2012) também 

examina, em seu livro, sociedades onde o dinheiro é quem manda (onde tudo pode ser 

comprado). Suas conclusões são que o ser humano não acha isto natural e que relutamos 

em aceitar o dinheiro como determinante em algumas situações. 

 

Kohn (1993) e Baker e parceiros (1988) elencam outros fatores por que incentivos não 

funcionam: 

1. efeito punitivo: não receber o que se esperava é como ser punido; 

2. quebra relações: os que vencem X os que perdem, quando competem por 

incentivos limitados; 

3. recompensas substituem o que os empregados realmente precisam ganhar para 

fazer um bom trabalho: perigo de relacionar "quanto maior a recompensa, menos 

desejado o trabalho a ser feito"; 

4. faz perder interesse (motivação intrínseca);  

5. degradam motivação interna (espécie de suborno); 

6. métricas de avaliação podem não ser justas. 

 

Uma forma de gerar incentivos que está sendo muito usada e aceita nas empresas é a 

estratégia de gameficação para avaliar pessoas. A ideia é uma analogia com os jogos 

eletrônicos, onde jogadores devem passar por fases, ganhando pontos ou vidas, ou até 

mesmo perdendo vidas. A cada boa ação do funcionário, ele é recompensando por uma 

boa avaliação (por exemplo, numérica). Uma variação disto é dar prêmios (por 

exemplo, bônus em dinheiro ou viagens) para aqueles que se destacarem como 

campeões na disseminação de conhecimentos ou por ajudar os colegas.  

 

Pentland (2014) conta um caso onde o incentivo financeiro funcionou bem. É o 

chamado ―experimento dos balões vermelhos‖ (também relatado em Pickard et al., 

2011). Cientistas espalharam 10 balões meteorológicos pelo mundo, numa espécie de 

jogo ou desafio. Ganhava o jogo (e o prêmio financeiro) o time que primeiro 

identificasse a localização de todos os 10 balões. A estratégia do time vencedor foi a 

seguinte: cada membro da equipe recrutava outros prometendo parte do prêmio se este 

convidado ou alguém abaixo dele encontrar (uma espécie de pirâmide); cada convidado 

podia convidar outros com a mesma promessa. Esta estratégia venceu inclusive o time 

da Cruz Vermelha, que incentivava as pessoas a participarem como uma forma de ajuda 

comunitária.  

 

Se o incentivo financeiro não é solução, sem ele é pior. A possibilidade de vender rins 

no Irã, acabou com a fila de transplantes (Sandel, 2012). Gladwell (2013) também 

lembra o caso dos ―trocadores‖ de seringa para viciados em drogas, que recolhiam as 

seringas usadas para troca por novas, e depois vendiam as seringas novas para os 

viciados. Apesar de questionável do ponto de vista moral, esta ação ajudava a diminuir 

casos de doenças disseminadas por uso compartilhado de seringas.   

 

Os fins justificam os meios ? Talvez em alguns casos. 

 

Métricas para incentivos 
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Dependendo do indicador escolhido, um ranking pode mudar. Por exemplo, muitas 

empresas criam um ranking de vendedores utilizando somente o indicador de "soma de 

valores monetários referentes às vendas feitas por cada vendedor". Entretanto, muitas 

vezes, este indicador pode estar premiando quem não é o melhor vendedor. Há outros 

indicadores que talvez tenham que ser levados em conta, como por exemplo: 

• custos para realizar a venda: um vendedor X pode ter vendido 100 mil reais no 

mês mas ter gerado um custo de 70 mil para a empresa (lucro de 30 mil), enquanto que 

o vendedor Y faturou apenas 50 mil mas teve um custo de apenas 10 mil (lucro de 40 

mil); então a lucratividade talvez seja um melhor indicador; 

• tempo despendido: um vendedor talvez tenha faturado menos que outros porque 

teve mais tempo de deslocamento ou porque teve que realizar mais tarefas burocráticas; 

se ele tivesse o mesmo tempo para dedicar aos clientes em contato direto, talvez 

pudesse ter o mesmo índice de vendas; 

• número de clientes a visitar: muitas empresas determinam os clientes que os 

vendedores devem visitar; o mais correto neste caso, seria avaliar a média de vendas por 

cliente; 

• número de clientes novos: alguns vendedores acumulam tarefas de prospecção, 

ou seja, precisam, além de concretizar vendas, encontrar novos clientes; alguns 

realmente conseguem conquistar novos clientes, mas que talvez não gastem tão alto, 

justamente por serem novos; mas estes novos clientes talvez sejam repassados para 

outros vendedores no próximo mês e aí as vendas futuras subsequentes serão 

contabilizadas para outro vendedor; 

• desistências de clientes: avaliar vendedores somente por pedidos feitos pode ser 

perigoso se os pedidos não se concretizarem; da mesma foram, avaliar somente pelas 

vendas concretizadas pode deixar de fora desistências, principalmente quando os 

pagamentos dos clientes são realizados a prazo; a inadimplência dos clientes também 

deveria ser somada (ou subtraída) aos respectivos vendedores. 

 

Discussão similar ocorre na hora de determinar os melhores produtos para a empresa. 

Só levar em conta quantidade vendida não é suficiente. O custo e o preço final também 

interferem, ou seja, talvez seja melhor utilizar a lucratividade de cada produto.  

 

O mesmo ocorre na hora de "rankear" clientes. Qual é o melhor cliente: aquele que 

compra todo mês e só gasta 100 reais por mês ou aquele que só vem uma vez por ano 

mas gasta 3 mil reais ? Pela lucratividade, o segundo cliente é melhor (cliente de maior 

valor) mas o primeiro é pode ser um "cliente de maior potencial", já que vem mais 

seguido.  

 

E o caso de quem compra 1000 pequenos produtos num supermercado (como sabonete, 

pasta de dente, desodorante, etc.) totalizando 3 mil reais, é melhor cliente que alguém 

que compra um eletrônico no mesmo valor total ? Para levar todos os 1000 produtos 

talvez seja necessário um caminhão e várias pessoas, mas para transportar o eletrônico 

talvez um carro e uma pessoa sejam suficientes.  

 

A verdade nos rankings então depende do indicador escolhido. E quem é melhor para 

definir os indicadores? Numa empresa, o alto escalão pode impor indicadores, 

determinando o que é mais importante. Por exemplo, número de clientes novos 

conquistados ou número de retenções?  

 

A questão então é definir qual a autoridade mais capacitada para fazer esta escolha.  
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Num ambiente democrático, como por exemplo o meio acadêmico, indicadores para 

rankings são definidos pelos pares. Pares são os especialistas que estão envolvidos na 

questão. No exemplo acima do ranking de vendedores, os próprios vendedores se 

reuniriam para definir os indicadores para formação do ranking.  

 

Este tipo de decisão por pares evita o viés que uma pessoa pode dar ao processo, 

assumindo que ―várias cabeças pensam melhor uma‖ (a sabedoria das massas, mas neste 

caso, a massa formada por especialistas na área).  

 

Entretanto, pares podem formar uma panela, excluindo os menos ativos, ou pode haver 

subgrupos dentro do conjunto maior, gerando conflitos. 

 

A conclusão é que os indicadores devem ser bem definidos, por quem realmente 

conhece o negócio.  

 

 

Incentivos para grupos X para indivíduos 
 

Uma alternativa a incentivos individuais é premiar o grupo e não indivíduos (Wang & 

Noe, 2010). Isto evitaria sentimentos de inveja entre pessoas, pois a competição seria 

entre grupos e não entre pessoas. Também diminuiria injustiças sobre quem merece 

mais, principalmente quando há falhas nos indicadores e métricas. Além disso, 

incentivos para grupos fortalecem a cooperação. Numa equipe, cada um tem suas 

especialidades mas todos trabalham pelo time. Então, não se define quem trabalhou 

mais ou qual a função mais importante.  

 

Grant (2014) lembra que o comportamento de expedição é importante; ele consiste em 

considerar primeiro os objetivos do grupo e da missão e demonstrar pelos outros a 

mesma preocupação que se tem por si mesmo. Jeff Ashby, comandante de ônibus 

espacial da Nasa que orbitou a Terra mais de 400 vezes, disse que ―o comportamento de 

expedição – ser altruísta, generoso e pôr a equipe à frente de si mesmo – é o que nos 

ajuda a sermos bem-sucedidos no espaço, mais que qualquer outro fator‖. 

 

Matt Ridley (1996) conta a história da divisão de peixes entre membros da tribo Ponam: 

o resultado da pesca é dividido em partes iguais para os que pescam e para donos de 

redes e donos das canoas. A tribo acredita que pode haver problemas quando muitos não 

quiserem fabricar barcos ou redes, ficando apenas com o serviço da pesca. Entretanto, 

eles acreditam que o incentivo para fazer rede ou canoa é social, pela estima do grupo e 

não pelo resultado econômico. 

 

Grant (2014) lembra que, quando cada indivíduo briga pelo aumento do bolo (quanto 

mais cada um contribui para o êxito do grupo), maiores são as fatias a serem recebidas 

pela equipe: ―doadores bem-sucedidos: eles chegam ao topo sem cortar a corda nem 

destruir a escada, descobrindo maneiras de ampliar o bolo que sacia não só a própria 

fome, mas também a daqueles ao seu redor. Enquanto o sucesso é um jogo de soma zero 

entre os tomadores, é bem possível que, entre os doadores, o todo seja maior que a soma 

das partes.‖ 
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A desvantagem do incentivo para grupos ocorreria se houvesse aproveitadores dentro do 

time, os quais iriam levar o prêmio mesmo não tendo participado.   

 

Chen (2012) descobriu, em seus estudos, quais seriam as melhores condições para 

incentivos de grupo ou individuais. Quando os membros do grupo não se conhecem, 

seria melhor usar incentivos individuais pois o esforço individual é maior. Quando há 

socialização, o esforço pelo time é maior e assim seria melhor usar incentivos de grupo. 

Então, se forem usados incentivos de grupo, o melhor é criar condições para que os 

membros interajam para se conhecerem melhor e para um poder ajudar o outro.  

 

Também seria bom aproveitar as preferências de cada pessoa. Há pessoas que se sentem 

melhor trabalhando sozinhas.  

 

 

Cooperação  
 

A cooperação pode ser entendida como a ajuda de pessoas a pessoas. Podemos ver isto 

no contexto de uma equipe de trabalho ou esporte, dentro de uma família, no contexto 

de uma empresa toda e certamente na sociedade (cidade, país ou planeta). 

 

Entretanto, a cooperação existe em outros seres vivos e não só entre humanos. Isto 

começou há bilhões de anos atrás, quando seres células se juntaram para formar seres 

policelulares, onde havia especialização de funções entre as células. O corpo humano, 

por exemplo, possui bilhões de microorganismos que nos auxiliam nas funções vitais 

(mais que o número de células do corpo humano). 

 

Já foi identificado em primatas que eles também usam de cooperação e alianças, para 

traçar estratégias de ataque ou defesa. Golfinhos cooperam para ―roubar‖ fêmeas de 

outros golfinhos. Nem precisamos explicar o comportamento cooperativo de formigas e 

abelhas. A Figura 12 mostra uma caravela portuguesa que é uma colônia de seres vivos. 

Sua sobrevivência fica mais fácil se estão juntos.  
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Figura 12: Caravela-portuguesa 

 

Pessoas não conseguem viver sozinhas (veja o filme: "Eu sou a lenda"). É preciso 

assumir riscos e confiar nas pessoas. Pessoas juntam suas especialidades para fazer algo 

maior (caçar, cuidar das crianças, agricultura). Cooperação é parte da biologia em todos 

os seres. E é uma vantagem seletiva. Frans de Waal (2007) conta que ―especialistas 

examinaram imagens do cérebro de pessoas enquanto elas resolviam problemas morais 

propostos por eles. Descobriram que tais dilemas ativam centros emocionais antigos, 

profundamente embutidos no cérebro. Em vez de ser um fenômeno superficial em nosso 

neocórtex expandido, a tomada de decisões morais parece ter por base milhões de anos 

de evolução social.‖ 

 

E também acontece entre empresas, que fazem alianças para sobreviver.  

 

Pode ser que as cidades tenham surgido não da agricultura mas da necessidade de fazer 

diques e outras obras e organizações. Daí a necessidade de cooperação, porque ninguém 

conseguia fazer tudo sozinho ou em pequenos grupos; era mais fácil se todos estivessem 

juntos (Pinsky, 2001).  

 

Martin Nowak (2006) identificou 5 tipos de cooperação  

1. Altruísmo por seleção entre parentes: falaremos do altruísmo mais adiante; 

2. Reciprocidade direta (―eu te coço, tu me coça‖): um coopera e logo depois o 

beneficiado coopera com o primeiro; 

3. Reciprocidade indireta (―alguém vai me coçar‖): gerar um benefício em alguém para 

que este gere a um terceiro e este terceiro retribui ao primeiro (ou pode haver uma 

cadeia mais longa);  

4. Reciprocidade de rede ou espacial: ajudar aos mais próximos, física ou 

geograficamente;  

5. Seleção de grupo: em grupo, somos mais fortes. 
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As 5 formas de cooperação existem em outros animais ? Sim. O que nos faz diferentes ? 

Temos mais facilidade para avaliar a reputação, especialmente devido à linguagem. Isto 

nos permite saber quem está cooperando e quem está desertando, quem retribuiu ou não. 

Segundo Robin Dunbar, este foi o fator que fez nosso cérebro maior: a necessidade de 

controlar um grupo social maior (mais indivíduos interagindo). 

 

Muito antes de conseguirmos verbalizar atração ou repulsa, já nos sentimos atraídos 

pelo bondoso e repelidos pelo malvado. 

 

Matt Ridley (1996) fez um extenso estudo sobre as origens das virtudes humanas. Ao 

estudar o compartilhamento de comida entre povos primitivos, Ridley descobriu que:  

• Membros de tribos coletoras-caçadoras dividem a carne com os de fora da família, 

mas não os vegetais (pois estes pode ser colhidos);  

• A carne é questão de sorte: dividem a sorte para ter reciprocidade no azar (reduzir 

risco de um dia não conseguir nada); 

• De tão grande, o mamute era bem público (obrigação de dividir; não era escolha); 

• Quem não divide é punido; 

• Tolerar ladrão ou aproveitador moderado; não vale a pena brigar se está sobrando. 

 

Segundo De Waal (2007), ―não conseguimos definir se somos naturalmente 

competitivos ou naturalmente comunitários. Na realidade, somos ambos, mas cada 

sociedade alcança seu próprio equilíbrio. Entre os americanos, valoriza-se o vencedor; 

entre os japoneses, a conformidade ao grupo... Somos sensíveis a interesses coletivos, 

mas não a ponto de abrir mão dos nossos interesses individuais.‖ 

 

Uma das dimensões culturais estudadas por Hofstede, é o individualismo X coletivismo, 

ou seja, como é a integração e o trabalho conjunto entre indivíduos. Os países onde as 

pessoas são mais individualistas são EUA, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Holanda, 

Nova Zelândia e Itália. O Brasil encontra-se em 26o lugar. Pessoas de países de língua 

espanhola são mais colaborativas. 

 

Susan Cain (2012) lembra que há muitos talentos que preferem trabalhar isolados. Mas 

em algum momento eles deverão precisar ou cooperar com outros. A solução então é 

aproveitar as preferências de cada um, combinando cooperadores e integradores com 

gênios solitários, em ambientes organizacionais que favoreçam o melhor dos dois 

mundos.  

 

Adam Grant (2014), no livro ―Dar e Receber‖, identificou 3 tipos de pessoas: 

 Os doadores: são os que ajudam os outros sempre, sem querer algo em troca; 

 Os tomadores: aqueles que só pensam em obter vantagens; 

 Os compensadores: aqueles que ajudam pensando em receber vantagem depois.  

 

O livro de Grant compara as características destes 3 perfis, exemplificando com casos e 

pessoas reais. Ele diz que as pessoas podem ―vestir‖ um dos papeis e depois mudar, 

dependendo da situação: ―Não seria surpresa se alguém agisse como tomador ao 

negociar o próprio salário, como doador ao instruir um aprendiz e como compensador 

ao compartilhar experiência com outro profissional.‖ 

 

Grant (2014) ainda classifica as pessoas por interesses (ver Figura 13), diferenciando 

apáticos, egoístas (tomadores) e 2 tipos de altruístas: doadores puros (não se modificam) 
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e alteristas (podem ser compensadores em alguns momentos). ―Enquanto os doadores 

altruístas cometem o erro de confiar nos outros o tempo todo, os doadores alteristas 

adotam, de início, a confiança como premissa padrão, mas estão sempre prontos para 

ajustar os estilos de reciprocidade nas interações com alguém que pareça tomador 

graças às suas ações ou à sua reputação.‖  

 

 

 

Figura 13: Tipos de pessoas x interesses 

 

 

A Biologia pode nos ensinar algumas coisas sobre a relação entre indivíduos de espécies 

diferentes. Cassini (2005) cita alguns destes casos; 

 Mutualismo - é a associação entre indivíduos de espécies diferentes na qual ambos 

se beneficiam. Esse tipo de associação é tão íntima, que a sobrevivência dos seres 

que a formam torna-se impossível, quando são separados; 

 Protocooperação - protocooperação ou simplesmente cooperação é a associação 

entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas cuja 

coexistência não é obrigatória; 

 Comensalismo - é a associação entre indivíduos de espécies diferentes na qual um 

deles aproveita os restos alimentares do outro sem prejudicá-lo; 

 Inquilinismo - é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que um 

deles procura abrigo ou suporte no corpo do outro, sem prejudicá-lo; 

 Foresia - é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que um se utiliza 

do outro para transporte, sem prejudicá-lo; 

 Predatismo - é a interação desarmônica na qual um indivíduo (predador) ataca, mata 

e devora outro (presa) de espécie diferente;  

 Parasitismo - é a associação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes na 

qual um vive à custa do outro, prejudicando-o. O indivíduo que prejudica é 

denominado parasita ou bionte. O prejudicado recebe o nome de hospedeiro ou 

biosado. Os parasitas podem ou não determinar a morte do hospedeiro; 

 Antibiose ou Amensalismo - é a interação desarmônica onde uma espécie produz e 

libera substâncias que dificultam o crescimento ou a reprodução de outras podendo 

até mesmo matá-las; 

 Esclavagismo ou Escravismo - é a interação desarmônica na qual uma espécie 

captura e faz uso do trabalho, das atividades e até dos alimentos de outra espécie; 

 Competição - a competição compreende a interação ecológica em que indivíduos da 

mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes disputam alguma coisa, como 

por exemplo, alimento, território, luminosidade, etc. 
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Reciprocidade 
 

Um dos incentivos para a cooperação é a reciprocidade, que significa retribuir um favor. 

Ela pode ser direta ou indireta. A reciprocidade direta acontece quando a pessoa que 

recebeu retribui o favor diretamente a quem lhe doou ou lhe ajudou. A indireta envole 

uma terceira pessoa (ou até mesmo mais); por exemplo, A ajuda B que ajuda C e então 

C ajuda a A. 

 

Morcegos vampiros dividem sobras da caça com quem não conseguiu sangue. Este 

instinto permite a cada um também receber no dia em que não conseguir, como 

retribuição.  

 

A cooperação esperando uma reciprocidade (volta) no futuro é uma motivação egoísta. 

Por exemplo, compartilhar informações para receber informações de volta mais tarde. 

Este é o caso do altruísmo recíproco: o indivíduo faz porque acredita que os demais 

colegas também irão retribuir. Dawkins lembra o exemplo do macaco que coça outro 

esperando mais tarde ser coçado por este mesmo ―colega‖; o que pede para ser coçado 

precisa disto para sobreviver (retirada de carrapatos, por exemplo). E um precisa do 

outro, o que faz da reciprocidade um círculo virtuoso.  

 

Nosso instinto de sobrevivência é egoísta. Mas para sobreviver, tivemos que viver em 

grupo. Um grupo de indivíduos mais fracos pode sobrepujar um ou alguns indivíduos 

mais fortes. Um grupo com o mesmo objetivo (coeso) pode sobrepujar outro grupo, 

menos organizado.  

 

Em muitos casos, um indivíduo sozinho não consegue resolver problemas. Então o 

grupo, pela sabedoria das massas ou inteligência coletiva, pode gerar melhores soluções. 

Apesar de ser um interesse egoísta, acaba resolvendo o problema. 

 

Segundo o biólogo Richard Alexander, os seres humanos cooperam para competir. Ele e 

o psicólogo Nicholas Humphrey compartilham a teoria de que o cérebro humano se 

desenvolveu rapidamente pela necessidade de nos relacionar, para sermos mais fortes. 

Entender as relações internas no grupo foram vitais para melhor comunicar ideias, 

compreender os outros e organizar o grupo para traçar estratégias contra rivais.  

 

A reciprocidade, porém, pode gerar efeitos negativos, quando a retribuição falha, não 

ocorrendo ou acontecendo em quantidade inferior à expectativa. Isto gera um 

desequilíbrio econômico tal que os indivíduos perderão o interesse em compartilhar.  

 

Matt Ridley (1996) conta que algumas tribos olham os dentes do cavalo para saber o 

quanto retribuir. Era um costume de tribos primitivas dividir para receber benefícios por 

reciprocidade (trocas). O presente é como um contrato: obriga o outro a devolver de 

outra forma. E presentear é universal: Colombo chegou e houve troca de presentes sem 

mesmo necessitar uma língua comum. Além disso, a reciprocidade servia como uma 

arma contra trapaceiros e desertores: quem não retribuía era excluído. (até mesmo com 

violência).  

 

Segundo Kollock (1999), simulações indicam que, quando há volta, a reciprocidade 

funciona melhor. Ela tem menos chance de acontecer se não há possibilidades de um 
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segundo encontro.  Se a pessoa acha que não haverá chance de receber em troca, fica 

menos inclinada a dar.  

 

A probabilidade de cooperar pela primeira vez ou de retribuir como reciprocidade, 

depende da análise que a pessoa faz sobre benefícios futuros. Neste sentido, os 

benefícios podem ser imediatos, de curto prazo ou de longo prazo. Além disso, os 

benefícios podem vir por meios indiretos (de terceiros), num grupo grande. Tudo isso é 

levado em conta na decisão de cooperar ou não.  

 

Segundo Helliwell e outros (2012), num relatório das Nações Unidas sobre a felicidade 

no mundo, o altruísmo recíproco pode ser treinado. Chieh-Peng Lin (2007) acredita 

que gerentes podem criar ambientes propícios para reciprocidade e cooperação. A visão 

que o empregado tem da organização, de receber em troca do que dá, aumenta a chance 

das pessoas cooperarem com seus colegas. A organização funciona como intermediário 

na reciprocidade entre empregados, aumentando ou diminuindo a cooperação.  

 

Os estudos de Rehman e parceiros (2011) concluem que algumas características do 

emprego (tais como variedade de habilidades, identificação com a tarefa, significância 

do trabalho, autonomia e retorno) influenciam o comprometimento com a organização. 

E isto influencia positivamente o compartilhamento de conhecimentos. E da mesma 

forma, o estresse no trabalho afeta negativamente o comprometimento.  

 

Conforme Ardichvili e outros (2003), em algumas organizações, as pessoas veem o 

conhecimento como um bem público, não pertencente ao indivíduo mas à organização. 

Por isso, eles cooperam por obrigação moral e interesse no grupo. Empregados, quando 

chegam num ponto alto da carreira, sentem a obrigação de retribuir aos mais novos 

porque receberam quando eram mais novos.  

 

 

Simulações de cooperação  
 

Martin Nowak e parceiros estudaram a cooperação através de simulações 

computacionais. A ideia é avaliar o comportamento de pessoas (principalmente 

multidões) através de modelos computacionais. Eles utilizaram jogos como o Dilema do 

Prisioneiro, a Tragédia dos Comuns, o jogo do Ditador, etc. Estes jogos consistem em 

simular rodadas de interações entre pares de pessoas. As pessoas são representadas por 

agentes computacionais que assumem comportamentos programados. 

 

No caso, 2 comportamentos foram estudados: os cooperadores e os desertores. Os 

cooperadores podem ser vistos como aquelas pessoas que ajudam outros, que 

compartilham informações, que fazem o bem, que atuam ou participam como 

voluntários em eventos ou promoções beneficentes. Já os desertores seriam os que 

possuem comportamento contrário. 

 

Nowak começou com uma distribuição aleatória de cooperadores e desertores. Assim 

como a evolução dos seres vivos, novas gerações surgem, geralmente repetindo o 

comportamento de seus pais. Mutações aleatórias são forçadas para modificar o 

comportamento, simulando alterações de comportamento de pai para filho. 
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No primeiro experimento, em poucas gerações, todos estavam desertando, ou seja, os 

desertores dominaram o mundo (ou a sociedade em questão). Talvez isso seja explicado 

pela conclusão de Adam Grant (2014): ―todos têm condições de ser bem-sucedidos 

[doadores, tomadores e compensadores]. Mas ocorre algo diferente quando os doadores 

chegam lá: o sucesso se espalha e gera um efeito cascata. Quando os tomadores vencem, 

em geral alguém perde, como contraponto.‖ 

 

Grant (2014) comenta que Fowler e Christakis descobriram, através de experimentos, 

que há três graus de separação (de pessoa para pessoa, e para outra, e outra) entre 

doadores: ―cada contribuição adicional de alguém no primeiro período se triplica ao 

longo do experimento por outros participantes que são influenciados de maneira direta 

ou indireta para, em consequência, contribuir mais‖. 

 

Outro experimento foi feito, onde todos começavam cooperando e a partir daí copiavam 

o comportamento de seu par (ou oponente no jogo). Ou seja, cada indivíduo escolhe 

cooperar na sua primeira decisão. Se seu par no jogo cooperar também, o indivíduo 

segue cooperando na próxima decisão. Se o par não cooperar, então o indivíduo muda 

seu comportamento para também não cooperar. É o chamado tit-for-tat (olho por olho), 

que já aparecia nas antigas leis da sociedade (ver Código de Hamurabi e Levítico, o 

livro de leis dos Judeus). O resultado foi que houve um rápido domínio de cooperadores 

(isto quando o início é por cooperar e depois ocorre a imitação ou olho por olho). 

 

Esta é a reciprocidade direta (1). Ou seja, o famoso ―eu te coço, tu me coça‖ que existe 

inclusive entre os macacos. Mas que também pode servir para o mau (―se tu me bater, 

eu te bato também‖, que os humanos parecem já trazer como instinto, pelo 

comportamento dos bebês em creches). 

 

Segundo Nowak, há 5 formas de os cooperadores prevalecerem no grupo. E a 

reciprocidade direta é a 1ª. 

 

Naquele experimento de Nowak, depois de 20 gerações, surgiu por mutação (um tipo de 

evolução natural) uma nova estratégia: cooperar em alguns casos onde o outro desertou 

(este é o surgimento do perdão como fator evolucionário). Esta estratégia é bem 

entendida como fator de sobrevivência para a raça humana. Imagina se o olho por olho 

ficasse para sempre; não haveria mais humanidade. Por isto é que judeus e árabes 

continuam a brigar, porque em algum momento há perdão e mudança da estratégia. 

 

Outra estratégia de cooperação é a seleção espacial (2). Ela acontece quando um vizinho 

coopera com outro vizinho, formando grupos que prevalecem sobre desertores. A 

vizinhança pode ser por espaço, região geográfica ou por perfil de interesses. 

 

Há também a seleção de parentesco (kin selection) (3), que ocorre quando um parente 

ajuda outra (como o amor fraternal ou de uma mãe por seu filho). 

 

A 4ª estratégia é a reciprocidade indireta (4): ―se eu coçar alguém hoje, amanhã um 

outro vai me coçar‖. 

 

Nos seres vivos, um indivíduo ajuda outro pela sua reputação (se ele já ajudou outros 

antes). Por isto, é importante a formação da reputação (falaremos disto depois). 
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A 5ª estratégia é a seleção de grupo (5): um grupo de cooperadores tende a prevalecer 

sobre grupos de desertores. 

 

Robert Axelrod (2006) também fez simulações computacionais e concluiu que os custos 

de não cooperar são maiores que custos da cooperação e que um grupo só de trapaceiros 

não sobrevive. Segundo ele, o ser humano deve combinar 4 fatores: 

1. Bondade: evita problemas desnecessários; 

2. Retaliação: desencoraja deserção dos outros; 

3. Perdão: retoma estado inicial de cooperação; 

4. Clareza: para o outro entender nossa posição. 

 

Edward O. Wilson (2013) nos lembra: ―existe uma regra férrea na evolução social 

genética: indivíduos egoístas derrotam indivíduos altruístas, enquanto grupos de 

altruístas derrotam grupos de indivíduos egoístas. A vitória nunca pode ser completa. O 

equilíbrio das pressões da seleção não pode pender para nenhum dos extremos. Se a 

seleção individual dominasse, as sociedades se dissolveriam. Se a seleção de grupo 

dominasse, os grupos humanos pareceriam colônias de formigas.‖ 

 

 

Altruísmo puro 
 

O altruísmo puro existe. Edward O. Wilson (2013) diz: ―O altruísmo autêntico existe, 

como Samuel Bowles e outros pesquisadores argumentaram. Ele aumenta a força e a 

competitividade dos grupos e tem sido favorecido durante a evolução humana pela 

seleção natural no nível do grupo... A seleção individual é responsável por grande parte 

do que chamamos de pecado, enquanto a seleção de grupo é responsável pela maior 

parte da virtude. Juntas criaram o conflito entre o anjo e o demônio de nossa natureza... 

indivíduos egoístas derrotam indivíduos altruístas, enquanto grupos de altruístas 

derrotam grupos de indivíduos egoístas.‖ 

 

Vejam os vários casos de pessoas arriscando suas vidas para salvar outros de incêndios 

ou tragédias. Há também inúmeras doações para entidades carentes, ações voluntárias 

de pessoas preocupadas com o meio ambiente e a natureza.  

 

O documentário ―The Descent of Man‖ de Tom Morton (The Science Show na ABC 

Radio National) mostra experimentos de Meredith Small com jovens de ambos os 

sexos, onde foram avaliadas 14 características de maior interesse no outro. As 7 

primeiras foram as mesmas e tinham a ver com gentileza e bondade. Nowak (2012) 

mostra, através de experimento com jovens, que muitas pessaos estão dispostas a 

cooperar (doando dinheiro) sem requerer retribuição ou benefício próprio. O desastre de 

Fukushima nos ensinou que os idosos japoneses estão dispostos a arriscar suas vidas 

pelas dos jovens, por isso foram voluntários para limpeza da área radioativa.  

 

Talvez haja algum pensamento egoísta em algumas dessas ações. Talvez seja para o 

próprio bem da pessoa que faz a ação, por exemplo para minimizar efeitos negativos da 

poluição e violência com benefícios diretos e a curto prazo.  

 

Winston (2006) lembra que o pássaro gritando para todos fugirem juntos não é 

altruísmo, pois se todos voarem ao mesmo tempo, diminui probabilidade do predador 
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pegar quem gritou. Por isto, animais querem ficar no meio da boiada e não nas pontas; 

mas eles ficam em grupos achando que vão estar no meio uma hora. Miller (2007) 

comenta o caso das renas fugindo de lobos. A rena mais próxima do lobo corre quando 

avista o inimigo. As outras, ao ver alguém correr, correm também (sem saber motivo, 

sem saber para onde). Cada uma corre para um lado, em direções contrárias e diversas, 

sem coordenação e sem aviso central. Com isto, o lobo não sabe a quem seguir e fica 

confuso, acabando por não conseguir capturar nenhuma vítima. Trivers (1997) lembra 

que, no nosso tempo nas savanas, o predador pegava o humano mais fraco. 

 

Peter Kollock (1999) acha que o altruísmo puro é raro. As ações de cooperação seriam 

interesses egoístas da pessoa, que vê no benefício do grupo um benefício para si 

próprio. Dawkins diz: "vamos ensinar generosidade e altruísmo porque nascemos 

egoístas".  

 

Já Knight e outros (1995) acreditam que os instintos acabam sobrepostos pela cultura. 

Assim, podemos treinar o senso do coletivo contra o egoísmo.  

 

Nowak (2012) fala de estudos que concluíram que as pessoas ficavam mais altruístas 

quando recebiam informação confiável sobre as decisões que precisavam tomar, 

―indicando que as pessoas precisam ser convencidas de que há realmente um problema 

para fazer sacrifícios pelo bem maior.‖  

 

John Tooby e Leda Cosmides (1992) acreditam que o altruísmo puro na verdade seria 

um erro relacionado à seleção de parentesco. A seleção de parentesco ocorre quando o 

instinto (genes) protegem os familiares para reprodução dos genes da família. Nas 

savanas, cooperávamos com todos do grupo, pois era um grupo pequeno, eram 

familiares. Mas hoje as pessoas cooperam com toda sociedade, por engano, por achar 

que são familiares. 

 

Winston (2006) e Frans de Waal (2007) discordam. Eles acham que nossa natureza 

reflete uma índole melhor do que se pensa. Não somos perfeitos, criamos violência e 

conflitos; mas há também muita bondade impressa nos nossos genes e instintos. 

Winston (2006) lembra que nossos genes não podem ser todos egoístas; pelas teorias 

dos jogos e simulações, se todos forem egoístas, nada que exige grupo será feito. 

 

Edward O. Wilson (2013) sentencia: ―As pessoas são inerentemente boas, mas 

corruptíveis pelas forças do mal? Ou, pelo contrário, são intrinsecamente malvadas, só 

podendo ser redimidas pelas forças do bem? As pessoas são ambas as coisas. E assim 

seremos para sempre, a não ser que mudemos nossos genes, porque o dilema humano 

foi preordenado pela forma como nossa espécie evoluiu, sendo portanto uma parte 

imutável da natureza humana. Os seres humanos e suas ordens sociais são 

intrinsecamente imperfeitos, e felizmente. Num mundo em constante mudança, 

precisamos da flexibilidade que apenas a imperfeição proporciona.‖ 

 

Matt Ridley lembra: um ato generoso pode não ter motivo generoso; não interessam os 

motivos, desde que as pessoas tenham ações generosas.  
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Cooperar ou não - eis o cálculo probabilístico 
 

Cooperar ou desertar é um cálculo  matemático probabilístico, envolvendo os custos 

das ações e os benefícios dos resultados. Os benefícios podem vir na hora, ou a curto 

longo ou muito tempo depois, sem garantias de que vá acontecer. As recompensas 

podem ser subjetivas e não monetárias. Podem ser na forma de estímulos hormonais 

relativos à felicidade ou bem estar com a sua própria consciência sem culpas. E ainda 

pode haver uma falsa sensação de recompensa (um engano).  

 

Além disso, o custo é variável, depende de cada pessoa: alguém levantar da cadeira e 

alcançar algo pode ser pouco ou muito. Depende até mesmo para quem estamos 

fazendo. A vida não é um jogo de soma zero: sucesso de um não é fracasso de outro. 

Uma doação não necessariamente nos tira algo (veja o livro de Adam Grant, ―Dar e 

receber‖). E mais, os resultados podem beneficiar muitas pessoas, o que aumentaria o 

valor da ação feita.  

 

Adam Grant (2014) lembra que mesmo os doadores (pessoas que cooperam muito sem 

querer nada em troca) possuem um limite para cooperar, que é o custo da doação. A 

tendência dos cooperadores é ajudar mesmo tendo redução nos seus benefícios ou 

produtividade. Entretanto, isto pode prejudicar a saúde dos doadores e aí sim temos um 

limite (Grant, 2014).  

 

Tversky e Kahneman (1983) explicam que as pessoas não tomam decisões de forma 

lógica ou racional. Além disso, nosso raciocínio probabilístico é falho. Junça de Morais 

e outros (2014) explicam como jogos simulados podem ser usados para tentar entender 

como as pessoas tomam decisões, uma nova área conhecida como Economia 

Comportamental ou Neuroeconomia. E a conclusão destes autores é que tudo influencia 

as decisões e é quase impossível prever como as pessoas irão agir. Até porque a mesma 

pessoa em duas situações idêntica mas em momentos diferentes pode escolher caminhos 

diferentes.  

 

Segundo Axelrod (2006) concluiu, a partir de experimentos com a teoria dos jogos e 

simulações, que o trapaceiro não se dá bem. Os custos de não cooperar são maiores que 

custos da cooperação  

 

Robert Kurzban e Daniel Houser (2005) identificaram 3 tipos de cooperadores: 

a) recíprocos (competidores, competitivos, cautelosos): 63%, usam estratégia 

condicional (―se o outro fizer assim, então eu faço assado‖); 

b) cooperadores (altruístas): 13%, pensam no benefício do grupo a seu custo; 

c) corsários ou individualistas: 20%, só contribuem de vez em quando. 

 

Wright (1994) lembra que a culpa depende da probabilidade de ser descoberto. A 

vergonha é maior quando é pública. Ou seja, se há chance de não ser descoberto, há 

mais chance de sermos desertores (não cooperadores). Ariely (2012) conclui que ―a 

sociedade possui dois meios claros para lidar com a desonestidade. O primeiro é 

aumentar a probabilidade de ser pego (contratando mais policiais e instalando mais 

câmeras de vigilância, por exemplo). O segundo é aumentar o tamanho da punição para 

as pessoas flagradas (por exemplo, sentença de prisão e multas mais duras).‖  
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Cooperação como estratégia 
 

A escolha entre cooperar ou desertar é estratégica. Alguém pode escolher uma 

alternativa num caso e a outra alternativa em outro caso, dependendo da situação. Ou 

como Adam Grant (2014) nos conta através de exemplos de pessoas, num certo 

momento da vida a pessoa pode ser um doador e depois com o tempo mudar (ou 

mostrar sua real personalidade).  

 

A estratégia de escolha entre cooperação ou deserção pode levar em conta: a defesa 

contra predadores em benefício próprio (pássaro que canta para avisar e todos voarem 

juntos), a caça em grupos para compartilhamento posterior e seleção de grupo (contra 

outros grupos), a reciprocidade histórica entre elementos do grupo (ver jogo do ultimato 

com várias rodadas explicado por Morais e colegas (2014), as proporções entre 

benefícios e custos (repasses abaixo de 20% são negados no jogo do ultimato) e outros. 

 

Fehr e Fischbacher (2003) e Herbert Gintis, Samuel Bowles, Robert Boyd e Ernst Fehr 

(2003) descobriram, por simulações, que é possível que uma minoria altruísta force a 

maioria de egoístas a cooperar. Mas há também casos em que a minoria egoísta 

consegue convencer uma grande parte de altruístas a mudar de lado.  

 

Knight e outros (1995) descobriram que uma estratégia de resistência, não cedendo aos 

outros nem tentando convencê-los, pode se tornar estável ao longo do tempo.  

 

Há também o caso das estratégias Falcão x Pombo, exemplo conhecido de John 

Maynard Smith. ―Falcão e pombo são estratégias utilizadas diferentemente por 

membros de uma população, e não espécies diferentes. Suponha que exista apenas dois 

tipos de estratégia de luta em uma população: falcão, que sempre lutam de forma mais 

dura e agressiva possível, e só se retiram do combate quando estão seriamente feridos. E 

pombo, que se limitam a fazer ameaças convencionais, sem ferir o adversário. Se um 

falcão luta contra um pombo, esse ultimo logo bate em retirada, e logo, não é ferido. Se 

um falcão luta contra outro falcão, o combate continua até que um saia altamente ferido 

ou morto. Se um pombo se encontra com outro pombo ninguém sai machucado; eles se 

ameaçam um ao outro durante um longo tempo, até que um se canse ou decide não 

importunar mais o outro e se retire. Nesse exemplo é necessário pressupor que não há 

como um indivíduo saber de antemão qual é a estratégia do adversário, ele só descobre 

isso ao lutar com ele.‖ 

 

Esse problema deu origem ao conhecido ―dilema do prisioneiro‖, originalmente 

formulado por Merrill Flood e Melvin Dresher. Cada ―jogador‖ (prisioneiro) escolhe 

uma estratégia diferente (por exemplo, falcão ou pombo) pensando no comportamento 

do outro jogador. A escolha acaba sendo diferente quando há mais rodadas, pois a 

reputação do outro será conhecida.  

 

Wilson (2013) lembra que fomos moldados pela seleção multinível, que combina a 

seleção individual com a seleção de grupo. Dentro do grupo há competição entre os 

membros (seleção individual). Mas quando há um segundo grupo envolvido, os 

membros do mesmo grupo preferem cooperar entre si, para que o grupo se fortaleça e 

vença o grupo adversário (seleção de grupo).  
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Nowak (2012) explica como funciona num ambiente corporativo: ―os empregados de 

uma companhia competem uns com os outros para subir na escada corporativa, mas eles 

também cooperam para assegurar que a empresa se saia bem na concorrência com 

outras.‖  

 

Inúmeros livros e trabalhos dissertam sobre a cooperação como uma estratégia de 

sucesso para a produtividade individual e também do grupo. Em geral, a competição é 

maior quando todos querem ou só sabem fazer a mesma função. Por isso, como Adam 

Smith e Frederick Taylor bem explicaram, a divisão de tarefas gera mais produtivida. 

Mas para isso acontecer, é preciso que as pessoas se especializem em tarefas diferentes.  

 

Na pré-história, homens caçavam e mulheres cuidavam dos filhos e da comida 

armazenada. As primeiras civilizações, após o surgimento da agricultura, criaram a 

especialização de funções: havia engenheiros, soldados, agricultores, professores, 

arquitetos, líderes de projetos, etc. A cooperação entre animais também funciona por 

especialização: homens associados a cães domesticados (sucessores dos lobos) 

formavam grupos melhores para caçar (benefícios para ambos os lados). A ideia é 

completar as funções um do outro.  

 

Schwartz (2006, 2012) lembra que esta escolha depende da prioridade que cada um dá 

aos valores existentes. E isto inclui valores morais. 

 

 

Punição e retaliação  
 

O cooperador é alguém que paga um preço para que outro tenha um benefício (Nowak, 

2012). O desertor ou trapaceiro é aquele que não coopera (e por isto tem menos custo).  

 

Se outro pode fazer, por que eu faria ? Se ninguém quer fazer, por que eu faria ? 

 

Trapaceiros sempre existiram e parece que sempre existirão. O problema é que uma 

proporção grande deles pode acabar com o grupo todo. Se o grupo de desertores cresce, 

o grupo acaba (os cooperadores somem). 

 

Então, como identificar trapaceiros ? 

 

Grant (2014) lembra que a estragégia de Gller para identificar trapaceiros: ―é fácil fingir 

de seis em seis meses, mas não quando os encontros são mais regulares. Por isso 

estimulo as pessoas a programar reuniões mensais. É uma das maneiras pelas quais você 

descobre quem está sendo autêntico, ao mesmo tempo que provoca maior impacto.‖ 

 

Tooby e Cosmides (1992) demonstraram por jogos simulados que os humanos possuem 

uma capacidade inata para reconhecer trapaceiros. Pinker (1998) lembra o experimento 

de Robert Frank: estranhos foram deixados durante 30 minutos numa sala. Depois foi 

perguntado a cada um quem naquele grupo iria cooperar e quem iria desertar. O número 

de acertos foi maior que a sorte (ou aleatoriedade).  

 

Os macacos mantêm memória sobre quem apoiou ou quem desertou, para medir a 

reciprocidade ou até mesmo oferecer vingança (De Waal, 2007).  
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Uma forma de diminuir os desertores é através de punição.  

 

Os estudos de Boyd e parceiros concluíram que a punição deve existir, senão a 

estratégia não funciona. A punição tem um custo para a sociedade ou grupo, mas 

mesmo tendo custo, ela é necessária para ajustar comportamentos. No fim, os benefícios 

serão maiores que os custos (Gintis et al., 2003). Este é o caso de termos prisões e 

policiais. Em alguns casos, a raiva é motivação a mais para punir quem não coopera 

(segundo estudos de Fehr e Gachter).  

 

E o medo governa o mundo e as pessoas. Quem não teme, não tem limites. O medo de 

desertar depende da probabilidade de ser descoberto e não somente no tamanho da 

transgressão. A culpa é maior quando se torna pública, segundo Wright (1994). O 

Código de Hamurabi (escrito na Babilônia em 1.700 a.C.), já valorizava a cooperação e 

punia o egoísmo.  

 

Segundo Boyd (a partir de jogos com mais jogadores), a cooperação recíproca evolui 

quando pune também os que não punem (estratégia moralista). A falta de punição 

diminui a cooperação. Em grupos onde punidores são comuns, desertores são excluídos. 

 

Mas a punição tem que ser direta para os desertores e não punir todo o grupo.  

 

O comportamento pode mudar de cooperador para desertor ou vice-versa. Depende dos 

custos e benefícios antevistos pela pessoa que vai escolher ser um ou outro.  

 

Nowak (2012) utilizou jogos como o Dilema do Prisioneiro, a Tragédia dos Comuns, o 

jogo do Ditador e outros para entender como funcionam os ciclos de cooperação, 

deserção e punição. Estes jogos consistem em simular rodadas de interações entre pares 

de pessoas. As pessoas são representadas por agentes computacionais que assumem 

comportamentos programados. Nowak começou com uma distribuição aleatória de 

cooperadores e desertores. Assim como a evolução dos seres vivos, novas gerações 

surgem, geralmente repetindo o comportamento de seus pais. Mutações aleatórias são 

forçadas para modificar o comportamento, simulando alterações de comportamento de 

pai para filho. 

 

No primeiro experimento, sem punição, em poucas gerações, todos estavam desertando, 

ou seja, os desertores dominaram o mundo (ou a sociedade em questão). 

 

Outro experimento foi feito, onde todos começavam cooperando e a partir daí copiavam 

o comportamento de seu par (ou oponente no jogo). Ou seja, cada indivíduo escolhe 

cooperar na sua primeira decisão. Se seu par no jogo cooperar também, o indivíduo 

segue cooperando na próxima decisão. Se o par não cooperar, então o indivíduo muda 

seu comportamento para também não cooperar. É o chamado tit-for-tat (olho por olho), 

que já aparecia nas antigas leis da sociedade (ver Código de Hamurabi e Levítico, o 

livro de leis dos Judeus). O resultado foi que houve um rápido domínio de cooperadores 

(isto quando o início é por cooperar e depois ocorre a imitação ou olho por olho). 

 

Esta é a reciprocidade direta (1). Ou seja, o famoso ―eu te coço, tu me coça‖ que existe 

inclusive entre os macacos. Mas que também pode servir para o mau (―se tu me bater, 
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eu te bato também‖, que os humanos parecem já trazer como instinto, pelo 

comportamento dos bebês em creches). 

 

Segundo Nowak, há 5 formas de os cooperadores prevalecerem no grupo. E a 

reciprocidade direta é a 1ª. 

 

A estratégia de punição funciona melhor as pessoas (jogadores) irão se encontrar 

novamente. Esse é o ―dilema do prisioneiro‖ quando há mais rodadas. Cada um forma 

uma reputação do outro, e assim ajusta seu comportamento bom base nas interações 

anteriores.  

 

Entretanto, a punição recíproca pode acabar com o grupo se estivemos falando de 

guerra. Se não houver perdão, não haverá nunca paz. Veja o caso de judeus e palestinos 

bigando por terra. As retaliações de ambos os lados são interrompidas regularmente.  

 

Nesses experimentos de Nowak, depois de 20 gerações, surgiu por mutação (um tipo de 

evolução natural) uma nova estratégia: cooperar em alguns casos onde o outro desertou 

(este é o surgimento do perdão como fator evolucionário). Esta estratégia é bem 

entendida como fator de sobrevivência para a raça humana. ―Simulações evolucionistas 

indicam que a cooperação é intrinsecamente instável; períodos de prosperidade 

cooperativa inevitavelmente dão lugar à deserção destrutiva. Mesmo assim o espírito 

altruísta parece sempre se reconstituir; nossa bússola moral de alguma forma se 

reorienta.‖ Nowak acredita que há ciclos (altos e baixos) de cooperação e deserção na 

história da humanidade. Só não sabe em que ponto estamos. 

 

Se não houvesse perdão nosso mundo já não existiria mais. Leia a história de Stanislav 

Petrov, que evitou uma guerra mundial ao ir contra o protocolo de retaliação dos russos 

contra mísseis americanoas, baseado na crença de que era um erro de computador 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Petrov). 

 

Outra estratégia de cooperação é a seleção espacial (2). Ela acontece quando um vizinho 

coopera com outro vizinho, formando grupos que prevalecem sobre desertores. A 

vizinhança pode ser por espaço, região geográfica ou por perfil de interesses. 

 

Há também a seleção de parentesco (kin selection) (3), que ocorre quando um parente 

ajuda outra (como o amor fraternal ou de uma mãe por seu filho). 

 

A 4ª estratégia é a reciprocidade indireta (4): ―se eu coçar alguém hoje, amanhã um 

outro vai me coçar‖. 

 

Nos seres vivos, um indivíduo ajuda outro pela sua reputação (se ele já ajudou outros 

antes). Por isto, é importante a formação da reputação (falaremos disto depois). 

 

A 5ª estratégia é a seleção de grupo (5): um grupo de cooperadores tende a prevalecer 

sobre grupos de desertores. 

 

Experimentos com o Jogo do Ultimato também confirma que o ser humano tem 

propensão a punir outros mesmo com custo para si. O jogo consiste em dar uma quantia 

de dinheiro para a pessoa A, que então deve dar uma parte para a pessoa B. A quantia a 

ser repassada é uma escolha de A. Entretanto, se B não aceitar a quantia, ninguém 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Petrov
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recebe nada. Pelos experimentos, as pessoas costumam não aceitar valores inferiores a 

20% (Morais et al., 2014). Isto contradiz a lógica, pois ao não aceitar a quantia, a pessoa 

B não recebe nada. O lógico seria aceitar qualquer quantia. O objetivo de não aceitar é 

punir o avarento (pessoa A), mesmo com um custo para si (não receber nada).  

 

Axelrod também fez simulações computacionais e concluiu que os custos de não 

cooperar são maiores que custos da cooperação e que um grupo só de trapaceiros não 

sobrevive. Segundo ele, o ser humano deve combinar 4 fatores: 

1. Bondade: evita problemas desnecessários; 

2. Retaliação: desencoraja deserção dos outros; 

3. Perdão: retoma estado inicial de cooperação; 

4. Clareza: para o outro entender nossa posição. 

 

Em resumo, a melhor estratégia é o ciclo cooperar, punir e perdoar.  

 

De Waal (2007) lembra que deve haver um equilíbrio ―entre a vingança descontrolada, 

que é destruidora, e a vingança controlada, que é um componente inevitável da justiça‖. 

 

 

Importância da reputação 
 

Para Grant (2014), ―pesquisas sugerem que existem dois caminhos possíveis para 

exercer a influência: domínio ou prestígio. Quando estabelecemos domínio exercemos 

influência porque os outros nos consideram fortes, poderosos e competentes. Quando 

conquistamos prestígio também nos tornamos influentes porque os outros nos respeitam 

e nos admiram.‖ 

 

A reputacao é usada para controlar enganadores e inibir deserções (falta de cooperação). 

A confiança nas pessoas também depende da reputação das pessoas. A reputação de 

uma pessoa é a imagem que os outros fazem e transmitem sobre ela. No início do Homo 

sapiens, a reputação era usada para controlar os enganadores ou desertores, isto é, quem 

não cooperava ou não ajudava o grupo.  

 

Nowak (2012) descobriu, através de jogos simulados, que as pessoas são mais 

generosas quando suas ações são públicas (e não anônimas). E daí mais uma vez a 

importância da reputação. 

 

Grant (2014) lembra os estudos do psicólogo Edwin Hollander, que conclui o seguinte: 

―quando agem com generosidade em grupo, as pessoas recebem créditos 

idiossincráticos – impressões positivas que se acumulam na mente dos participantes.‖ 

 

Além disso, a reputação envolve não somente a competência no assunto mas também 

caráter, personalidade e a maneira como a pessoa se comunica. Grant (2014) fala do 

efeito ―cair de quatro‖. ―Derramar uma xícara de café prejudicava a imagem do 

candidato medíocre: era mais uma razão para o público não gostar dele. O mesmo 

fiasco, porém, ajudava o candidato notável a parecer humano e acessível – em vez de 

superior e distante... Embora a comunicação autoritária possa ser eficaz em uma 

entrevista de emprego única, ela perde a eficácia em relacionamentos de equipe ou de 

serviços, ao provocar nos interlocutores a perda de respeito e de admiração... A 
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argumentação dominadora convence os membros do grupo de que os tomadores são 

poderosos, mas inibe a troca de informações e tolhe a apresentação de boas ideias pelos 

participantes.‖ Mas Grant lembra que gentileza e cooperação são características 

independentes, não opostas. 

 

Mas há sempre trapaceiros, que se fazem passar por cooperadores. Grant (2014) conta o 

caso de várias pessoas que se passavam por cooperadores mas que depois mostraram 

sua verdadeira face como tomadores. Grant lembra que os tomadores costumam ser 

dominadores e controladores com os subordinados, mas são submissos e solícitos com 

os superiores. ―Quando lidam com pessoas poderosas, tornam-se impostores 

convincentes. Como querem ser admirados por pessoas influentes, eles se esforçam ao 

máximo para serem charmosos e bajuladores.‖ 

 

Entretanto, reconhecer enganadores é instinto humano. Segundo Tooby e Cosmides 

(1992), nós humanos temos uma capacidade inata para reconhecer trapaceiros. 

 

Entretanto, quando estamos num grupo grande, fica difícil identificar cada indivíduo e 

seu passado. Robin Dunbar acredita que este foi o fator principal para crescimento do 

cérebro humano e desenvolvimento de nossa inteligência.  

 

Feinberg et al. (2012) e Ellwardt (2011) lembram que a fofoca é ―pró-social‖ e serve 

para criar reputações, de forma barata e eficiente.  

 

Para controlar então a reputação de alguém podem ser usadas tecnologias. Em alguns 

sites (por exemplo, Mercado Livre), as pessoas podem avaliar uns aos outros 

(compradores ou vendedores). Isto permite a qualquer pessoa conhecer a reputação de 

alguém em operações naquele site.  

 

Hoje em dia podemos ver que as pessoas estão mais preocupadas com a reputação, 

porque há câmeras espalhadas, porque nossas ideias publicadas em redes sociais e blogs 

são lidas (e criticadas) por mais pessoas. Há quem seja contra tantas críticas e 

discussões nas redes sociais. Mas elas possuem valor como instrumento para manter a 

reputação e punir desertores modernos. E daí também a importância das redes sociais, 

sites de reclamações, opiniões e avalições de empresas, produtos e serviços, porque 

ajudam a criar e manter reputações. É claro que devemos excluir os chatos que 

reclamam ou criticam por motivos egoístas (como forma de liberar sua própria energia 

ou para fazer fama no grupo). 

 

Também devemos lembrar que a reputação é dinâmica. As pessoas mudam seu 

comportamento ao longo da vida. E também que a reputação pode ser localizada: uma 

pessoa pode cooperar na família mas ser egoísta no trabalho.  

 

A confiança e a reputação de uma pessoa pode diminuir com:  

• Inconsistência em ações e julgamentos; 

• Foco em objetivos individuais ou pessoais; 

• Falta de integridade;  

• Falta de comunicação 

• Rigidez de pensamentos e ideias (ter a mente aberta).  
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Liberdade x regras – o Contrato Social 
 

Há quem diga que as pessoas não sabem viver com liberdade, sem regras. O 

experimento de Josh Harris em Nova Iorque (―Quiet: We Live in Public‖) é uma 

demonstração disso. O estado da Natureza, onde as pessoas estão limitadas por seu 

poder e por sua consciência, não funciona; ele gera egoísmo, violência e o Homem 

acaba com os recursos naturais e entra em guerra com seus semelhantes.  

 

O anarquismo propõe a combinação de liberdade, igualdade e fraternidade. Cada um é 

livre para fazer o que quiser. Por exemplo, você pode fazer uma festa em casa com som 

alto. Mas a liberdade é sucedida pela igualdade, o que significa que o vizinho também 

pode fazer isso num dia em que você está com dor de cabeça. Quando há conflito, a 

solução é o uso do bom senso pelo sentimento de fraternidade. De Waal (2007) lembra 

o caso de ―três meninos em Amsterdã que jogaram no canal duas notas de cem florins 

holandeses — uma quantia além da compreensão de uma criança — porque haviam 

encontrado cinco. Como não sabiam dividir equitativamente cinco notas, decidiram 

jogar duas fora para não brigarem.‖ 

 

Entretanto, a fraternidade nem sempre funciona. Até mesmo em grupos pequenos e 

fraternos como uma família.  

 

A auto-organização pode gerar a chamada ―tragédia dos comuns‖, explicada por Garrett 

Hardin (1968). Este tipo de fenômeno ou problema foi notado primeiro na Europa na 

Idade média pela falta de terra e pastos. O problema ocorre quando as pessoas agem por 

seus interesses pessoais em detrimento do benefício do grupo, mesmo dentro da lei.  

 

As características do fenômeno são: 

- algum recurso escasso de que as pessoas precisam; 

- uso compartilhado deste recurso;  

- sem definição de quem é o dono. 

 

As consequências em geral são: 

- ninguém cuida da preservação do recurso; 

- cada um quer uma parte maior que a dos outros. 

 

Isto pode acontecer com o banheiro coletivo na empresa, com poço de água da tribo, os 

assentos do ônibus e com a pinguela da favela. 

 

Elinor Ostrom (1990, 2007) propõe as seguintes medidas como solução: 

– regras bem definidas;  

– senso de propriedade; 

– grupos menores: mais confiança e monitoramento dos outros;  

– aceitação das regras por parte de quem entra para participar; 

– punições para quem não segue as regras do grupo. 

 

Os princípios de Ostrom servem como regras e contrato para participantes (regras 

definidas pelo grupo ou por uma autoridade central). As regras só funcionam se as 
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pessoas acham que as regras são eficientes e se estão sendo cumpridas; senão, elas não 

vão respeitar as regras. Ou então, se houver uma autoridade para punir os desertores.  

 

A Sociedade precisa de Governo. Este é o Contrato Social, uma espécie de pacto social, 

explicado por Thomas Hobbes, John Locke e J. J. Rousseau. Aceitar o Contrato Social 

implica em que a pessoa abre mão de certos direitos, como os requisitos para sua 

liberdade.  

 

Por isso, a conclusão é que o meio físico de disseminação de conhecimento precisa de 

regras, definidas pelo grupo (por exemplo, participantes de um grupo de Whatsapp) ou 

por uma autoridade (por exemplo, a empresa dona do fórum de discussão).  

 

Obedecer ordens 
 

A natureza humana nos predispõe a obedecer ordens. Milgram (1963, 1974) provou isso 

com um famoso experimento. O objetivo era entender como as pessoas obedecem 

ordens de autoridades, mesmo que estas contradigam o bom-senso. Inicialmente, a ideia 

era explicar os crimes desumanos do tempo do Nazismo, praticados por subalternos 

seguindo ordens superiores. Estudantes recebiam ordens de acionar um botão para dar 

choque numa pessoa (um ator) toda vez que uma luz acendia. As pessoas, mesmo 

sabendo da dor infringida no outro, seguiam as ordens dadas pelo professor orientador.  

 

Nathan Dewall lembra que as pessoas tendem a seguir ordens de pessoas com uniforme, 

pois a farda impõe respeito.   

 

 

Hierarquias de poder e força 
 

Sagan 1986) e De Waal (2007) nos lembram que hierarquias de poder são comuns entre 

seres vivos, aparecendo nos primatas, nos insetos sociais (formigas e abelhas) e não 

poderia ser diferente entre humanos. E esta hierarquia influencia a disseminação de 

conhecimentos e informações.  

 

Poder e status determinam a motivação para compartilhar e a direção do fluxo. 

Ardichvili e colegas (2006) concluíram que há culturas horizontais e verticais, no que se 

refere a disseminação de conhecimento. As verticais aceitam diferenças de status e 

hierarquias, e nestas o fluxo de conhecimento normalmente é de cima para baixo. Os 

níveis superiores não participam de mediações online e ainda barram pessoas de níveis 

inferiores. O status e as atribuições são determinados por idade, sexo, riqueza e 

experiência. Isso gera problemas para grupos com diferentes status. Já as culturas 

horizontais são aquelas onde o fluxo acontece em todas as direções. O status é 

determinado por conquistas passadas (meritocracia). Cada precisa continuar provando 

seu valor; não há posições eternas.  

 

De Waal (2007) lembra que existem dois tipos de personalidades: ―HE‖ e ―HA‖. ―A 

personalidade HE (hierarchy-enhancing, acentuadora da hierarquia) apóia a lei e a 

ordem e defende medidas drásticas para manter todos sob controle. A personalidade HA 

(hierarchy-attenuating, atenuadora da hierarquia), por sua vez, procura nivelar as 

posições de todos... Nossas sociedades equilibram os dois tipos, com instituições que 
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acentuam a hierarquia, como o sistema de justiça criminal, ou a atenuam, como os 

movimentos pelos direitos civis e as organizações beneficentes.‖ 

 

Hofstede estudou as dimensões culturais em diferentes países. Uma das dimensões é o a 

distância de poder (power distance): como as pessoas e instituições aceitam as 

diferenças de poder.  

 

Culturas com maior distância de poder, fazem distinção entre mais velhos e mais 

jovens. Aqueles são respeitados e temidos. Os jovens encaram naturalmente a 

obediência aos mais velhos. A educação está centrada no professor e há uma forte 

hierarquia. Subordinados esperam ser orientados sobre o que fazer. 

 

O primeiro país do ranking (com maior distância de poder) é a Malásia, seguida de 

Guatemala, Panamá, Filipinas, México, etc. O está Brasil em 14o lugar, enquanto que 

EUA está em 38o. Os últimos da lista de Hofstede são Israel em 52o e Áustria em 53o.  

 

Conforme os estudos de Winston (2006), uma hierarquia de poder e força ajuda na 

coeão do grupo pois reduz confrontos (já se sabe quem vai vencer). 

 

Além disso, grupos autoorganizados ou com muita liberdade, podem gerar rebeliões ou 

favorecer o aparecimento de sanguessugas e preguiçosos, conforme Storck e Storck 

(2004). 

 

Ipe (2003) descobriu padrões no fluxo de informações conforme a hierarquia. Por 

exemplo, indivíduos com baixo status e poder direcionam informação para cima, 

enquanto que indivíduos com mais status e poder direcionam para seus pares 

(informação não desce).  

 

Pentland (2014) lembra que os padrões de interação, tais como quem interrompe quem, 

quem mais fala e para quem, são sinais sociais da dominância, concordância e 

engajamento. E isto reflete o papel de cada um na hierarquia de poder, independe do 

conteúdo sendo discutido ou das mensagens.  

 

Pentland (2014) acredita que grupos onde poucas pessoas dominam a conversa são 

menos inteligentes do que os que possuem uma distribuição mais parelha.  

 

Reconhecimento e aceitação no grupo 
 

Segundo Dawkins, alguns seres agem altruisticamente somente para serem aceitos no 

grupo, ou para não serem excluídos. Por exemplo, os macacos que não coçam outros 

são até mesmo hostilizados e recebem agressões. Por isso, é bom para cada macaco que 

participe das atividades conhecidas como ―grooming‖.  

 

Então, o compartilhamento de informações por pessoas também pode ser motivado por 

causas semelhantes, para que o indivíduo seja aceito no grupo ou para não ser excluído.  

 

Já falamos antes que o reconhecimento dentro do grupo é uma necessidade humana, 

segundo a hierarquia de Maslow. E a Teoria Z de William Ouchi (1981) também nos 

lembra que a motivação das pessoas vem por recompensa, que é o reconhecimento. 
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Grant (2014) lembra que as ―pessoas se sentem motivadas a doar quando se identificam 

como membros da mesma comunidade... pesquisas indicam que as pessoas se sentem 

mais felizes em grupos que proporcionem diferenciação ideal, propiciando ao mesmo 

tempo um senso de inclusão e um senso de singularidade. Esses são os grupos de que 

mais nos orgulhamos, e nos quais nos sentimos mais unidos e mais valorizados.‖ 

 

Segundo Grant (2014), a ―psicóloga Marilynn Brewer desenvolveu uma teoria sobre a 

influência. Por um lado, queremos nos encaixar: buscamos conexão, coesão, 

comunidade, pertencimento, inclusão e associação com os outros. Por outro lado, 

queremos sobressair: buscamos singularidade, diferenciação e individualidade. Ao 

navegarmos no mundo social, esses dois impulsos muitas vezes entram em conflito.‖ 

 

Por isso, pode-se também buscar valorização individual dentro do grupo (altruísmo 

interesseiro). Então uma das razões e motivação para compartilhar informações pode 

estar no interesse egoísta de ―querer aparecer‖ ou na busca pela fama. Isto pode ocorrer 

porque o indivíduo quer ser notado ou se diferenciar dos demais do grupo. A pessoa 

compartilha para aparentar ser melhor que os colegas, e então ―cair nas graças‖ do 

chefe, para manter sua empregabilidade.  

 

Um comportamento semelhante (e egoísta) é motivado para receber reconhecimento 

entre os colegas (melhorar sua reputação e garantir benefícios futuros). Aí os olhos que 

se buscam não são o do chefe, mas dos pares. Isto pode ajudar no momento de 

promoções por votação, ou mesmo quando avaliações são feitas pelos colegas. Mais 

tarde falaremos sobre a busca por fama.  

 

Há também um outro comportamento egoísta que envolve o grupo. Acontece quando 

alguém compartilha para testar ideias ou sondar o que os outros estão pensando (coletar 

feedback). Isto permitira descobrir quem é quem no grupo, quais os papéis, quem são os 

influenciadores, quem está em cima do muro, etc.  

 

Mas pode haver razões realmente altruístas, focando o grupo e não o bem individual. 

Por exemplo, uma pessoa compartilhar conhecimento para valorizar uma comunidade. 

Isto até pode retornar de alguma maneira mais tarde para ela (recompensa tardia).  

 

 

Importância da liderança - mentoring e discipulado 
 

Um dos maiores exemplos de liderança foi o de Jesus. Conseguiu seguidores que 

continuaram levando suas ideias adiante mesmo sem ele e mesmo com risco de morte. 

A partir de 12 apóstolos, o cristianimos se tornou uma das maiores crenças do planeta.  

 

Certamente, boa parte do convencimento dos discípulos veio pelo exemplo. E não é só o 

caso de cristãos. Os antigos imperadores romanos iam na frente das guerras. Tanto que a 

maioria deles morreu em campo de batalha ou por consequência das lutas.  

 

Aí está o que chamamos ―carisma‖. As pessoas querem seguir o líder não por opressão 

mas por vontade própria, para querer ser igual a ele ou ela.  
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Pentland (2014) lembra que o carisma pode ser construído por interações próximas. O 

líder interage com os demais do grupo através de contatos curtos mas enérgicos. 

Pentland concluiu, de seus estudos, que os times que possuem líderes carismáticos 

apresentam mais engajamento. 

 

O líder deve ser didático, não só fazendo o que fala mas também ensinando a fazer. Por 

isso, o trabalho de mentoria (―mentoring‖) está sendo muito valorizado nas empresas. 

Geralmente, funcionários mais antigos ―pegam pela mão‖ os mais novos e os ajudam a 

entender a empresa e a fazer seu trabalho.  
 

Conformidade e pressão do grupo - Groupthinking 
 

As pessoas precisam compartilhar para participar do grupo. Quem não participa é 

excluído ou punido de outra forma, como visto antes. Mas além disso, compartilhar 

permite a cada pessoa uma identificação com os outros do grupo.  

 

Baumeister e Leary (1995) afirmam que pessoas estão inclinadas a formar 

relacionamentos sociais facilmente mesmo na falta de circunstâncias especiais ou 

motivos, vantagem material ou mesmo sem similaridade aparente. As pessoas investem 

tempo e esforço em fomentar relacionamentos com outros e resistem em dissolver 

relacionamentos. Ser aceito, incluído ou bem-vindo num grupo gera emoções positivas 

(felicidade, contentamento, calma), enquanto que ser rejeitado, excluído ou ignorado 

gera sentimentos negativos (ansiedade, depressão, ciúme, solidão). 

 

O psicólogo social Janis (1972, 1982) apresenta a teoria conhecida como 

"groupthinking", segundo a qual a pressão do grupo sobre indivíduos pressiona por 

comportamentos padrão em conformidade com o grupo. Os experimentos de Solomon 

Asch confirmam o poder da conformidade ao grupo sobre indíviduos (ver Cain, 2012). 

 

Caldararo (2012) lembra que a forma de vestir das pessoas é um sinal de conformidade 

com o grupo. Chieh-Peng Lin (2007) lembra que as pessoas procuram aceitação para 

suas opiniões e habilidades, buscando também consistência com suas crenças.  

 

A influência social ocorre quando as emoções, opiniões e comportamentos das pessoas 

são afetados por outras pessoas. Nirenberg (1981) lembra que as nossas emoções são 

reprimidas no grupo. 

 

Pentland (2014) fez um experimento para engajar pessoas para serem ―fitness‖. 

Descobriu que, melhor que usar incentivos individuais, é incentivar relações entre as 

pessoas e deixar a pressão social influenciar as pessoas para copiarem comportamentos. 

O simples fato de os amigos verem que você participou de algo, já gera pressão sobre 

eles.  

 

Goffman (2010) lembra que as pessoas, em determinadas ocasiões sociais, agem e se 

comportam conforme o esperado, não expondo por demais suas opiniões. ―Se um grupo  

desenvolve uma conversa alegre e frívola, os atores sociais envolvidos nela devem 

apresentar atitudes emocionais pautadas pela graça e sorrisos. Esse ethos é, justamente, 

o conjunto de expressões compartilhadas pelos envolvidos com o intuito de produzir  
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um ambiente de simpatia e troca... os indivíduos que não seguem as regras de civilidade 

são tirados do convívio social e encarcerados em presídios. Da mesma forma, os outros 

indivíduos que não conseguem se comportar de maneira apropriada e obedientes à 

ordem pública são confinados em hospícios, por não demonstrarem respeito e orgulho 

em relação às regras próprias dos ajuntamentos e ocasiões sociais.‖ 

 

Mas a conformidade pode ser uma desvantagem. Cantor e Whitehead (2013) lembram 

que há uma tendência para os indivíduos convergirem para comportamentos similares 

mas com diferentes graus de especialização. E os especialistas se tornam elementos 

centrais nestas redes. Por outro lado, se não houver aprendizado social em grupos com 

diferentes graus de especialização, os generalistas se tornarão elementos centrais, o 

isolamento aumenta e a diversidade diminui. Um dos perigos envolvidos é 

conformismo, que é a tendência de indivíduos adotaram o comportamento mais 

frequente (pouca diversidade), isolando os mais diferentes.  

 

Ainda, o ―groupthinking‖ pode gerar decisões equivocadas. Indivíduos agem ou tomam 

decisões influenciados pelo grupo, mesmo contra seus interesses ou crenças, por 

necessidade de aceitação no grupo. O comportamento das massas pode ser algo bom, 

mas também pode tornar-se uma histeria coletiva ou "tolice das massas".  

 

 

Homofilia 
 

As pessoas tendem a se relacionar com quem são mais similares, isto é, com quem 

compartilham os mesmos gostos, interesses ou características demográficas. Este é o 

princípio da homofilia. E o reverso também é verdadeiro: a similaridade fomenta 

conexões. As redes pessoais são homogêneas (por características sócio-demográficas ou 

comportamentais). Isto implica nas informações que as pessoas recebem e as atitudes 

que formam. 

 

Segundo Wilson (2013), o tribalismo (afeição ao grupo) vem desde pequeno. Um 

experimento com divisão aleatória de pessoas causou discriminação. A seleção de grupo 

é um instinto. A nossa natureza sangrenta, pode-se agora argumentar no contexto da 

biologia moderna, é arraigada porque o conflito intergrupos foi uma força propulsora 

importante que nos tornou o que somos. ―Os leões rugem, os lobos uivam e os pássaros 

cantam para anunciar que estão em seus territórios e desejam que os membros 

concorrentes da mesma espécie guardem distância... Cada pessoa é um compulsivo 

buscador de grupos, logo um animal intensamente tribal. Satisfaz sua necessidade 

alternadamente em uma família estendida, uma religião organizada, uma ideologia, um 

grupo étnico ou um clube esportivo, isoladamente ou em combinação.‖ 

 

Segundo McPherson e colegas (2001), laços entre pessoas não similares se dissolvem 

mais rapidamente. Os grupos homofílicos podem ser foramdos por: por sexo, idade, 

raça, religião, educação, ocupação, classe social, atitudes, habilidades, crenças, 

aspirações. Ou pelo tipo de relacionamento: amizade, trabalho, contato (conhecer 

alguém), estar no mesmo lugar público. Quanto mais tipos entre 2 elementos, mais forte 

o laço entre eles. 
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O Império Romano ruiu porque teve muita miscigenação e perdeu sua identidade. Além 

de aceitar estrangeiros (pagos) para seus exércitos. Isto diminui o engajamento.  

 

Segundo De Waal (2007), ―a força mais poderosa para gerar o espírito comunitário é a 

inimizade com forasteiros. Ela força a união entre elementos normalmente 

antagônicos... Em nossa espécie, nada é mais óbvio do que o fato de nos juntarmos 

contra adversários. Por isso se diz que a melhor garantia para a paz mundial seria um 

inimigo extraterrestre.‖ 

 

 

Individualistas X Coletivistas 
 

Ardichvili e colegas (2006) pesquisaram comportamentos de pessoas individualistas e 

dos coletivistas nas organizações. Os primeiros consideram-se independentes do grupo, 

preferem comunicação formal (escrita), buscam prestígio e reconhecimento, fazem 

perguntas no grupo e demonstram sentimentos negativos com os de fora do grupo. Já 

aquelas pessoas que possuem mais espírito coletivista colocam prioridade no objetivo 

do grupo, preferem comunicação não verbal e informal (face a face), têm medo da má 

reputação, fazem perguntas em reservado e demonstram mais modéstia (não querem 

parecer superiores). 

 

Individualistas Coletivistas 

Consideram-se independentes do grupo 

Preferem comunicação formal (escrita) 

Buscam prestígio e reconhecimento 

Fazem perguntas no grupo 

Sentimentos negativos com os de fora 

do grupo 

Colocam prioridade no objetivo do 

grupo 

Preferem comunicação não verbal e 

informal (face a face) 

Medo da má reputação 

Perguntas em reservado 

Modéstia (não querem parecer 

superiores) 

Estados Unidos China, Brasil, Rússia 

 

 

Segundo Kollock e Smith (1996), os individualistas são os que fazem perguntas mas 

não respondem, reúnem informações mas não distribuem, participam das discussões 

online mas não contribuem ali com informações.  

 

Adamic e colegas (2008) encontraram um padrão comum nos fóruns do Yahoo: nas 

discussões técnicas, os novatos são ajudados por outros mais experientes.  

 

Ardichvili e colegas (2003) concluíram que empregados compartilham informações 

porque chegam num momento na carreira (quando atingem certo status) em que 

acreditam que devem retribuir, ajudando novos empregados.  

 

 

Novatos X Experientes 
 



124 

 

Adamic e colegas (2008) encontraram um padrão comum nos fóruns do Yahoo: nas 

discussões técnicas, os novatos são ajudados por outros mais experientes. Ardichvili e 

colegas (2003) concluíram que empregados compartilham informações porque chegam 

num momento na carreira (quando atingem certo status) em que acreditam que devem 

retribuir, ajudando novos empregados. Novatos gastam mais energia e tempo tentando 

disseminar. Para os experimentes, que já fazem isto há mais tempo, é mais fácil. 

 

Sveiby e Simons (2002) descobriram que pessoas mais experientes possuem mais 

conexões (relacionamentos) e por isso têm mais facilidade para acessar conhecimentos. 

Além de conhecerem melhor os atalhos e as barreiras.  

 

Ardichvili e colegas (2003) afirmam que os novatos sentem-se mais intimidados a 

compartilhar, pois acreditam que não possuem ainda o ―direito‖ de compartilhar no 

grande grupo.  

 

Então, além da assimetria nível de conhecimento, há também uma assimetria de poder 

ou direitos. A liderança e a mentoria podem ajudar a quebrar tais barreiras.  

 

Pentland (2014) lembra que a curiosidade pode ser um bom motivo para novatos 

começarem a participar da colaboração na empresa.  

 

 

A Cultura  
 

Jablonka e Lamb (2010) explicam bem as 4 forças que moldam o comportamento 

humano: os genes, a epigenética (características adquiridas que passam para filhos), a 

cultura e a linguagem.  

 

Dawkins (2007) afirma que os genes nos dão predisposição para aprender e adaptar-se a 

novas situações, mas os genes são apenas roteiristas de filmes; diretor e atores podem 

mudar os rumos. Estes fazem parte da cultura humana.  

 

E não é só com humanos que isso acontece. Jablonka e Lamb (2010) e De Waal (2007) 

contam vários casos de animais desenvolvendo cultura, apredendo com outros e 

passando adiante. A maior prova da existência da cultura são vacas clonadas (da mesma 

célula) que desenvolveram comportamentos diferentes.  

 

O comportamento não é determinístico (Pinker, 2002), ou seja, ele é influenciado por 

genes e pelo ambiente. Isto é bem explicado por Winston (2006), Jablonka e Lamb 

(2010),, De Waal (2007) e Shenk (2011).  

 

O desenvolvimento humano depende da cultura e das pessoas à nossa volta. Winston 

(2006) lembra casos de crianças que cresceram isoladas ou no mato, e não conseguiram 

se adaptar ao ambiente humano. Um deles é o famoso caso das meninas lobo de 

Midnapore, Amala e Kamala. 

 

Seguem algumas definições e características de Cultura:  

 Wilson (2013): ―Como definida em linhas gerais por antropólogos e biólogos, a 

cultura é a combinação de traços que distingue um grupo de outro. Um traço cultural 
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é um comportamento primeiro inventado dentro de um grupo ou aprendido de outro, 

depois transmitido entre os membros do grupo.‖ 

 Jablonka e Lamb (2010): ―Nós vemos a cultura como um sistema de padrões de 

comportamento, preferências e produtos de atividade animal que são socialmente 

transmitidos e caracterizam um grupo de animais sociais. Os comportamentos 

transmitidos podem ser habilidades, práticas, hábitos, crenças, e assim por diante. Se 

definirmos cultura dessa forma, a ‗evolução cultural‘ pode ser definida como a 

mudança, ao longo do tempo, na natureza e na frequência de preferências, padrões e 

produtos do comportamento socialmente transmitidos numa população.‖ 

 Pinker (2002): ―Mesmo quando um comportamento é hereditário, o comportamento 

de um indivíduo é ainda um produto do desenvolvimento e portanto tem um 

componente causal no ambiente.  

 Edward O. Wilson (1981): ―Cultura é o produto da interação de todos artefatos 

mentais e físicos de uma população. Cultura humana é uma forma de ‗eucultura‘, 

que envolve reificação (produção de conceitos e reclassificação contínua do mundo, 

incluindo a habilidade de simbolizar).‖ 

 Tooby e Cosmides (1992): cultura ―consiste de práticas de comportamento 

amplamente distribuídas ou quase universais de grupo, incluindo crenças, sistemas 

de ideação, sistemas de símbolos significantes ou substâncias informacionais de 

algum tipo.‖ 

 Cantor e Whitehead (2013): cultura é o comportamento transmitido socialmente e 

compartilhado dentro de subgrupos de uma população. A cultura afeta a estrutura 

social e é afetada por esta.  

 Hofstede (2001): ―Cultura é a programação coletiva da mente que distingue um 

grupo ou categoria de outro. É um fenômeno coletivo, porque é compartilhado por 

pessoas que vivem ou viveram no mesmo ambiente social, no qual a cultura foi 

aprendida.‖ 

 

 

Para Pagel (2012), a ―cultura se tornou nossa estratégia para sobrevivência. Nossa 

habilidade de aprender com outros e transmitir e constuir conhecimento, tecnologia e 

habilidades específicas pode ter sido o fator mais potente que o mundo já viu para 

converter novas terras e recursos em mais humanos.‖ 

 

Para Steve Jones (apud Ward, 2008), a evolução humana cessou; a cultura é o fator 

mais importante no resultado de vida ou morte, mais até que a herança genética. Os 

genes pararam de evoluir; a diferença agora está na Cultura. Paramos a evolução porque 

agora temos casas e roupas para frio, remédios para doenças, ferramentas e máquinas 

para trabalho pesado. Não precisamos mais evoluir no corpo. Talvez estejamos só 

evoluindo na capacidade do cérebro, porque até o cérebro parou de crescer. 

 

Segundo Wilson (2013), a força propulsora que levou ao limiar da cultura complexa 

parece ter sido a seleção de grupo: ―um grupo com membros capazes de interpretar 

intenções e cooperar entre si, enquanto previam as ações dos grupos concorrentes, teria 

uma enorme vantagem em relação a outros menos dotados.‖ Segundo Pagel (2012), pela 

cultura, podemos copiar comportamentos e entender estados mentais para entender 

motivações. 

 

O comportamento das pessoas no trabalho é influenciado pela cultura. Isso envolve o 

histórico pregresso (onde nasceu ou viveu, família, formação escolar) e também o 



126 

 

contexto presente. Também depende do numero de pessoas nos grupos onde a pessoa 

participou, a velocidade de transferência de fatores culturais e a taxa de retenção e 

memória.  

 

As regras da Cultura, segundo Tooby e Cosmides (1992), são:  

 mantida e transmitida "pelo grupo"; 

 explica similaridades intra-grupo e diferenças entre grupos; 

 é replicada de geração para geração; 

 processo mantido através de aprendizado, para fazer criança como o adulto, 

podendo ser chamado de socialização, imposto pelo grupo na criança; 

 indivíduo é mais ou menos um receptor passivo da cultura e é produto da cultura; 

 surge do grupo e não é moldado pela biologia, natureza humana ou design 

psicológico; 

 aspectos biológicos inatos ou evoluídos são negligenciados pela cultura. 

 

 

Wilson (2013) lembra que ―a elaboração da cultura depende da memória de longo 

prazo, e nessa capacidade os seres humanos estão bem acima dos demais animais. A 

vasta quantidade armazenada em nossos cérebros anteriores superdimensionados faz de 

nós exímios contadores de histórias. Evocamos sonhos e relembranças da experiência de 

toda uma vida para criar cenários passados e futuros. Vivemos em nossa mente 

consciente com a consequência de nossas ações, reais ou imaginadas. Exteriorizadas em 

versões alternativas, nossas histórias interiores permitem que anulemos os desejos 

imediatos a favor do prazer adiado. Pelo planejamento de longo prazo, derrotamos, ao 

menos por um tempo, a insistência de nossas emoções 

 

Entretanto, como nossa memória não é perfeita, a cultura acaba se diversificando. 

Segundo Bartlett (apud Mlodinow, 2013), ―tanto a evolução da cultura quanto as 

memórias pessoais se assemelham ao jogo do telefone sem fio.‖ Com o passar do tempo 

e as interações sociais entre as pessoas com diferentes recordações de eventos, a 

memória grupal também é modificada.  

 

Hoftstede propôs algumas dimensões culturais e as avaliou em diversos países, 

formando um ranking. As dimensões estudadas foram: 

1. Distância ao Poder: como pessoas e instituições aceitam as diferenças de poder; 

2. Anulação da incerteza: como pessoas se relacionam com um futuro desconhecido ou 

incerto, para estarem ou não confortáveis com isto; 

3. Individualismo X Coletivismo: integração entre indivíduos, considerando a força dos 

laços e a coesão do grupo; 

4. Machismo X Feminismo: divisão de papéis entre homens e mulheres; 

5. Orientação de longo X curto prazo: relacionada com as escolhas, focadas no presente 

e passado ou no futuro 

6. Indulgência X limitação: relacionado à gratificação X controle de desejos básicos. 

 

(leia mais nos textos abaixo) 

https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-

national-culture/ 

http://miningtext.blogspot.com/2014/08/as-dimensoes-culturais-e-as-diferencas.html) 

 

 

https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/
https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/
http://miningtext.blogspot.com/2014/08/as-dimensoes-culturais-e-as-diferencas.html
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Já Richard Lewis (2005) criou um modelo para entender as culturas dentro das 

organizações. Este modelo classifica os povos ou cultura em 3 tipos: 

 ativos lineares: aqueles que planejam passo a passo, organizam, fazem uma coisa 

por vez, são educados e gentis, confrontam com a lógica, orientados ao trabalho e 

resultados, focam nos fatos, valorizam a palavra escrita e restringem a linguagem 

corporal (alemães e suíços); 

 multiativos: aqueles que falam a maioria do tempo, fazem muitas coisas ao mesmo 

tempo, fazem planos superficiais, são emocionais, confrontam com emoção, são 

orientados a pessoas e a relacionamentos, usam os sentimentos antes dos fatos, 

valorizam mais a palavra falada e usam muita linguagem corporal (latinos e árabes); 

 reativos: priorizam a cortesia e o respeito, ouvem de maneira quieta e calma, ouvem 

a maior parte do tempo, focam em princípios gerais, são educados e indiretos, 

nuncam confrontam, são orientados a grupos de pessoas e à harmonia, valorizam o 

contato face a face e usam uma linguagem corporal sutil (orientais e finlandeses). 

 

É importante saber entender a cultura de cada pessoa, seja dentro da empresa ou entre 

organizações para um melhor relacionamento e para benefícios mútuos.  

 

 

Competição e exibicionismo  
 

Dawkins (2007) e Winston (2006) dizem que o exibicionismo é instinto; serve para 

mostrar que seus genes são melhores e conseguir mais ou melhroes parceiros sexuais.  

 

A gazela saltitante pode ser somente um ato de exibicionismo para fugir do predador e 

não uma comunicação para ajudar os semelhantes (Winston, 2006). 

 

Os hieróglifos egípcios surgiram para disseminar e perpetuar façanhas dos reis e não 

para compartilhar conhecimento.  

 

Segundo o biólogo Richard Alexander, os seres humanos cooperam para competir. Ele e 

o psicólogo Nicholas Humphrey compartilham a teoria de que o cérebro humano se 

desenvolveu rapidamente pela necessidade de nos relacionar, para sermos mais fortes. 

Entender as relações internas no grupo foi vital para melhor comunicar ideias, 

compreender os outros e organizar o grupo para traçar estratégias contra rivais. 

 

A competição é forte no Japão. Crianças nos primeiros anos escolares já competem 

entre si. Apesar de isto melhorar a economia do país, também gera mais suicídios.  

 

A competição pode ajudar terceiros quando quem está competindo acaba gerando 

benefícios. Imagine dois clubes rivais brigando para saber quem faz mais donativos a 

uma entidade filantrópica. Cada um tentará fazer mais que o outro. E ninguém quer ficar 

de fora. 

 

A competição entre grupos é sadia, mas intragrupo é terrível para o emocional das 

pessoas. Nem sempre a competição intragrupo é um jogo de soma zero. Em alguns 

casos, quando um ganha (aparece mais que os outros), outro pode estar perdendo 

(sentindo-se menor ou pior, por exemplo). 
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Além disso, a competição intragrupo pode fomentar alianças e coalizações, e isto pode 

excluir pessoas ou criar elites internamente. A questão é que haja equilíbrio. A 

assimetria vai favorecer os que já têm mais (―rich get richer‖).  

 

 

Competição entre grupos  
 

Na Biologia, quando a competição ocorre entre indivíduos da mesma espécie é chamada 

de competição intra-específica, e quando ocorre com indivíduos de espécies diferentes é 

conhecida por competição interespecífica. É uma competição sem violência.  

 

Conforme Wilson (2013), a competição de grupos foi um dos fatores para evolução da 

nossa espécie (a seleção de grupo): ―altruístas hereditários formam grupos tão 

cooperativos e bem organizados a fim de superar grupos não altruístas competitivos‖. 

 

A competição entre grupos (assim como toda competição) é uma forma de motivar as 

pessoas a melhorarem como indivíduos a partir da melhoria do grupo. E daí o 

sentimento de pertencimento a grupos e daí a defesa deste grupo é algo instintivo. 

Wilson (2013) lembra que ―experimentos conduzidos durante vários anos por 

psicólogos sociais revelaram a rapidez e a decisão com que as pessoas se dividem em 

grupos e depois discriminam a favor do grupo ao qual pertencem. Mesmo quando os 

pesquisadores criaram os grupos arbitrariamente e depois os rotularam para que os 

membros pudessem se identificar, e mesmo quando as interações prescritas foram 

triviais, o preconceito logo dominou... O impulso elementar de participar com profundo 

prazer de grupos se traduz facilmente, num nível mais alto, em tribalismo. 

 

De Waal (2007) também lembra de experimentos semelhantes. ―Em um experimento 

psicológico, pessoas receberam aleatoriamente distintivos, blocos de papel e canetas de 

cores diferentes e foram designadas simplesmente como os ‗Azuis‘ e os ‗Verdes‘. 

Pediu-se apenas que avaliassem as apresentações uns dos outros. Gostaram mais das 

apresentações feitas pelas pessoas de sua própria cor.‖ Sem falar no famoso e discutível 

experimento de Stanford sobre uma prisão simulada, que acabou numa briga entre 

guardas e detentos (que eram atores).  

 

Mlodinow (2013) diz que ―psicólogos curiosos têm tentado determinar as exigências 

mínimas necessárias para uma pessoa sentir alguma afinidade com um in-group. Eles 

descobriram que não há uma exigência mínima. Não é necessário partilhar qualquer 

atitude ou característica com os companheiros do grupo, nem ao menos conhecer outros 

membros do grupo. É o simples ato de saber que você pertence a um grupo que aciona 

sua afinidade com ele.‖ 

 

Hood (2010) complementa:  ―Qualquer comportamento que faça os membros de um 

grupo se sentirem mais conectados pode agir como cola social. Isso fica aparente em 

eventos esportivos, em que muitos torcedores diferentes, todos com suas próprias 

histórias e profissões, se juntam e agem como se fossem uma só pessoa. Centenas de 

indivíduos que normalmente não interagiriam uns com os outros rapidamente se tornam 

uma coletividade altamente organizada e unificada... Em 1896, o sociólogo francês 

Gustav Le Bon descreveu o fenômeno das multidões: ‗Sentimentos, emoções e ideias 
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possuem um poder contagioso em multidões, tão intenso quanto os dos micróbios‘. 

Realmente, é como se alguma coisa física infectasse tais grupos.‖ 

 

Além disso, há fatores étnicos que fortalecem os grupos. Wilson (2013) de novo nos 

fala: ―as pessoas tendem ao etnocentrismo. Constitui um fato incômodo que, mesmo 

quando podem escolher sem culpa, os indivíduos preferem a companhia de outros da 

mesma raça, nação, clã e religião. Confiam mais neles, relaxam mais com eles nos 

negócios e eventos sociais.‖  

 

Outra vantagem da competição é fortalecer o grupo internamente. Moghaddam e 

colegas (2012) descobriram que pessoas que já tinham contato social com outros 

estavam mais propensas a concordar em discussões.  

 

A guerra cria união mais fácil que paz. A competição entre grupos faz aumentar a 

solidariedade e a cooperação, segundo Winston (2006). As pessoas relutam em ajudar 

pessoas de outros grupos mas estão prontas para ajudar aqueles do mesmo grupo. 

Goleman (2006) fez ―uma série de experimentos em que se perguntou aos voluntários se 

estariam dispostos a levar um choque elétrico no lugar de outra pessoa. Detalhe: eles 

não podiam ver a vítima em potencial; apenas ouvir uma descrição dele ou dela. Quanto 

mais diferente de si mesma a outra pessoa descrita era – mais próxima a um Deles –, 

menos dispostos os voluntários se mostravam em ajudá-la.‖ 

 

Por isso, a competição entre grupos é utilizada dentro das empresas para gerar 

inovações e melhorias de forma extraordinária (acima do normal). Steve Jobs estimulou 

a competição na Apple. Mas muito antes dele, faraós usavam de competição entre 

grupos na construção das pirâmides para aumentar a produtividade.  

 

Desta forma, para melhorar a disseminação de conhecimento, as organizações podem 

estimular competições entre grupos. Por exemplo, usando métricas como ―quem mais 

posta informações, quem mais lê, que mais comenta, etc.‖ e dando pontos a indivíduos e 

grupos, o compartilhamento pode acelerar.  

 

Alianças e coalizões também podem influenciar a troca de informações. Elas são 

comuns entre seres vivos. Leia o livro ―Eu primata‖ de Frans de Waal (2007) e se 

surpreenda com a nossa semelhança com os primatas não humanos. Entretanto, alianças 

e coalizações podem ajudar ou atrapalhar, podem vir para o bem ou para o mal. Ao 

mesmo tempo que favorecem os membros de um grupo, podem inibir as trocas entre 

grupos. Segundo a Lei do Retorno Acelerado de Ray Kurzweil, quanto mais 

informações tivermos, mais rápido vamos resolver problemas. E a obtenção de 

informações pode vir da troca com outros grupos. Assim como acontece no comércio 

mundial.  

 

Se a competição for muito acirrada, ela pode prejudicar um dos grupos. Em alguns 

casos, pessoas ou grupos apoiam os mais fortes porque há mais chances de vencer. 

Então os mais fracos continuarão sempre mais fracos. Hemelrijk e Steinhauser (2007) 

de Frans de Waal (2007) lembram que, em muitas sociedades de primatas, até mesmo o 

macho alfa apoia jovens porque são mais fortes; o risco é menor apoiando vencedores 

ou agressores.  
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Busca por fama e reconhecimento  
 

Uma das razões e motivação para compartilhar informações pode estar no interesse 

egoísta de ―querer aparecer‖ ou na busca pela fama. Isto pode ocorrer porque o 

indivíduo quer ser notado ou se diferenciar dos demais do grupo. É exatamente o 

comportamento inverso da gazela. A pessoa compartilha para aparentar ser melhor que 

os colegas, e então ―cair nas graças‖ do chefe, para manter sua empregabilidade. 

 

Um comportamento semelhante (e egoísta) é motivado para receber reconhecimento 

entre os colegas (melhorar sua reputação e garantir benefícios futuros). Aí os olhos que 

se buscam não são o do chefe, mas dos pares. Isto pode ajudar no momento de 

promoções por votação, ou mesmo quando avaliações são feitas pelos colegas. 

 

O reconhecimento dentro do grupo é uma necessidade humana, segundo a Teoria Z de 

William Ouchi (1981): a motivação das pessoas vem por recompensa, que é o 

reconhecimento.  

 

Mas a extrapolação do reconhecimento vem na forma da fama. Se Andy Warhol estiver 

certo, todo mundo vai querer ter seus 15 minutos de fama. Isto é provado pelos 

programas tipo ―reality show‖, como o Big Brother, por exemplo. Foi Josh Harris que 

começou isso no projeto ―We live in public‖.  

 

É isso também que impulsiona as mídias sociais. Estar no topo do ranking de jogos na 

Internet e ou ter mais ―amigos‖ em redes sociais é uma competição sadia. 

Personalidades narcisistas procuram o sentimento de superioridade por ter excessiva 

admiração por si próprio. Mas ainda não pode ser considerado totalmente individualista 

pois precisa do coletivo (Primo, 2009). 

 

Primo (2009) detectou uma crescente busca por fama entre jovens. ―Uma pesquisa de 

2006 da Pew Research Center4 encontrou que 51% dos jovens de 18-25 anos afirmaram 

que ‗ser famoso‘ é um dos objetivos de sua geração. Essa alternativa perdeu apenas para 

‗ficar rico‘, que alcançou 81% das respostas... uma pesquisa na Inglaterra perguntou a 

cerca de 1500 crianças de até 10 anos o que seria ‗a melhor coisa do mundo‘; ‗Ser uma 

celebridade‘ foi a resposta mais popular, seguido por boa aparência e riqueza.  

 

Segundo Inglis (2010), celebridades aparecem como os únicos indivíduos realizados e 

se tornam modelos de aspiração para a audiência. Eles nos mostram como vier e como 

se sentir. Este é um fenômeno típico das áreas urbanas.  

 

Infelizmente se dá pouca importância ao porquê de alguém ser famoso. O culto às 

celebridades virou corrida cega, sem objetivo.  

 

Segundo Kollock (1999) oferecer a possibilidade de fama a alguém pode ser uma boa 

maneira de motivá-lo a fazer algo. Talvez a fama seja a motivação de quem participa de 

projetos colaborativos sem retorno financeiro, como alguns tipos de software livre. Um 

projeto com ―glamour‖ pode atrair mais e melhores profissionais, já dizia Linus 

Torvalds, criador do Linux.  

 

Nestes casos, a fama é parte da reputação da pessoa. Na verdade, é uma reputação 

exacerbada. Estar na vitrine pode ser um bom motivo para alcançar um objetivo maior.  
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Por outro lado, temos o exemplo do povo!Kung nk, do deserto do Calaari. Lá, ―o 

caçador deve desvalorizar seu feito (tanto mais quanto maior for a caça) diante de todos 

os membros do grupo para que não se sinta superior a quem quer que seja. Embora 

alguns sejam melhores caçadores do que outros, isso não implica uma ascendência ou 

mesmo um prestígio maior‖ (Pinsky, 2001). 

 

 

Poder e status 
 

Segundo De Waal (2007), um estudo sobre a motivação para o poder mostrou que 

diretores de empresa, ao responderem perguntas sobre sua relação com o pode, 

admitiram a existência da ânsia de poder, porém sem admitir a si mesmos. Eles diziam 

apreciar mais a responsabilidade, o prestígio e a autoridade, e jogar para os outros a 

busca pelo poder. ―Candidatos políticos são igualmente relutantes.‖ 

 

A certeza é que a busca por poder é antiga e faz parte do convívio entre seres humanos. 

Então a busca por poder pode ser uma motivação extra para o compartilhamento de 

conhecimento, algo que vai além da fama e do reconhecimento.  

 

Empatia  
 

Imagens e textos suscitam sentimentos. Ao ler, estimulamos as mesmas áreas cerebrais 

como se estivéssemos tendo a experiência (Speer et al., 2009). O mesmo acontece ao 

ver alguém fazendo a ação. A gente não precisa repetir a ação, mas o simples fato de ver 

outro fazendo a ação, estimula as mesmas áreas do cérebro como se estivéssemos 

fazendo a mesma ação.  

 

A empatia consiste em entender como o outro se sente. É um contágio emocional. É o 

que acontece quando um bebê chora e os outros começam a chorar também (De Waal, 

2007). Os neurônios espelhos, já citados anteriormente, são também expressões de 

empatia (incluindo bocejar quando alguém boceja e sorrir quando alguém sorri).  

 

A empatia aumenta com a similaridade (características comuns) e familiaridade 

(relações sociais). Empatia é diferente de simpatia, porque esta não compartilha 

emoções. 

 

Desta forma, colocar alguém sorrindo numa propaganda pode estimular sorrisos. Se 

alguém está triste, os espectadores tenderão a ficar tristes também.  

 

Então, uma boa estratégia para fomentar a disseminação de informações seria forçar a 

empatia entre os colaboradores. Cialdini (apud Grant, 2014) descobriu que, ao 

experimentar aflição, tristeza ou culpa em relação a alguém em estado de necessidade, 

as pessoas se dispõem a ajudar. 

 

Paul Zak acredita que a oxitocina (ou ocitocina, o hormônio da moral) reforça o 

comportamento social, a empatia e a confiança. Abraçar libera oxitocina, assim as 

pessoas se sentem mais próximas. Então o contato físico pode ajudar a aumentar a 

empatia e assim fomentar o compartilhamento de conhecimento.  
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E já que o medo é um dos inibidores da liberação de oxitocina, podemos tentar controlar 

o medo. Nirenberg (1981) nos lembra que as emoções são naturais, não podem ser 

controladas. A lógica não dissipa emoções. Portanto, não há como dizer para uma 

pessoa "não tenha medo", "não sinta raiva ou pena". As emoções surgem sem 

consentimento. Mas podemos controlar o que fazemos em relação a elas, nossas atitudes 

após o reconhecimento do sentimento envolvido com as emoções. Podemos então usar 

de transparência: ter comportamento aberto, honesto e não mentir.  

 

A empatia é boa também porque envolve o relacionamento entre uma pessoa e outra, e 

não entre grupos. Sam Harris, no livro ―A Paisagem Moral‖, lembra o trabalho 

experimental de Slovic, que concluiu que ―nos preocupamos de forma intuitiva mais 

com uma vida humana única e identificável, menos com duas, e ficamos cada vez 

menos sensíveis à medida que a contagem de corpos aumenta... ficamos mais 

estressados com o sofrimento de uma única criança (ou animal) do que com um 

genocídio.‖  

 

 

Valores individuais 
 

Hsiu-Fen Lin (2007) lembra que quem tem motivação interna dá mais valor à 

disseminação de conhecimento do que aqueles motivados por fatores extrínsecos.  

 

A motivação intrínseca pode vir de valores individuais tais como prazer em ajudar ou 

necessidade de reciprocidade de benefícios. 

 

Schwartz (2006, 2012) propõe uma classificação de valores motivacionais, a saber:  

 Hedonismo: busca de prazer e gratificação sensual para si mesmo; 

 Realização: busca de prazer por demonstração de competência; 

 Poder social: busca de controle sobre pessoas e recursos, busca de prestígio; 

 Autodeterminação: busca de independência de pensamento, ação e opção; 

 Estimulação: busca por excitação, novidade, mudança ou desafio; 

 Conformidade: busca pelo controle de impulsos e ações que podem violar normas 

ou prejudicar outros; 

 Tradição: busca de respeito e aceitação dos ideiais e costumes da sociedade; 

 Benevolência: busca do bem estar das pessoas íntimas; 

 Segurança: busca de integridade social, estabilidade na sociedade; 

 Universalismo: busca pela tolerância, compreensão e promoção do bem estar de 

todos e da natureza.  

 

Então uma forma de aumentar a disseminação de conhecimento é tentar entender os 

valores individuais e motivacionais das pessoas e fomentá-los.  

 

 

O Prosumidor 
 

Outra grande causa por que temos muitos dados é que as pessoas querem produzir além 

de consumir. Alvin Toffler (2007) já previa no seu livro 3a Onda, escrito na década de 
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80, que haveria um novo tipo de cliente, o chamado prosumidor. Este reúne 

características de consumidor e de produtor. Ou seja, são pessoas que não se contentam 

em consumir (seja produtos, serviços ou informações), mas também querem oferecer 

isto a outras pessoas ou produzir elas mesmas seus produtos ou serviços. Isto inclui a 

imensa cadeia de ―selfservices‖, que estão presentes em restaurantes (você mesmo faz 

seu prato em buffets), em postos de gasolina (você enche o tanque do seu carro), em 

lojas de roupas e conveniências (você pega um cestinho, vai até as prateleiras, pega os 

produtos e coloca no cestinho). O prosumidor também se faz presente em produtos tipo 

―faça você mesmo‖ ou ―monte em casa‖. O ato de cortar seu próprio cabelo com uma 

maquininha também caracteriza um prosumidor. E mais recentemente, com a chegada 

de impressoras 3D, o próprio cliente vai poder produzir em casa seus produtos.  

 

O prosumidor também está presente em redes sociais e blogs, onde cada usuário pode 

gerar conteúdo e divulgar para outras pessoas lerem. Podemos dizer que Andy Warhol 

estava certo quando fez a previsão de que ―no futuro todo mundo teria seus 15 minutos 

de fama‖. 

 

As empresas estão-se valendo deste tipo de comportamento para dar vazão aos desejos 

de pessoas que querem produzir algo para outras pessoas e com isto também faturar. Já 

há sites que permitem ao cliente desenhar uma camiseta para si mas que também ficará 

à disposição de outros clientes.  

 

Steve Jobs também se valeu do conceito de prosumidor quando lançou o iPad. Ele 

precisava que seus aparelhos tivessem aplicativos disponíveis para baixar, senão o iPad 

seria um dispositivo sem utilidade. Mas a Apple não podia criar todos os aplicativos 

necessários. Em parceria com empresas, Jobs criou a Apple Store. Empresas podem 

desenvolver aplicativos para iOS (o sistema operacional dos dispositivos móveis da 

Apple) e estes aplicativos ficam disponíveis na AppStore para serem baixados, alguns 

grátis, outros pagos. Assim, a empresa que produz os aplicativos também pode faturar. 

E a Apple fatura duas vezes (com a venda de aparelhos e com participação nas vendas 

de aplicativos). 

 

 

Curiosidade 
 

Kashdan e Steger (2007) descobriram que, quando as pessoas são mais curiosas, as 

pessoas experimentam maior sentido na vida e também maior satisfação em viver. Ao 

enfrentarem desafios, as pessoas buscam sentido nas coisas, e com isso definem uma 

orientação mais precisa do futuro e melhor entendimento do presente, o que lhes dá 

mais satisfação.  

 

Wang e Noe (2010) falam dos estudos de Cabrera e colegas que concluíram que pessoas 

abertas a novas experiências e descobertas têm mais curiosidade e também maior 

interesse em compartilhar ideias com outros.  

 

Dawkins (2000) lembra que a Ciência pode gerar prazer, tanto pelo processo de 

descoberta quanto pelo conhecimento descoberto. Por isso talvez a Filosofia tenha se 

desenvolvido tanto, desde os gregos até hoje.   
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Thomas Kuhn (2011) lembra que muitos homens foram atraídos pela Ciência, pela 

busca de conhecimento. As razões podem incluir: 

 desejo de ser útil; 

 excitação por explorar novo território; 

 esperança de encontrar ordem; 

 impulso para testar o conhecimento estabelecido; 

 solucionar quebra-cabeças. 

 

Então, a curiosidade, os desafios e a busca por conhecimento e soluções pode ser um 

bom motivo para as pessoas compartilharem conhecimento e participarem de grupos de 

discussão.  

 

 

Prazer e recompensas imediatas 
 

O Doutor em neurociência Jaderson Costa da Costa (Costa, 2013) confirma que a 

motivação e a colaboração dos funcionários estão diretamente relacionadas ao exemplo 

e ao reconhecimento. ―O nosso corpo possui drogas internas, a dopamina e a citocina, 

responsáveis pelo prazer e pela colaboração, que são estimuladas com a palavra e o 

reconhecimento. A organização que motiva seus colaboradores fornece essas 

substâncias naturalmente‖.  

 

Dawkins (2007) explica que nosso corpo é programado para repetir o que nos faz sentir 

bem e evitar o que nos fez mal em eventos passados. Isto está embutido em nossos 

genes e funcionam como instintos. Portanto, a colaboração só acontecerá se associada a 

alguma recompensa boa. E se, por outro lado, alguma vez um evento de colaboração foi 

ruim para alguém, esta pessoa poderá associar o evento com alguma previsão ruim, e aí 

não irá participar.  

 

Uma das consequências nefastas do aumento da velocidade no nosso mundo é a 

necessidade de recompensas imediatas, prazer momentâneo e resultados de curto prazo. 

Ninguém mais tem paciência para esperar.  

 

A espera é um suplício. Antes era um prazer. Esperar o Papai Noel era um momento de 

ansiedade e ao mesmo tempo alegria. A dopamina a mil. E depois o prazer de recebê-lo 

e receber os presentes. Antes a gente comia o feijão com arroz de olho na sobremesa. 

Agora queremos a sobremesa logo.  

 

Nossos jovens e crianças (a geração Y) buscam a sexualização e o amadurecimento 

precoce, funcionam em multitarefa, não querem mais estudar e sim ganhar dinheiro 

(vide aumento de investidores na bolsa e em bitcoins e o sonho de criar um novo 

Facebook). 

 

Por isto o aumento de antidepressivos e outras drogas usadas para felicidade ao modo 

fácil.  

 

O filósofo Zygmunt Bauman (2010) lembra no livro ―Vida a crédito‖: ―Com um cartão 

de crédito, é possível inverter a ordem dos fatores: desfrute agora e pague depois! Com 

o cartão de crédito você está livre para administrar sua satisfação, para obter as coisas 
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quando desejar, não quando ganhar o suficiente para obtê-las. Vivemos a crédito: 

nenhuma geração passada foi tão endividada quanto a nossa – individual e 

coletivamente (a tarefa dos orçamentos públicos era o equilíbrio entre receita e despesa; 

hoje em dia, os ‗bons orçamentos‘ são os que mantêm o excesso de despesas em relação 

a receitas no nível do ano anterior). Viver a crédito tem seus prazeres utilitários: por que 

retardar a satisfação? Por que esperar se você pode saborear as alegrias futuras aqui e 

agora? Reconhecidamente, o futuro está fora do nosso controle... E se o futuro se 

destina a ser tão detestável quanto se supõe, pode-se consumi-lo agora, ainda fresco e 

intacto, antes que chegue o desastre e que o futuro tenha a chance de mostrar como esse 

desastre pode ser detestável... As cadernetas de poupança se desenvolvem e se 

alimentam de um futuro em que se pode confiar – um futuro cuja chegada é certa e que, 

tendo chegado, não será muito diferente do presente. Um futuro do qual se espera que 

valha o que nós valemos – e assim respeite as poupanças do passado e recompense seus 

portadores. As cadernetas de poupança também prosperam na 

esperança/expectativa/confiança de que – graças à continuidade entre o agora e o 

‗depois‘ – o que está sendo feito neste momento, no presente, irá se apropriar do 

‗depois‘, amarrando o futuro antes que ele chegue. O que fazemos agora vai ‗fazer a 

diferença‘, determinar a forma do futuro.‖ 

 

Mas há movimentos contrários como slow food e espaços gourmet, para cozinhar com 

amigos e com prazer, técnicas e espaços para meditação, templos religiosos para rezar, 

livros para ler e filmes para simplesmente chorar. 

 

E Paul Zak, o Dr. Love, recomenda que alimentemos a oxitocina (hormônio que reforça 

o comportamento social, a empatia e a confiança) no nosso corpo de maneira natural 

com abraços, mensagens e filmes.  

 

 

Diversão e prazer  
 

Há interesses egoístas que ajudam o grupo todo. Por exemplo, pessoas escrevem textos 

ou fazem vídeos por puro prazer.  

 

Mlodinow (2013) lembra que ―partes do nosso cérebro ligadas ao processo de 

recompensa são estimuladas quando participamos de atos de cooperação mútua, de 

forma que ser bondoso talvez represente uma recompensa em si.‖ 

 

Rilling (2002) comenta que é normal as pessoas contribuírem com algo por prazer ou 

divertimento. O sistema operacional free Linux teria sido criado por diversão dos 

criadores (Torvalds e Diamond, 2002). E muitos mantenedores continuaram o trabalho 

também por diversão. Segundo Grant (2014), numa pesquisa, nenhum dos voluntários 

da Wikipédia ―disse ser induzido por motivos egoístas, como fazer novos contatos, 

melhorar a reputação, combater a solidão ou sentir-se valorizado e necessário.‖ Muitos 

achavam ―divertida a atividade e acreditavam que a informação deve ser livre. Para 

muitos voluntários, escrever os verbetes é um trabalho alterista: oferece prazer pessoal e 

beneficia os outros.‖ 

 

Hsiu-Fen Lin (2007b) lembra que empregados sentem prazer no compartilhamento de 

conhecimento.  
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Wasko and Faraj (2000) observaram que pessoas, em redes eletrônicas, compartilham 

conhecimento porque sentem algum tipo de prazer. Em alguns casos, há também um 

compromisso moral em compartilhar e isto dá um retorno positivo em seus sentimentos. 

A felicidade vem também de fazer as coisas certas (moral).  

 

 

Descarga de energia 
 

Outro motivo para que as pessoas colaborem ou participem de projetos e programas 

pode ser a necessidade de descarregar energias. A disseminação de informações também 

pode vir desta necessidade, seja ela para descarregar algo de bom que descobrimos, seja 

para descarregar stress e pressões externas, seja para diminuir a carga por competição e 

equilíbrio dentro do grupo. Isto é catarse.  

 

Na psicanálise, catarse é experimentar da liberdade em relação a alguma situação 

opressora, tanto as psicológicas quanto as cotidianas. Este pode ser um motivo para 

certas pessoas disseminarem mais informações que outras, seja falando ou escrevendo. 

É o que concluem pesquisadores do chamado transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH). 

 

Por outro lado, os estudos neurológicos de Chang e colegas (2011) concluem que as 

pessoas colaboram para não se sentirem mal (aversão à culpa). Algo como "estar de 

bem consigo mesmo". Eles acreditam que a cooperação humana seja motivada por 

sentimentos morais. Mas a moral vem do grupo e aí retornamos ao altruísmo recíproco.  

 

 

A Felicidade 
 

Os bons relacionamentos aumetam a felicidade. Goleman (2006) nos lembra: ―E os 

relacionamentos de boa qualidade constituem uma das fontes mais ricas desses 

sentimentos. O contágio emocional significa que uma parte razoável de nosso humor 

cotidiano é definida pelas interações que temos com as outras pessoas. Em certo 

sentido, os relacionamentos benéficos são como vitaminas emocionais, sustentando-nos 

nos momentos difíceis e garantindo-nos nutrição diária.‖ 

 

Além disso, Grant (2014) lembra que ―doar acrescenta significado à vida, ao nos afastar 

dos próprios problemas e nos ajudar a nos sentirmos valorizados pelo próximo.‖ 

 

E pessoad felizes cooperam. Cooperação traz felicidade, pois aumenta níveis de 

ocitocina e dopamina. Este é o círculo virtuoso: cooperar  felicidade  cooperar  

felicidade, etc.  

 

Segundo Grant (2014), ―em média, as pessoas mais felizes ganham mais dinheiro, 

alcançam avaliações de desempenho mais altas, decidem melhor, negociam com mais 

eficácia e contribuem mais para as organizações. A felicidade sozinha responde por 

cerca de 10% das diferenças de desempenho dos funcionários.‖ 
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Antônio Damásio (2005) lembra que, ―quando estamos felizes as imagens se sucedem 

com mais rapidez e se associam mais facilmente. Na tristeza, as imagens passam muito 

mais devagar e ficam como que impressas ali por um tempo. O ponto ideal para a 

efetividade do raciocínio é a felicidade com uma ponta de tristeza — porque na euforia, 

o pensamento se embaralha.‖ 

 

Ellison e colegas (2007) descobriram que o uso do Facebook está associado a bem estar 

e pode trazer benefícios para pessoas com baixa estima ou pouca satisfação na vida.  

 

Bloom (2011) critica aqueles que acham que as pessoas são felizes porque têm saúde, 

estão bem alimentadas, conforáveis, seguras, são prósperas, possuem conhecimento, 

respeito e são amadas. Ele acha que esta visão deixa de fora coisas como a arte, a 

música, as histórias, os objetos sentimentais e a religião. Ou seja, há prazer que vem da 

cultura. Isto explica por que as nações desenvolvem e mantêm sua cultura.  

 

Para a neurocientista Susan Greenfield, a felicidade deve ser uma eterna busca. E estar 

infeliz não é problema, porque pessoas felizes não realizam nada, ficam estagnadas, 

acomodadas. Um povo feliz não seria capaz de construir civilizações. Para ela, os 

questionamentos gerados por algum grau de infelicidade são o motor filosófico e prático 

da humanidade. 

(http://discovermagazine.com/2003/sep/featdialogue/#.UmwpQPkQ2L0) 

 

O Relatório das Nações Unidas sobre a Felicidade (Helliwell et al., 2012) conclui que: 

• pessoas que se preocupam mais com outros são mais felizes;  

• a felicidade aumenta o altruísmo; 

• a felicidade é contagiosa. 

 

Kashdan e Steger (2007) lembram que ter um sentido para a vida dá mais felicidade, 

satisfação, bem estar e saúde física. Ficar procurando por sentido da vida traz stress, 

ansiedade e isolamento social. 

 

Kevin Kelly (2010) acredita que o prazer está em fazer e não em obter pronto. Thomas 

Kuhn (2011) também fala deste ímpeto do ser humano.  

 

 

Produtividade pessoal - auto-eficiência 
 

Segundo Pentland (2008), os empregados com mais conexões pelas redes sociais 

digitais são 7% mais produtivos que os colegas. Isso enfatiza a importância da Web 2.0 

e de ferramentas como Wikis.  

 

Para Wang e Noe (2010), o compartilhamento de conhecimento é uma oportunidade 

para entender e organizar melhor seu próprio conhecimento. 

 

Para Hsiu-Fen Lin (2007), aqueles empregados que compartilham mais também são os 

que mais se beneficiam de receber conhecimento de outros.  

 

Portanto, todos numa empresa podem se beneficiar do compartilhamento de 

conhecimento, tantos os que recebem quanto os que doam.  

http://discovermagazine.com/2003/sep/featdialogue/#.UmwpQPkQ2L0
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PARTE V – BARREIRAS À DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

 

 

Empecilhos no fluxo de informação 
 

O fluxo formal de informações dentro da empresa pode não funcionar devido a um 

destes fatores:  

 pessoas não sabem o que é importante para outros ou para a empresa; 

 chefe barra ou rouba ideia (ver filme "Uma secretária de futuro"); 

 disputas internas; 

 projetos pessoais e sentimentalismo: quando troca o líder, o projeto ―morre‖; 

 meritocracia não funciona: desmotivação; 

 falta um maneira de registar ideias; 

 muita especialização (taylorismo) X processos ad hoc, artesanais; 

 processo sequencial (cascata) X espiral: estudar o processo de inovação na Apple; 

 falta integração de objetivos. 

 

Em alguns casos, o problema no fluxo ou processo acontece porque a organização não 

tem uma estratégia estabelecida para esta troca. Quando há muitos canais para fluxo da 

informação, ela não chega aonde devia chegar. Por isto, organizações com hierarquias 

muito altas (espaço vertical) e muitos departamentos e setores (espaço horizontal) 

acabam tendo problemas que são vistos em programas como ―Chefe Espião‖ (em inglês, 

Undecover Boss), onde os executivos precisam se disfarçar de funcionários de nível 

operacional para poderem receber informações. Não só os problemas não ficam 

conhecidos por quem decide, mas também as ideias e inovações acabam se perdendo. 

Por isto, Ismail, Malone e Geest (2015) falam das vantagens das startups com estruturas 

menos rígidas e funções mais próximas.  

 

E ainda, cada pessoa prefere um tipo de comunicação (falar, escrever, desenhar). A 

empresa pode estar utilizando o meio errado ou um meio único. Susan Cain (2012) 

discute os ambientes que podem favorecer ou inibir a interação e a produtividade 

(falaremos disso mais adiante).  

 

Riege (2005) resume algumas barreiras que atrapalham o compartilhamento de 

informações (muitas dessas serão discutidas em detalhes nesta parte do livro):  

 Falta de tempo para compartilhar; 

 Medo de perder status se compartilhar; 

 Falta de percepção do valor ou benefício do compartilhamento; 

 Preferência em compartilhar de um modo só (formal x informal, tácito x explícito); 

 Diferenças na hierarquia de poder, no nível de experiência profissional, idade, 

gênero, nível de educação, cultura do povo, valores e crenças;  

 Falta de oportunidades ou meios físicos para a troca de conhecimento; 

 Medo de perder reconhecimento ou crédito pelo conhecimento que detém; 

 Medo de que o outro irá fazer mal uso do conhecimento compartilhado; 
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 Medo da falta de acurácia no conhecimento (confiabilidade). 

 

 

Aí aqui vão algumas dicas para que as ideias possam fluir melhor dentro de empresas ou 

entre empresas: 

 

1. Aumentar a diversidade (entropia) do grupo, reunindo pessoas com diferentes perfis, 

background, formações, opiniões, papeis, funções, origens. 

2. Forçar a participação de todos, evitando que pessoas ou pequenos grupos dominem 

discussões. 

3. Utilizar brainstorming para levantar o maior número de ideais diferentes, sem avaliá-

las. 

4. Utilizar a técnica dos 6 chapéus para que pessoas com opiniões divergentes se 

encontrem e se manifestem, forçando a colisão de ideias. 

5. Incentivar a circulação de ideias, evitando concentração em pessoas tipo "hub". Se 

possível, fazer com que cada elemento da rede tenha aproximadamente o mesmo 

número de conexões. As conexões podem ser medidas por trocas diretas entre pessoas 

ou por número de participações (por exemplo, número de mensagens enviadas numa 

lista de discussão ou fórum). 

6. Categorizar ideias para evitar repetições e permitir que ideias semelhantes possam ser 

combinadas. Isto também permitirá avaliar a entropia das ideias (com o objetivo de 

aumentar a diversidade das ideias). 

7. Fazer um banco de ideias, categorizadas, explicadas e descritas, para manter o 

histórico e permitir que ideias antigas possam ser reutilizadas para refinar ideias mais 

recentes. 

8. Utilizar mapas mentais ou grafos para conectar ideias. Nas ligações, podem ser 

utilizados labels ou mnemônicos que justifiquem as ligações. Veja o filme de Sherlock 

Holmes e observe como ele conectava informações através de colagens e fios num 

quarto de sua casa. 

9. Fazer perguntas ao grupo, como um "advogado do Diabo" na discussão (5W + 2H). 

10. Levar as pessoas para campo, para que observem situações cotidianas. Fazer as 

pessoas descreverem detalhes, principalmente aqueles mais óbvios ou menos relatados. 

Muitas vezes a inovação consiste em ver o que todos viram e ninguém notou. 

 

Os próximos capítulos irão detalhar alguns destes e muitos outros empecilhos para a 

disseminação de conhecimento.  

 

 

O ambiente para compartilhar 
 

O tipo de ambiente pode ser um motivador ou um empecilho para a cooperação e 

compartilhamento de conhecimento. Ambientes abertos, sem divisórias, favorecem o 

contato e a troca de informações. Cain (2012) estima que mais de 70% dos funcionários 

de hoje trabalham em escritórios abertos. 

 

O ambiente de bar numa happy hour funciona melhor que um escritório com mesas e 

computadores, porque as pessoas ficam menos restritas às regras, liberam mais ideias e 

ficam com menos medo de compartilhar informações.  
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Por isso, muitas empresas estão procurando oferecer salas de descompressão ou de 

convivência para que seus colaboradores interajam e tenham ideias. Seria como simular 

os ambientes da Belle Époque no final do Século XIX e início do Século XX, ou os 

cafés e Óperas de Paris que reuniam compositores, músicos, artistas, escritores, etc. 

Veja o filme ―Meia-Noite em Paris‖ de Woody Allen para entender como um escritor 

consegue ter mais criatividade nestes ambientes encontrando-se com outras pessoas 

criativas. 

 

Outro exemplo de ambiente cooperativo são os Hackatons, como os que acontecem no 

Facebook. São noites da criatividade com jogos e desafios, onde as pessoas podem 

desenvolver sua criatividade, suas habilidades para solução de problemas, e isto tudo 

em conjunto com outras mentes criativas, que estarão complementando ou criticando 

suas ideias. Já o Google incentiva que seus funcionários trabalhem em outros projetos 

para gerar diversidade de ideias no indivíduo e nos grupos. 

 

Entretanto, os estudos de Cain (2012) descobriram que ―trabalhadores de escritórios 

abertos têm maior tendência a sofrer de pressão alta, graus de estresse elevados e a 

ficarem gripados; discutem mais com seus colegas; preocupam-se mais com eles 

ouvindo seus telefonemas e espiando a tela dos computadores alheios. Têm menos 

conversas pessoais e confidenciais com seus colegas. Frequentemente estão sujeitos a 

barulho alto e incontrolável, o que acelera o ritmo cardíaco; libera cortisol, o hormônio 

do estresse no corpo; e torna as pessoas socialmente distantes, facilmente irritáveis, 

agressivas e lentas em ajudar os outros.‖ 

 

Talvez então o melhor seja combinar ambientes colaborativos com uma certa 

privacidade. Por isso, conforme Cain (2012), ―algumas empresas estão começando a 

entender o valor do silêncio e da privacidade e estão criando escritórios abertos 

‗flexíveis‘, que oferecem uma mistura de espaços de trabalho privados, locais 

silenciosos, áreas de interação casual, cafés, salas de leitura, centrais de computadores e 

até ‗ruas‘ onde as pessoas podem conversar sem interromper o ritmo de trabalho dos 

outros.‖ 

 

Em relação ao ambiente para cooperação, experimentos de Berman e colegas (2008) 

concluíram que as pessoas que viram cenas de natureza melhoraram atenção. A 

interação com a natureza pode produzir aumento no controle cognitivo. Michio Kaku 

lembra que os ambientes ―high tech‖ de hoje estão afastando as pessoas fisicamente. 

Mas isto pode fazer surgir uma necessidade por ―high touch‖. Isso pode explicar o 

aumento da busca por meditação e por experiências transcendentais, metafísicas ou 

esotéricas.  

 

 

O formato da informação 
 

Uma dificuldade para disseminar conhecimento é colocá-lo no formato adequado. Uma 

maneira fácil de explicitar conhecimento é através de textos e imagens (desenhos, 

vídeos, diagramas, etc.). Já comparamos textos, imagens e sons em uma seção anterior.  

 

O texto é fácil de criar mas gera muita ambiguidade e imprecisão. Desenhos e figuras 

são fáceis de montar, mas também exigem conhecimento extra para entendimento.  
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Por isso, diagramas tendem a ser uma boa opção para representar conhecimento, pois 

seus símbolos são formais (com significado e uso bem definido).  

 

Informações podem ser armazenadas de duas formas: estruturadas ou não estruturadas. 

Dados estruturados normalmente são armazenados em tabelas, planilhas ou arquivos 

XML (arquivos textos com marcas indicando o significado de cada parte do conteúdo).  

As informações estruturadas são chamadas assim porque são facilmente interpretadas ou 

entendidas. Por exemplo, quando temos uma tabela com dados de amigos, sabemos que, 

em cada linha, teremos dados de um único amigo. E também sabemos que nas colunas 

teremos cada tipo ou parte de informação. 

 

As informações estruturadas são mais fáceis de serem tratados por meios 

computacionais, porque existem linguagens formais (como SQL e QBE) que permitem 

sua manipulação e consulta de forma mais concisa e precisa. Entretanto, há o trabalho 

inicial de se definir a estrutura destes dados e depois coletá-los e incluí-los nos Bancos 

de Dados de maneira manual (através de trabalho humano).  

 

Por outro lado, a maioria das informações disponíveis na Internet está em formato não 

estruturado, tais como textos, imagens, gráficos, vídeos ou sons. Há quem diga que 80% 

das informações não estão estruturadas. Isto dificulta o tratamento por meios 

computacionais, apesar de o ser humano saber lidar e interpretar tais informações, 

relativamente bem. Dados não estruturados normalmente são armazenados em textos 

livros, imagens (figuras, desenhos, fotos, filmes) e sons.  

 

Os dados não estruturados necessitam de mecanismos computacionais diferentes dos 

tradicionalmente usados para dados estruturados, para que possam ser coletados, 

armazenados, manipulados e consultados. 

 

Veja Loh (2018) para mais detalhes sobre como coletar, armazenar e recuperar 

diferentes tipos de formatos. 

 

 

Sobrecarga de informações 
 

Alguém vai dizer que o volume de informações é bom, porque as pessoas e 

organizações possuem mais informação para tomar decisões. Entretanto, muitas 

informações atrapalham as tarefas, porque o ser humano tem limitações para lidar com 

grandes volumes de informações, como discutido antes. Acabamos por nos ―afogar‖ 

com tantos dados. Herbert Simon (citado em Goleman, 2013) alertou para o fato de que 

o que a informação consome é ―a atenção de quem a recebe. Eis por que a riqueza de 

informações cria a pobreza de atenção‖. A liberdade para disseminar pode gerar stress 

de muita informação, e assim as pessoas perdem o interesse. 

 

Isto gera stress mental por termos mais opções para escolher, mais informações para ler, 

mais conhecimento para aprender e por não conseguirmos lidar com tanta informação 

disponível e nem mesmo conseguir encontrar as informações que precisamos 

(information overload). É como uma mesa cheia de papéis e a gente sabendo que a 

informação que a gente procura está em algum destes papéis nesta mesa. Este é o efeito 
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da sobrecarga de informações. Temos dificuldades para distinguir o que é mais 

importante. Talvez, nestas situações o hábito, as intuições e instintos funcionem melhor. 

 

A sobrecarga de informações (information overload) deixa as pessoas perdidas com 

tanta informação, pois não conseguem encontrar o que querem. A sobrecarga faz muita 

coisa relevante parecer irrelevante e o contrário também. Como há falta de tempo e 

recursos para analisar todos os dados e alternativas, as pessoas filtram informações e 

alternativas. Mas muitas vezes, as heurísticas utilizadas não são as melhores, como 

advertem Tversky e Kahnemann nos seus artigos.  

 

O psicólogo Richard Nisbett (citado por Tetlock e Gardner, 2016) alerta que 

informações irrelevantes deturpam os julgamentos e decisões. Participantes de um 

estudo que recebiam informação irrelevante acabavam perdendo a confiança. Carr 

(2010) lembra que a sobrecarga gera confusão entre sinais e ruídos. A sobrecarga faz 

muita coisa relevante parecer irrelevante e o contrário também. 

 

Outra consequência negativa da sobrecarga é o stress de querer estar sempre atualizado 

e recolhendo dados, também conhecido pela sigla FOMO (Fear Of Missing Out). Ou 

seja, alguns de nós experimentam stress por querer saber tudo ou estar atento a tudo; são 

os ―dataholics‖. O melhor talvez seja não saber de tudo, o JOMO (Joy Of Missing Out) 

 

De acordo com Mlodinow (2013), ―o sistema sensorial do homem envia ao cérebro 

cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Porém, qualquer pessoa que um 

dia tenha tomado conta de algumas crianças que falam ao mesmo tempo pode 

testemunhar como nossa mente consciente não consegue processar algo próximo desse 

número. A verdadeira quantidade de informação com que podemos lidar foi estimada 

em algo entre dezesseis e cinquenta bits por segundo. Portanto, se nossa mente 

consciente tentasse processar toda essa informação enviada pelo sistema sensorial, 

nosso cérebro travaria, como um computador sobrecarregado.‖ 

 

Segundo Alves (2014), ―cada vez mais pessoas se queixam de fadiga mental, ou seja, 

queixam-se dos turbilhões que chegam à mente sem que possam se sentir aliviadas em 

momento nenhum. Elas fazem pequenas escolhas e tomadas de decisão o dia todo e, 

então, quando chegam ao final do dia, estão esgotadas, com as energias sugadas e, 

evidentemente, sem pique para brincar com os filhos, fazer uma boa refeição, estudar, 

ler um bom livro ou até mesmo se divertir (inclua nessa categoria fazer sexo)‖.  

 

Sobrecarregar o consumidor com informações não ajuda a vender. Pode paralisar o 

cliente. Bons argumentos e informações complementares devem ser a exposição. Além 

disto, o cliente quer ter uma boa experiência de consumo e não somente adquirir algo 

que lhe satisfaça uma necessidade. Os meios são tão importantes quanto os fins.  

 

Gladwell (2005), no livro Blink, afirma que, quando estamos em situações de estresse, a 

nossa mente foca e reduz informações. Ele conta vários casos de policiais relatando 

situações de estresse, atirando contra ou abordando criminosos; o excitamento deixava 

as pessoas cegas. Veem somente um cenário principal e descartam o que está em volta, 

inclusive sons. 

 

Eppler e Mengis (2004) estudaram de forma extensa o problema de sobrecarga de 

informações. Eles elencaram diversas causas incluindo:  
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 fatores pessoais (limitações para processamento, atitudes, motivação, experiência) 

 características da informação (complexidade, ambiguidade, qualidade, incerteza) 

 parâmetros de tarefas e processos (complexidade, rotina, pressões, interrupções, 

padrões) 

 características organizacionais (trabalho colaborativo, centralização, acúmulo para 

demonstra poder) 

 tecnologias da informação (e-mails, sistemas de pushing, canais, baixo custo de 

duplicação, velocidade de acesso)  

 

Eppler e Mengis (2004) também listam sintomas e efeitos e dão dicas de maneiras para 

combater a sobrecarga, como por exemplo: treinamento, prioridades, técnicas para 

gestão do tempo, melhorar qualidade da informação, foco, regras de uso, categorização, 

técnica para visualização, interfaces inteligentes, padronização de procedimentos.  

 

Karr-Wisniewski e Lu (2010) estudaram a perda de produtividade devido à sobrecarga 

de informações. Concluíram que as causas principais estão relacionadas às pessoas que 

usam tecnologias e não à tecnologia em si. Eles dão dicas de soluções para o problema, 

incluindo: mecanismos de busca, resumos, personalização e recomendação, portais e 

ferramentas para visualização (dashboards), etc.  

 

Nosso cérebro evoluiu para gerenciar o aumento no volume e na complexidade das 

informações que manipulamos. Entretanto, como já vimos antes, há limites para nossa 

memória e para o processamento. Pentland acredita que tal limite se deve à falta de 

energia. O cérebro humano consome 20% da energia do corpo, apesar de só ter 2% do 

volume e tamanho. Pentland acredita que podemos aumentar a capacidade de 

processamento de dados fornecendo energia exterior para o cérebro.  

 

Kollock e Smith (1996) falam que há um ―limite de banda‖. George Miller (1956) diz 

que o limite é o número 7 mais ou menos 2. Coisas que podem entupir a banda incluem: 

longos textos, citações muito grandes, muitos comentários, repetições, etc. 

 

Tecnologias podem ajudar a diminuir a sobrecarga. Mais adiante falaremos dos sistemas 

de recomendação, que possuem tal objetivo.  

 

Mas a organização da informação pode ajudar. 

 

 

Organização do conhecimento 
 

Taxonomias são classificações hierárquicas, isto é, utilizam conceitos ou classes para 

descrever conteúdos ou assuntos. Estes conceitos são estruturados em uma hierarquia, 

isto é, há um conceito raiz ou pai de todos, depois há conceitos filhos, netos e assim por 

diante. É o sistema que vemos nas bibliotecas.  

 

Também é possível organizar conhecimento com uso de palavras chave. Para isto, deve 

ser feita uma indexação do conteúdo. Existem três tipos de indexação (derivados do 

estudo de Yates, 1996):  

 indexação tradicional: é aquela onde uma pessoa determina os termos descritivos ou 

caracterizadores dos conteúdos, os quais farão parte do índice de busca; 
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 indexação full-text (ou indexação do texto todo): onde todos os termos que 

compõem o texto de um conteúdo fazem parte do índice; e  

 indexação por tags (por partes do texto): onde apenas algumas palavras são 

escolhidas para gerar as entradas no índice (somente aquelas consideradas mais 

importantes ou mais caracterizadoras). 

 

Índices do tipo thesaurus talvez sejam os mais conhecidos e usados para a indexação 

tradicional. São tipos específicos de dicionários e seguem a técnica do vocabulário 

controlado. Um thesaurus contém termos relacionados semântica e genericamente, 

baseados na Linguagem Natural, mas num conjunto restrito. As relações podem definir 

hierarquias entre conceitos (divisão de conceitos em menores). Ainda conforme o 

mesmo autor, os thesauri proveem mapas de conhecimento, apresentando conceitos ou 

ideias e indicando relações entre eles. A vantagem do uso deste tipo de indexação é a 

consistência através de vocabulário padrão, o controle de sinônimos e a facilidade de 

localização de novos conceitos. Um thesaurus também define os termos usados para 

descrever um conceito. 

 

A criação de um thesaurus pode gerar falhas no índice, além de ser uma atividade difícil 

e que consome muito tempo. Problemas podem ocorrer porque é necessário estabelecer 

hierarquias pré-definidas e nelas encaixar os conteúdos. Também será necessário 

analisar os conteúdos para determinar em que categorias se encaixam.  

 

Já o segundo tipo de técnicas (indexação full-text) procura indexar todos os termos, sem 

estruturas hierárquicas entre estes. A forma mais simples de recuperar conhecimento 

registrado textualmente em um documento é analisando as palavras presentes no 

documento. Ou seja, para que um documento possa ser armazenado e recuperado por 

sistemas textuais, é preciso que ele tenha texto em seu conteúdo. Não necessariamente 

somente arquivos de editores de textos ou pdfs podem ser organizados. Mesmo uma 

planilha eletrônica ou um arquivo de apresentação possuem textos que podem ser 

identificados em seu conteúdo. Há sistemas de recuperação que buscam por palavras 

presentes nos textos. As ferramentas full-text indexam automaticamente todas as 

palavras do documento, gerando índices volumosos.  

 

Folksonomia (em inglês, folksonomy) é um neologismo utilizado para explicar o 

recente fenômeno na web em que pessoas comuns descrevem conteúdos (notícias, 

blogs, vídeos, imagens, sites, etc) através de tags ou labels (palavras-chaves, não 

necessariamente presentes no conteúdo sendo descrito). Sites como Delicious 

(http://del.icio.us), Flickr (www.flickr.com), Youtube (www.youtube.com), WikiMapia 

(www.wikimapia.org) e outros permitem que usuários possam utilizar tags para 

descrever conteúdos para si ou para que outras pessoas possam recuperar tais conteúdos 

com maior facilidade posteriormente. 

 

Uma Folksonomia é uma espécie de classificação feita por usuários comuns e não por 

especialistas (ao contrário das taxonomias ou ontologias). Alguns termos sinônimos 

estão sendo utilizados tais como ―tagsonomia‖ e ―tagging‖ (ou ―collaborative/social 

tagging‖ ou ―tag generation‖ ou ―tag/web annotation‖). Outro termo que poderia ser 

utilizado é ―thesaurus social‖, pois uma folksonomia utiliza termos para descrever 

classes; o termo ―social thesaurus‖ foi utilizado em mas não é comum entre artigos 

científicos. 

 

http://www.wikimapia.org/
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A principal diferença técnica de uma folksonomia para uma taxonomia é que a primeira 

não estabelece uma relação hierárquica entre as classes (no caso, as tags), nem exige 

exclusividade entre as classes (um elemento pode pertencer a mais de uma classe). 

 

Algumas vantagens do uso de Folksonomia são: 

 

• servem para recuperação (filtro) de documentos e descoberta de conhecimento; 

• servem para compartilhar conhecimento e são uma forma de organização [6]. 

• geram menor carga intelectual para associar classes pré-existentes; às vezes, é difícil 

classificar um conteúdo pertencente a vários assuntos; exemplo: um documento sobre 

informática médica deveria ser classificado em ―informática‖ ou ―medicina‖ ou 

―saúde‖?; talvez o correto fosse classificá-lo em ―informática médica‖ (mas esta classe 

pode não existir); 

• é uma alternativa para a web semântica; também chamada de ―lowercase semantic 

web‖, é uma abordagem evolucionária para gradualmente acrescentar significados 

simples a conteúdos e quebrar barreiras para reuso de informações; 

• permite definir conteúdos secundários, enquanto taxonomias falam do assunto central 

ou principal; 

• a criação é descentralizada, gerando uma estrutura menos rígida e mais flexível, 

enquanto que taxonomias são limitadas à hierarquia; 

• já que o significado da tag é dado pelo coletivo (só vale dentro do contexto), conduz a 

simplicidade e facilidade de uso. 

 

Porém existem também desvantagens no uso de tags: 

• há problemas nas relações de significado entre tags e seus referentes; como estudado 

pela Semiótica; 

• há problemas de polissemia, sinonímia e variações linguísticas (conjugações verbais, 

plurais, gênero) e problemas com erros ortográficos e multi-palavras ou expressões 

(ex: SanFranciscoCalifornia); 

• há problemas no uso de tags genéricas versus tags específicas, assim como algumas 

tags são para interesse particular enquanto seu principal objetivo deveria ser o coletivo; 

a frequência da tag pode indicar se é ela é genérica ou coletiva ou pessoal; 

 

 

Superficialidade  
 

Com o advento da Internet, dos mecanismos de busca e aplicativos de mensagens e 

postagens rápidas, como Twitter, Instagram, Whatsapp e Facebook, estamos sempre 

fazendo leituras rápidas ou lendo somente manchetes. É uma nova forma de leitura 

dinâmica, com novas conexões, juntando compreensão de texto, imagens e padrões 

visuais ao mesmo tempo, de forma não sequencial.  

 

Carr (2010) cita estudos de O´Shea sobre jovens: estão lendo em diagonal, pulando 

coisas e procurando por informações importantes. Isto não é de todo ruim. Gary Small 

(citado por Carr, 2010) afirma que usuários experientes do Google demonstram mais 

atividades cerebrais e em novas áreas; é um novo cérebro. Quando pessoas fazem 

buscas na Internet o cérebro exibe um padrão diferente da atividade de leitura de um 

texto ou livro. A atividade de leitura está associada com regiões cerebrais relativas a 

linguagem, memória e processamento visual, mas não aciona regiões pré-frontais 



146 

 

associadas com tomada de decisão e resolução de problemas, como fazem as atividades 

de busca na Internet.  

 

Nicholas Carr (2010, 2008) lembra que os Fenícios inventaram o alfabeto que deu 

origem aos alfabetos ocidentais justamente porque precisavam acelerar a escrita e 

leitura. E Gutenberg inventou a prensa móvel para imprimir mais rapidamente livros. O 

vocabulário de todas as línguas também evoluiu, gerando novas palavras, para sintetizar 

pensamentos que antes precisavam ser expressos com muitas palavras. É como 

McLuhan já dizia: o meio ou as mídias influenciam o modo como pensamos. Estamos 

evoluindo para ser caçadores e coletores de informação na selva eletrônica.   

 

McLuhan (1962) comenta o caso de povos africanos que não conseguem entender 

filmes (imagens em movimentos). O mesmo autor atesta que palavras escritas perdem 

as emoções da palavra falada. Um sentido pode anestesiar outro. O visual faz perder 

outros sentidos. Por isto, Cezanne pintava diferente, valorizando características dos 

objetos (volume, peso) que não apareciam nas imagens. 

 

A evolução das mídias e dos meios eletrônicos. Segundo McLuhan (2014), as histórias 

em quadrinhos ―possuem uma forma de expressão altamente participante, perfeitamente 

adaptada à forma em mosaico do jornal. Dão também um sentido de continuidade de um 

dia para o outro.‖ A nova onda de prosumidores, permitindo que as pessoas comentem 

tudo, resulta em informações que são verdadeiros quebra-cabeças, criados a partir de 

pequenas partes, contribuições de diversas pessoas através de meios colaborativos.  

 

Apesar da quantidade e da diversidade de dados em imagens, sons, textos, etc. (como 

discutiremos adiante), precisamos de ferramentas para síntese de informações na 

linguagem e na comunicação (como será discutido adiante). Por isto, surgiram 

emoticons e emojis, softwares para gerar resumos, software para gerar gráficos e 

dashboards, algoritmos para encontrar padrões (data mining), etc.  

 

O livro ―Abundância‖ é otimista, mas Diamandis e Kotler (2012) alertam para 

problemas que podem ocorrer em consequência deste novo modo de obter informações. 

Eles contam de uma pesquisa feita pela National Governors Association, que 

entrevistou 300 professores universitários sobre suas aulas para turmas de calouros. ―Os 

resultados: 70% disseram que os estudantes não conseguiam entender materiais de 

leitura complexos, 66% disseram que os estudantes não conseguiam pensar 

analiticamente, 62% disseram que os estudantes escreviam mal, 59% disseram que os 

estudantes não sabem fazer pesquisas e 55% disseram que os estudantes não 

conseguiam aplicar seus conhecimentos.‖ 

 

 

Multitarefa e distração 
 

Muitos pesquisadores já concluíram que fazer várias coisas ao mesmo tempo é 

prejudicial, entre eles Christine Rosen (2008) no famoso artigo "The Myth of 

Multitasking‖. A tal da multitarefa prejudica o aprendizado, a retenção, a memória e o 

QI.  
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O problema é que o cérebro precisa se reorganizar quando passa de uma tarefa para 

outra, mudando o contexto, as conexões e recuperando as informações de cada tarefa.  

 

Por outro lado, combinar várias tarefas de aprendizado pode ser bom. Carey (2015) 

sugere que ―concentrar-se em uma habilidade de cada vez — uma escala musical, lances 

livres, a fórmula de Bhaskara — gera um aprimoramento rapidamente visível e tangível. 

Porém, ao longo do tempo, a prática direcionada, na verdade, limita o desenvolvimento 

de cada habilidade. Combinar ou ‗intercalar‘ várias habilidades em uma sessão prática, 

em contrapartida, aguça o domínio de todas elas. O princípio se aplica amplamente a 

uma série de habilidades e pode ser incorporado ao dever de casa ou ao estudo diário — 

ao se fazer uma prova de geometria logo no início do semestre, por exemplo, tocar 

arpejos aprendidos há muitos anos ou misturar estilos artísticos ao estudar para uma 

aula de história da arte. Esse tipo de combinação funciona como uma revisão e aguça as 

habilidades de discriminação.‖ 

 

Steven Johnson diz que estamos mais distraídos pelas oportunidades que a rede mundial 

de computadores e outros meios de comunicação nos oferecem a todo hora. Entretanto, 

ele acredita que um mundo mais conectado nos ajuda a associar mais ideias e fazê-las 

melhor. Segundo Steven Pinker (1998), se a internet fosse tão nociva para a nossa 

inteligência, não estaríamos vivendo um período de grande florescimento das ciências, 

da filosofia, da história e da crítica cultural. E Johnson (2012) defende que algumas 

coisas que parecem ruins acabam nos ajudando. Por exemplo, jogar vídeo game ou 

assistir TV pode parecer uma distração, mas pode ajudar em algumas habilidades 

cognitivas. 

 

Segundo Carey (2015), um pouco de distração pode ajudar quando estamos 

―empacados‖ num problema. Isso porque o cérebro, ao mudar o contexto, aciona outros 

neurônios e outras ligações. ―A distração pode ser um perigo quando você precisa de 

concentração contínua, como ao assistir a uma palestra. Mas uma pequena pausa de 

estudo — 5, 10, 20 minutos para dar uma olhada no Facebook, responder a alguns e-

mails, verificar resultados dos esportes — é a técnica mais eficaz que os cientistas da 

aprendizagem conhecem para ajudar a resolver um problema quando nele se empaca. 

Distrair-se da tarefa em questão permite que você se desfaça de suposições equivocadas, 

reavalie as dicas por um novo ângulo e volte ao estudo revigorado.‖ 

  

 

Cultura da empresa X do indivíduo  
 

Muitas organizações estão estabelecendo práticas para compartilihamento de 

conhecimento. Só que muitas vezes tais iniciativas vêm de pessoas e acabam isoladas. A 

iniciativa pode ganhar força se alguém do alto escalão "comprar a ideia". O ideal é que 

a organização tivesse estratégias e estrutura para fomentar a disseminação de 

conhecimento e que conseguisse contagiar individualmente seus colaboradores.  

 

Entretanto, o que normalmente acontece é que apenas uma das opções se concretiza.  

 

a) Pessoas interessadas esperando estrutura e incentivo da organização 

O mais comum é a iniciativa de alguém no médio escalão. Não tenho dados científicos 

para provar isto, mas é uma percepção minha. Alguém ouve falar ou lê sobre o assunto e 
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descobre que pode ser a solução para vários problemas que já enxerga há tempos na 

empresa. Então se envolve com outras pessoas com o mesmo pensamento e acaba por 

descobrir empresas onde a coisa funcionou. O próximo passo é tentar aplicar algumas 

técnicas na sua própria empresa. Mas a disseminação de conhecimento só funciona com 

grupos e não individualmente. Então é preciso tentar vender a ideia para colegas e 

chefias. Em muitos casos, isto evolui. Mas se a empresa não tiver uma estratégia para 

tal, as ações chegarão num limite e isto vai acabar frustrando seus iniciadores. Esta 

estratégia deve estar definida formalmente no planejamento da empresa, por exemplo 

através de políticas ou valores. 

 

b) Organização querendo fazer mas pessoas não interessadas ou preparadas 

Por outro lado, em alguns casos, as iniciativas vêm do alto escalão. Da mesma forma 

que a anterior, nascem de pessoas. Mas como estas possuem mais poder e influência, 

conseguem definir estratégias formais para que a disseminação de conhecimento seja 

feira por processos organizacionais formalizados. Entretanto, a estrutura formal esbarra 

na falta de motivação pessoal, talvez porque as pessoas envolvidas não conseguem 

pensar em recompensas para si e apenas veem a iniciativa como "mais trabalho e 

esforço". Em outros casos, até pode haver motivação, mas as pessoas não conhecem as 

teorias nem as práticas e fica só na vontade. A organização não dispõe tempo para que 

as pessoas aprendam a compartilhar conhecimento e possam ter suas próprias 

iniciativas.  

 

Por isto, o compartilhiamento de conhecimento deve ser uma cultura dentro da empresa, 

com todos assumindo a responsabilidade. A empresa deve estimular iniciativas 

individuis mas também deve formalizar o processo para que não seja apenas iniciativa 

de uma pessoa.  

 

Também é importante quebrar a resistência a mudanças e habituar as pessoas a 

melhorias contínuas. A acomodação é perigosa porque gera empecilhos e resistência. E 

inovações não sobrevivem num ambiente assim. A inovação e a melhoria contínua 

devem fazer parte do dia a dia dos processos e das pessoas numa empresa.  

 

Muitas vezes as pessoas dentro de uma empresa enxergam soluções ou oportunidades 

mas não possuem poder suficiente para as soluções acontecerem ou não conseguem 

fazer suas ideias chegarem até os gestores que têm poder de decisão. Isto é bem visto no 

seriado ―Chefe Espião‖ (Undercover Boss), onde presidentes de empresas precisam se 

disfarçar para identificar oportunidades de melhorias em grandes empresas e coletar 

sugestões com funcionários no nível operacional. 

 

 

Linguagens e problemas de vocabulário  
 

As línguas naturais em geral são ambíguas e subjetivas. É isto que permite os poetas se 

expressarem, mas também dificulta contratos, acordos e a comunicação da verdade. 

Parte dos problemas nasce com os adjetivos e palavras abstratas. O que é perto? O que é 

alma? Cada pessoa terá sua interpretação. Herman (2016) sugere que a gente substitua 

adjetivos descritivos por substantivos comparativos. Por exemplo, ―em vez de dizer que 

o cão é ‗fedorento‘, quantifique: ‗Numa escala de um a cinco, sendo cinco o pior, o 
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cheiro que emana do cachorro é quatro‘.‖ Ou então, ―fedorento‖ significa que ―cheira 

pior que o cheiro de ...‖ O problema se acentua nas traduções entre línguas.  

 

A linguagem natural é ambígua. Por isso, as pessoas criam diagramas e linguagens 

formais (ex. lógica) para melhorar a precisão e o entendimento comum. Para Bloch 

(2002), cada situação exige ―uma linguagem apropriada capaz de desenhar com precisão 

os contornos dos fatos, embora conservando a flexibilidade necessária para se adaptar 

progressivamente às descobertas, uma linguagem sobretudo sem flutuações nem 

equívocos.‖ 

 

Miller (1976) lembra que as linguagens naturais também possuem limitações para 

expressar experiências psicológicas ("insights" místicos): sendo necessário o uso de 

analogias, metáforas e poesia e também novas palavras (neologismos).  

 

Cada língua possui suas particularidades, como nos conta Jakobson: "a verdadeira 

diferença entre as línguas não reside no que se possa ou não exprimir, mas no que deve 

ou não ser expresso pelos que falam". Quando uma pessoa declara, em inglês, "I wrote 

a friend", não ficamos sabendo (apenas com as informações desta frase) se ela terminou 

a carta, nem qual o sexo do amigo. Isto se dá, talvez, porque não interesse à conversa 

tais informações, ou porque o falante não deseja dizer (se quisesse nos informar, ele 

faria uso de outras frases ou palavras).  

 

As linguagens surgiram para que humanos pudessem expressar melhor seus 

pensamentos. O latim foi a língua da ciência. O grego foi a da literatura. Assim também, 

com propósitos específicos, surgiram a lógica e a matemática. Hoje o inglês é na prática 

o que o Esperanto tinha por objetivo.  

 

Segundo Miller (1976), as novas linguagens "podem ser consideradas extensões da 

linguagem natural que nos habilitem a sermos mais explícitos e mais precisos, e a 

eliminar a ambiguidade". 

 

Outro cuidado é com as mudanças que as palavras sofrem ao longo do tempo. Por 

exemplo, a palavra ―servo‖ já teve muitos significados, entre eles ―escravo‖ e 

―trabalhador‖. Palavras polissêmicas possuem mais de um significado, dependendo do 

contexto.  

 

Também devemos ter cuidado com os termos técnicos e o jargão empregados pelas 

pessoas. Se possível, cada termo deve ser definido em um Dicionário de Termos; os 

sinônimos também devem ser anotados.  

 

Além disso, há diferença entre denotação e conotação. Muitas vezes, a verdadeira 

mensagem (aquela que realmente se quer transmitir) está por detrás do assunto sendo 

discutido na interação. O conteúdo superficial, sendo exposto, serve de fachada para as 

reais intenções do falante. Nirenberg (1981) nos conta que tal comunicação tem por 

finalidade uma das seguintes:  

• promover a si próprio; 

• atacar os outros: através de comparações desfavoráveis, depreciação (elogios 

simulados e observações mordazes), mexerico, ridicularização e sarcasmo; 

• fazer exigências; 

• controlar os outros; 
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• expressar amor; 

• expressar desejos indesejáveis: "o que é reprimível se diz pelo canal implícito". 

 

O mesmo autor sugere que se pratique entender as comunicações implícitas (ouvir nas 

entrelinhas), como forma de desobstruir e efetivar a comunicação. Para isso, pode ser 

útil o "feedback" ou retroalimentação. Ele ocorre quando o receptor comenta, dá opinião 

ou acrescenta algo sobre o que foi dito pelo emissor. Serve, segundo Nirenberg (1981) 

para:  

 atenuar problemas com linguagem, signos e interpretação;  

 separar observações e inferências; 

 identificar interpretações pessoais (quando há acréscimo de aspectos emocionais); 

 conhecer o interior das pessoas (imagens mentais); 

 certificar-se dos aspectos da imagem que foram transmitidos; 

 verificar o entendimento (compreensão) da mensagem. 

 

Como nos avisa Nirenberg (1981), quando o emissor coloca em palavras a imagem que 

está na sua mente, apenas alguns aspectos desta imagem são simbolizados, e a imagem 

formada na mente do receptor (intérprete) depende de uma série de fatores como 

interesses, experiências passadas, desejos e outros. Grandes problemas ocorrem porque 

"as pessoas pensam que colocam nas palavras a imagem total (as palavras transmitem 

apenas partes de imagens mentais)". Jakobson confirma: "para o receptor, a mensagem 

apresenta grande número de ambiguidades onde não havia qualquer equívoco para o 

emissor". 

 

 
 

Figura 14: Processo de comunicação e seus problemas 

 

Devemos lembrar que mesmo que as pessoas concordem sobre uma afirmação, ainda 

assim podem ter pensamentos diferentes, como pode ser visto na Figura 14.  
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Por isso, a metodologia de Design thinking sugere que sejam construídos protótipos de 

soluções o quanto antes. É melhor ver a solução, do que discutir sobre ela de forma 

abstrata.  

 

 

A linguagem para o mal 
 

Kakutani (2018) lembra que ―um autocrata pode usar a linguagem como arma para 

suprimir o pensamento crítico, inflamar a intolerância e sequestrar uma democracia.‖ 

Muitos políticos utilizam a retórica para falar o que os outros querem ouvir. 

 

O caso mais conhecido de uso da língua para ludibriar é a Novafala (ou Novalíngua), no 

livro de ficção intitulado ―1984‖ de George Orwell (2009). 

 

Veja alguns trechos: 

―O objetivo da Novafala não era somente fornecer um meio de expressão compatível 

com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do Socing [Socialismo Inglês], 

mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma 

vez definitivamente adotada a Novafala e esquecida a Velhafala, um pensamento herege 

— isto é, um pensamento que divergisse dos princípios do Socing — fosse literalmente 

impensável, ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para ser 

formulados. 

O vocabulário da Novafala foi elaborado de modo a conferir expressão exata, e amiúde 

muito sutil, a todos os significados que um membro do Partido pudesse querer 

apropriadamente transmitir, ao mesmo tempo que excluía todos os demais significados 

e inclusive a possibilidade de a pessoa chegar a eles por meios indiretos. Para tanto, 

recorreu-se à criação de novos vocábulos e, sobretudo, à eliminação de vocábulos 

indesejáveis, bem como à subtração de significados heréticos e, até onde fosse possível, 

de todo e qualquer significado secundário que os vocábulos remanescentes porventura 

exibissem. 

A palavra livre continuava a existir em Novafala, porém só podia ser empregada em 

sentenças como: ―O caminho está livre‖ ou: ―O toalete está livre‖. Não podia ser usada 

no velho sentido de ―politicamente livre‖ ou ―intelectualmente livre‖, pois as liberdades 

políticas e intelectuais já não existiam nem como conceitos, não sendo, portanto, 

passíveis de ser nomeadas. 

A Novafala foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento, e 

a redução a um mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de 

atingir esse propósito.‖ 

 

 

Cada grupo cria sua própria língua (palavras novas) para se distinguir dos demais. O 

próprio ato de utilizar a língua, seja falada ou escrita, é um ato para garantir ou mostrar 

o próprio status na hierarquia social. Por isso, na Nova Guiné, há 700 línguas diferentes 

(aproximadamente 15% de um total de mil faladas na Terra). Isso ocorre porque as 

tribos procuram se diferenciar umas das outras e também dificultar que forasteiros 

entrem no grupo (Pagel e Mace, 2004). 
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Mariza Peirano (2003) lembra que, ―quando um kachin decide falar um dos vários 

idiomas que domina, ele não apenas utiliza a linguagem como meio de comunicação, 

mas também como forma simbólica de afirmar seu status.‖ 

 

 

Discussão, persuasão e viés da confirmação  
 

Como já visto antes, Gladwell (2013) nos alerta que pessoas que conseguem persuadir 

outras são importantes para a disseminação numa rede (um dos 3 tipos de ―eleitos‖). 

Apesar da incontestável utilidade da persuasão, dependendo do modo como é feita a 

persuasão, ela pode ser um obstáculo para disseminação.  

 

Algo que muito se valoriza numa discussão é o respeito pelas opiniões alheias. E aqui 

não vale citar a democracia, alegando que se deve ter liberdade de expressão, ou seja, 

que cada um pode falar o que quiser. Primeiro porque certos tipos de comentários 

podem gerar processos por injúria, calúnia ou difamação. Além disso, se um pode falar 

o que quiser, os outros também poderão e a discussão pode descambar para violência 

(até mesmo física).  

 

Arthur Schopenhauer escreveu dois livros sobre como ganhar discussões usando 

artifícios em vez de argumentos (―Como vencer um debate sem precisar ter razão‖ e ―A 

arte de ter razão: 38 estratagemas‖). 

 

Nem sempre uma discussão ajuda na disseminação. Em alguns casos, as pessoas estão 

tão ―abraçadas‖ a suas ideias e argumentos que será difícil mudar sua opinião. Algo 

comum no dia de hoje é o viés da conformidade (outro nomes: viés da confirmação, 

viés cognitivo, viés de confirmação, viés de engano, visão desejosa e visão em túnel). 

Ele acontece porque costumamos dar maior ênfase aos argumentos que reforçam nossas 

crenças. Argumentos contrários são muito mais difíceis de serem aceitos. Conforme 

Mlodinow (2009): ―Se os detalhes que recebemos se adequarem à imagem mental que 

temos de alguma coisa, então, quanto maior o número de detalhes numa situação, mais 

real ela parecerá.‖ 

 

Shu e outros (2017) dizem que as pessoas tendem a acreditar em conhecimentos que 

condizem com suas crenças e conhecimentos prévios. As pessoas formam grupos 

ideológicos onde opiniões similares ecoam. E todos nós temos a propensão a acreditar 

em conhecimentos que vêm de pessoas de nossas relações e que são tidas como 

confiáveis por nós. Além disto, quando ouvimos repetidamente uma informação, temos 

a tendência a acreditar nela. Berger (2019) lembra que é natural e muito sensato agir 

dessa maneira, pois o nosso cérebro encontra maneiras de reduzir a carga de trabalho 

mental, aceitando sem questionar. Para Sagan (2006), quando estamos focados num 

engano por muito tempo, tendemos a rechaçar qualquer prova de que é um engano.  

 

Kakutani (2018) complementa: ―As primeiras impressões são difíceis de serem 

descartadas, porque há um instinto primitivo de defender o próprio território, porque as 

pessoas tendem a produzir respostas emocionais em vez de intelectuais ao serem 

questionadas e são avessas a examinar cuidadosamente as evidências.‖ 
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Extrovertidos e introvertidos 
 

Segundo Susan Cain (2012), no livro ―O Poder dos Quietos‖, pessoas introvertidas se 

sentem melhor com menos estímulos externos, preferem mais ouvir que falar e agem 

com mais foco. Já os extrovertidos gostam de vibração, de muitas pessoas ao redor, 

barulho e agitação, preferem falar a ouvir e trabalham bem em situações de dispersão. 

Cain diz que, na história, houve vários gênios solitários, entre eles: Steve Wozniak (co-

fundador da Apple), Albert Eisntein, Isaac Newton, Martin Luther King Jr., Gandhi, 

Chopin, George Orwell, Steven Spielberg, Larry Page (Google) e J. K. Rowling (Harry 

Potter).  

 

Apesar de serem quietos, com poucos relacionamentos e de falarem pouco, as invenções 

dos introvertidos afetaram muitas pessoas. E apesar de serem introvertidos e gênios, 

suas invenções precisaram de outras pessoas para se firmarem e fazerem sucesso.  

 

Por isso, pessoas introvertidas devem ser estimuladas a participar da colaboração entre 

pessoas numa organização.  

 

Cain (2012) acredita que as formas passivas de colaboração, como e-mail, mensagens 

instantâneas e ferramentas de chat on-line, podem ser úteis pois diminuem a aversão ao 

contato físico e à comunicação face a face.  

 

Por outro lado, Cain (2012) também lembra que introvertidos podem mudar de perfil se 

estimulados a tal, no que é chamado a ―teoria do traço livre‖: ―introvertidos são capazes 

de agir como extrovertidos pelo bem de um trabalho que considerem importante, de 

pessoas que amem ou de qualquer coisa a que deem um alto valor.‖ 

 

O melhor é dar condições para cada tipo de personalidade, sem forçar introvertidos a 

participarem de grupos, nem forçando extrovertidos a trabalharem de forma solitária. Os 

espaços físicos e as ferramentas tecnológicas podem ajudar a alcançar estados 

intermediários. Lembrando que o trabalho on-line em grupo também pode ser uma 

forma de solidão. 

 

 

Assimetria de informações 
 

Akerlof (1970) explicou bem o que é a assimetria de informações. Ele usou como 

exemplo o processo de compra e venda de carros usados. Se uma pessoa conhece 

melhor do que outra o carro sendo negociado, então esta primeira teria vantagem na 

negociação.  

 

Há também diferenças no nível de conhecimento: generalistas x especialistas, doutores 

x graduados, etc. Já falamos da diferença entre pessoas experientes e novatas. 

 

O economista Friedrich Hayek denominou de ―catalaxia‖ a possibilidade de expansão 

ilimitada gerada pela divisão de trabalho. Segundo a Lei das Vantagens Comparativas 

de David Ricardo, cada país se concentra em um nicho de mercado onde consiga 

produzir melhor. A especialização num setor gera eficiência e vantagem em relação a 

concorrentes. Desta forma, um país não deve tentar produzir tudo, mas somente aquilo 
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que faz bem, deixando para outros países produzirem o resto. Se esta teoria funcionar, o 

comércio entre países permitirá a cada um complementar o que lhe falta e vender o que 

lhe sobra.  

 

Alvin Toffler, na década de 80 no seu livro "A 3a Onda", escreveu uma seção com este 

título: o colapso do consenso. Ele já previa o surgimento cada vez maior de muitas 

minorias diferentes e a dificuldade de integração e convívio. É a superespecialização. 

Podemos ver isto na moda, nas tribos urbanas, nas religiões, partidos e ideologias 

políticas, nas diferentes filosofias, teorias científicas e educacionais que aparecem nos 

livros, ou seja, até mesmo nos produtos que consumimos (existem revistas de Náutica 

especificamente sobre lanchas, comida indiana sem glúten, roupa masculina para 

ginástica em academias fechadas). E isto tudo também se reflete nas diferentes formas 

de agir do ser humano. 

 

A especialização permite a um grupo cobrir mais conteúdos em menor tempo e ainda 

aprofundar os conhecimentos. Apesar de parecer que a especialização de conhecimento 

e funções separa pessoas, o trabalho conjunto, como já discutimos antes, é que resulta 

em benefícios para indivíduos e grupos. Ridley lembra o ―Paradoxo de Ghiselin‖: 

quanto mais especialização de indivíduos, maior a generalização no grupo (por 

exemplo, nos permite comer de tudo pois a colheita é diversa).  

 

Também já comentamos antes sobre as hierarquias formais: o chefe dissemina e os 

subordinados não. Também há assimetria de informações internas à organização. Uma 

pessoa que sabe mais sobre um assunto que as outras acaba inibindo estas últimas numa 

conversa.  

 

A assimetria de informações e conhecimento gera fluxos, pelo fenômeno da diferença 

de potencial: quem tem mais passa para quem tem menos. Se todos tiverem o mesmo 

conhecimento, não haverá trocas.  

 

Mas a assimetria também pode inibir algumas pessoas de participarem de grupos de 

colaboração. Como discutiremos adiante, há o medo de parecer ridículo ou errado.  

 

Informação é poder e propriedade  
 

Somos prosumidores de informação. Consumimos e produzimos informações. E 

também difundimos o que os outros produzem. Dominar os meios de comunicação é tão 

importante hoje em dia quanto ter dinheiro. Informação é o novo capital.  

 

―Capital‖ é tudo que dá vantagem de uns sobre outros. Quando os humanos eram 

nômades, o capital era a força, o fogo e as armas. Com o advento da agricultura, o 

capital passou a ser a terra. Que tinha terra, podia produzir, ter comida, excedentes para 

troca. E isto durou toda a idade média, inclusive com guerras por terras. 

 

Depois, o capital passou a ser quem tinha dinheiro para fazer comércio ou para 

emprestar (os bancos). Com a revolução industrial, o capital passou a ser a posse de 

máquinas (bens de produção). Atualmente, o capital é a informação e o conhecimento. 

Tudo isto é bem explicado no livro ―A 3ª Onda‖ de Alvin Toffler (da década de 80). 
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―Informação é dinheiro‖. A informação e o conhecimento são importantes para: gerar 

inovações, reduzir custos, aumentar receitas, conquistar clientes, obter vantagens 

competitivas no mercado. Isto é bom para empresas. E note como as empresas protegem 

suas informações, tais como informações técnicas de produtos e dados de clientes. 

Assim também como tentam conseguir informações de concorrentes (a chamada 

―inteligência competitiva‖).  

 

David Constant, Sara Kiesler e Lee Sproull (1994) veem a informação como um 

produto (tangível) e como ―expertise‖ (intangível). O mesmo conhecimento (por 

exemplo, um padrão estatístico) pode estar nas duas formas. Como um relatório, é visto 

como conhecimento da organização. Na cabeça da pessoa, é visto como conhecimento 

pessoal, parte de si. As pessoas compartilham o primeiro por regras da organização e o 

segundo por interesse pessoal. 

 

Informação como um produto exige que seja armazenada com os mesmos cuidados que 

os materiais concretos, pois podem ser roubadas ou podem-se deteriorar.  

 

Mas a informação ainda pode perder valor, ao tornar-se obsoleta. E ao mesmo tempo, 

seu valor incide sobre o valor de uma empresa. Hoje, o valor de mercado de uma 

empresa é determinado mais pelo valor dos seus ativos intangíveis do que dos bens e 

recursos financeiros.  

 

Existem 3 tipos de Capital: bens (móveis e imóveis), recursos financeiros e 

conhecimento (o chamado capital intelectual). Segundo Thomas Stewart (1998), Capital 

Intelectual é o conhecimento útil que gera valor para a empresa e podem valer 3 ou 4 

vezes mais que o valor contábil da empresa. A Figura 15 mostra os 4 tipos de ativos 

intangíveis. 
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Figura 15:Tipos de Ativos Intangíveis 

 

Segundo Wang e Noe (2010), o maior empecilho para a troca de conhecimentos é que o 

conhecimento é uma fonte de poder e superioridade.  

 

Informação também é poder. Se estamos compartilhando informações, estamos também 

cedendo parte de nosso poder aos outros. Estamos cedendo parte de nossos recursos ou 

mesmo tesouros. Talvez algo que nos custou muito para conseguirmos. E por que 

simplesmente dar aos outros, sem receber retorno ? Isto se constitui num dos maiores 

desafios para as empresas. Todas sofrem com problemas de rotatividade em equipes, 

com altos custos e demanda de tempo para treinar novos colaboradores, com a falta de 

registro de como foi feito "o caminho das pedras".  

 

Por outro lado, Matt Ridley (1996) lembra que o mamute era um bem público. Porque 

nem todos conseguiam caçar um e quando alguém pegava um, este não tinha como 

comer toda a carne, o que o obrigava a dividir a caça. Também era uma forma de 

conseguir compromisso para a reciprocidade futura, como os morcegos vampiros que 

regurgitam sangue na boca dos que não conseguiram sangue num dia de caça.  

 

Assim, podemos pensar na informação como um bem público, que deve ser 

compartilhado para o bem da Humanidade. Infelizmente, não é bem assim que acontece 

com fórmulas de remédios. Não é assim que acontece com patentes de produtos que 

poderiam ajudar outros povos.  
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Mas também podemos ver iniciativas como desenvolvimento de software livre, quebra 

de patentes para medicamentos importantes, a licença Creative Commons e a defesa 

para tornar todos artigos científicos públicos (sem custo).  

 

Quão pública é uma informação? Quem a conseguiu, seja por descoberta, experimentos, 

pesquisa ou invenção, deve ter tido um custo. Como isso se paga? Uma das formas seria 

pela reciprocidade, tornando todo conhecimento público e amplamente disponível.  

 

Mas engana-se quem acha que a informação é o novo capital só por isto. Informação é 

poder mas também como meio de manipulação. Vejam o problema das Fake News, que 

estão influenciando eleições pelo mundo todo. Kakutani (2018) explica bem o que 

aconteceu nos EUA. Ortega y Gasset (―A rebelião das massas‖) escreveu sobre o 

homem-massa, o ―maria vai com as outras‖. E como este homem-massa é utilizado 

como massa de manobra para rebeliões. George Orwell (―1984‖) descreveu a 

importância de manipular informações, mas não só sobre o presente. A grande 

artimanha era recontar a história de maneira a obter vantagens.  

 

 

Informação como moeda  
 

A troca de informação não precisa ser um jogo de soma zero (―quando um ganha, outro 

perde‖). Se alguém compartilha conhecimento, não necessariamente o perde. É possível 

fazer cópias. E consumir uma informação não a tira de outro, que poderá consumi-la 

também.  

 

Pela lei da reciprocidade, as pessoas podem consumir informação e passar adiante. Veja 

o caso do ―benchmarking‖ entre empresas, que cooperam trocando informações para 

bem de todos.  

 

A informação é um recurso atípico. Quanto mais se usa a informação, mais se ganha. É 

um ativo bem diferente de materiais, recursos energéticos, humanos ou financeiros, os 

quais sofrem desgaste ou perda no momento do uso.  

 

Raymond Kurzweil acredita que o poder de criação do ser humano aumenta 

exponencialmente (não é linear). Isto acontece porque o conhecimento que retorna 

(feedback) ajuda a selecionar melhores caminhos (se há um grande número de opções). 

E quanto mais pessoas procurando conhecimento e compartilhando, maior o volume, a 

qualidade e a velocidade de transmissão. Isto só pode beneficiar a Humanidade.  

 

Além disso, temos a Lei da Vantagem Comparativa, de David Ricardo. As pessoas se 

especializam no que fazem bem, para trocar produtos, serviços e conhecimento por 

coisas que outros fazem melhor. A divisão do trabalho, defendida por Adam Smith e 

Taylor, beneficia a todos. Não vale a pena fazer se outro faz melhor. Faça aquilo no 

qual você é bom.  

 

 

Os donos dos dados 
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Em geral, a informação como bem (conhecimento explícito) é visto como sendo 

propriedade da organização. Já a informação como expertise (conhecimento tácito) é 

visto como propriedade da pessoa. O mesmo conhecimento (por exemplo, um padrão 

estatístico) pode estar nas duas formas. Como um relatório, é visto como conhecimento 

da organização. Na cabeça da pessoa, é visto como conhecimento pessoal. A 

informação como produto é tangível e pode ser vendida. A informação como expertise é 

intangível e muitas vezes nem pode ser transferida de um meio ou pessoa para outro(a). 

 

Quando algo é público ou emprestado, as pessoas não dão valor. Esta é a ―tragédia dos 

comuns‖, que acontece quando um recurso é compartilhado por várias pessoas (Ostrom, 

1990). O mesmo tipo de problema pode acontecer com o conhecimento público, que 

não é sinônimo de acesso aberto (open access), conforme Hess e Ostrom (2007). 

 

Por isso, se a informação é propriedade de alguém, este alguém irá cuidar melhor dela 

(Knight et al., 1995). Por isto, umas das formas de resolver o problema da ―tragédia dos 

comuns‖ é definir bem as regras de propriedade, incluindo uso e co-participação e 

também definindo punições.  

 

Uma das características da informação pública é que não se pode excluir indivíduos 

para não vê-la ou se beneficiar dela (Kollock, 1999). 

 

E a informação postada na Internet tem dono ? Todas as obras intelectuais, sejam livros, 

vídeos, filmes, fotos, obras de artes plásticas, música, etc., podem ser protegidas pelo 

direito autoral e não podem ser utilizadas sem prévia autorização. Além disto, qualquer 

texto, página na web ou site completo, quando apresentar criatividade e forma original, 

são protegidos. Também estão protegidos elementos individuais como imagens e sons 

(Martins Filho, 1998). 

 

Os direitos autorais têm por objetivo proteger as criações originais de obras artísticas ou 

intelectuais, expressas por qualquer meio, sejam em livros, jornais, revistas ou meio 

digital. A legislação brasileira trata da proteção dos direitos autorais na lei n. 9.610/98 e 

no Código Civil de 2002. Além disto, os direitos autorais na Constituição Federal 

brasileira de 1988. O direito autoral se caracteriza por dois aspectos (Martins Filho, 

1998): 

1. o moral: que garante ao criador o direito de ter seu nome impresso na divulgação de 

sua obra e o respeito à integridade desta, além de lhe garantir os direitos de modificá-la, 

ou mesmo impedir sua circulação; e 

2. o patrimonial: que regula as relações jurídicas da utilização econômica das obras 

intelectuais. 

 

A informação em si não é protegida por direitos autorais e há o direito de citação para 

fins de estudo, crítica ou polêmica. Entretanto, é proibido reproduzir na íntegra obra que 

não pertença ao domínio público, com o pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la. 

Deve-se publicar os comentários em separado. É permitido o uso de obra protegida 

desde que restrito a pequenos trechos e desde que a reprodução em si não seja o objetivo 

principal da obra nova e que não prejudique o uso comercial da obra reproduzida 

(Branco Jr., 2007). Em relação ao tamanho do trecho que pode ser reproduzido, não há 

uma quantificação pré-determinada. 
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Não caracteriza ofensa aos direitos, a reprodução de notícia, artigo informativo, 

discursos pronunciados em reuniões públicas publicadas em jornais ou revistas, desde 

que se mencione o nome do autor, se assinados, ou da publicação de onde foram 

transcritos. Também é lícito citar trechos de qualquer obra, para fins de estudo, crítica 

ou polêmica, desde que indicando o nome do autor e as fontes bibliográficas da obra 

(Martins Filho, 1998). 

 

Muitos criticam a concentração de dados pelas empresas gigantes da Internet, como 

Google, Facebook, etc. Yuval Noah Harari (2018) lembra que ―os gigantes dos dados 

poderão penetrar nos mais profundos segredos da vida, e depois usar esse conhecimento 

não só para fazer escolhas por nós ou nos manipular mas também na reengenharia da 

vida orgânica e na criação de formas de vida inorgânicas.‖  

 

Segundo Yuval Noah Harari (2018), ―se quisermos evitar a concentração de toda a 

riqueza e de todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é regulamentar a 

propriedade dos dados. Antigamente a terra era o ativo mais importante no mundo, a 

política era o esforço por controlar a terra, e se muitas terras acabassem se concentrando 

em poucas mãos — a sociedade se dividia em aristocratas e pessoas comuns. Na era 

moderna, máquinas e fábricas tornaram-se mais importantes que a terra, e os esforços 

políticos focam-se no controle desses meios de produção. Se um número excessivo de 

fábricas se concentrasse em poucas mãos — a sociedade se dividiria entre capitalistas e 

proletários. Contudo, no século XXI, os dados vão suplantar tanto a terra quanto a 

maquinaria como o ativo mais importante, e a política será o esforço por controlar o 

fluxo de dados. Se os dados se concentrarem em muito poucas mãos — o gênero 

humano se dividirá em espécies diferentes.‖ 

 

Por esta razão, Thompson (2018) defende que mais canais de comunicação e mais 

informação irão gerar mais democracia: ―...marcas corporativas são mais poderosas em 

mercados em que os consumidores têm poucas informações ... pode ser devido ao fato 

de que o produto é, de alguma forma, técnico ... ou porque o produto é refinado. Assim 

como a TV a cabo e a Internet eliminaram o poder de autoridades políticas, desafiando a 

teoria de que o partido decide, o fluxo de informações da Internet também está diluindo 

o poder de marco de muitos produtos de consumo... Quando os consumidores não 

conhecem o verdadeiro valor dos produtos que estão procurando, eles confiam na 

iconografia corporativa para guiá-los‖. 

 

 

Confidencialidade e privacidade de dados  
 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, a privacidade acabou. Primeiro, há 

tecnologias para coleta e armazenamento de dados. Como já discutido antes, está todo 

mundo coletando dados sobre todos. A operadora de celular sabe por onde a gente anda 

e quando, qual o caminho que costumamos fazer, por onde costumamos andar em cada 

dia da semana e horário. E se instalarmos aplicativos tipo o Waze no nosso celular, a 

Google (que comprou o Waze) vai saber até a que velocidade estamos andando. E daí 

inferir se estamos a pé ou de carro, ou num engarrafamento. Aí alguém inventou a 

tecnologia de RFID, e ela está em cartões com chips, carros, produtos novos e vai estar 

em sacolas, carrinhos de supermercados, etc. Então não é só por celular. Os aplicativos 
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e softwares que usamos em celulares, tablets, notebooks e etc também estão avisando 

onde estamos, se estivermos conectados via Wifi, 3G ou 4G.  

 

Em segundo lugar, há o enriquecimento de dados. Cada click na internet é monitorado. 

Aí eles cruzam estes dados com o que a gente comprou pela internet. Aí eles cruzam 

estes dados com nossos cadastros em lojas físicas. Aí eles cruzam com o que a gente 

comprou na loja física, fora da Internet. Aí eles complementam estes dados sobre nós 

com nossos perfis nas redes sociais e com o que estamos dizendo em fóruns e blogs (é o 

Social CRM). E é possível pegar dados públicos, disponíveis livremente na Internet. 

Estes dados não identificam pessoas individualmente, mas dão estatísticas sobre grupos 

de pessoas. Empresas parceiras também costumam compartilhar dados sobre clientes, 

por exemplo, administradoras de cartões de crédito, instituições financeiras, redes de 

varejo, escolas, postos de gasolina, editoras, etc. 

 

Em terceiro, os dados servem para análises e inferências. Inferir é gerar uma informação 

a partir de outra. O nível de inferência é subjetivo de cada organização e certamente 

aumenta a incerteza sobre a veracidade da informação. Mas muitas empresas assumem 

o risco desta incerteza, porque mais incerto ainda é não saber nada sobre o cliente. 

 

A privacidade então acabou . O que existe é política de privacidade. Onde a empresa diz 

que dados está coletando das pessoas, como e para quê. E a pessoa assina ou clica 

aceitando a política de privacidade. Dizem que apenas 0,4% dos visitantes de um site 

leem a política de privacidade do site. E quem lê as várias páginas com linhas pequenas 

nos contratos de serviços ? 

 

Para proteger pessoas e organizar o trabalho das empresas no uso de tecnologia e coleta 

de dados sobre pessoas, diversos países (inclusive o Brasil) estão definindo legislação 

para proteção de dados privados, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados.  

 

 

Custo da informação 
 

A informação não é obtida sem custo. Há custo para coletar, guardar ou analisar dados. 

O custo de pensar talvez seja o mais caro. Por isto Duhigg (2012) disserta sobre o poder 

do hábito. Os hábitos nos aliviam de ter que raciocinar a todo momento. Em especial, 

também ajudam quando se precisa de velocidade para tomar decisões. Mas mesmo um 

processo de treinamento de hábitos possui custo, pela repetição necessária (curva de 

aprendizado). Mas o resultado pode ser compensador: hábitos podem aumentar a 

produtividade e diminuir erros (aumentar a qualidade).  

 

Por outro lado, Abrahamson e Freedman (2008) comentam no livro ―Uma Bagunça 

Perfeita‖, que nem sempre vale a pena gastar tempo organizando coisas. O certo seria 

fazer uma avaliação comparando o custo da organização com a redução de tempo e 

outras coisas como resultado da organização.  

 

Anderson (2011), no livro ―Grátis‖, lembra a história do almoço grátis: ―os subsídios 

cruzados constituem a essência da frase ‗não existe almoço grátis‘. Isso significa que, de 

uma forma ou de outra, a comida precisa ser paga, se não diretamente por você, então 

por alguém cujo interesse é dar-lhe comida de graça.‖ Um exemplo de ―subsídios 
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cruzados‖ é quando uma empresa dá informações de graça. Na verdade, ela está 

ganhando em publicidade ou venda de informações sobre os clientes. Antes eram rádio 

e TV, agora são os blogueiros. ―A atenção que você dá a um blogueiro, seja numa visita 

ou com um link, aumenta a reputação dele... Ele pode usar essa reputação para 

conseguir um emprego melhor, ampliar sua rede de contatos ou encontrar mais clientes. 

Algumas vezes, esses créditos de reputação podem transformar-se em dinheiro, mas 

raramente é possível prever a trajetória exata – é diferente a cada vez.‖ (Anderson, 

2011).  

 

Iniciar uma disseminação pode ser fácil e barato, mas também é preciso manter. 

Empresas criam intranets, diretores criam canais de comunicação com seus 

colaboradores, blogueiros e influenciadores criam páginas. A grande dificuldade é 

manter o canal ativo e com conteúdo atualizado.  

 

Guy Kawasaki e Peg Fitzpatrick (2017) dão valiosas dicas para pessoas interessadas em 

criar e manter canais de relacionamento aberto (broadcasting) na Internet. Eles orientam 

o que publicar, quando, como publicar, como responder, e que ferramentas utilizar para 

monitorar seus ―leitores‖.  

 

 

Falta de tempo 
 

O tempo talvez seja o maior empecilho para quem deseja compartilhar conhecimento. 

Como já dito antes, iniciar um canal de postagens é fácil. E certamente o autor terá 

conteúdo para as primeiras postagens. O problema é manter o canal ativo com postagens 

regulares e conteúdos interessantes.  

 

Wang e Noe (2010) lembra a pesquisa de Hew e Hara, que descobriram que os dois 

maiores motivos para que as pessoas não compartilhem conhecimento são: pouca 

familiaridade com o conteúdo e a falta de tempo. Quanto mais os empregados percebem 

que é necessário mais esforço para compartilhar, menos eles tendem a compartilhar.  

 

Uma maneira de contornar este problema é uma boa administração do tempo, assunto 

que fica fora do nosso escopo e que merece um espaço bem maior.  

 

 

Falta de responsabilidade 
 

Se ninguém fez, por que eu deveria fazer? Se a responsabilidade é de todos, ninguém 

assume. 

 

Gladwell (2013) lembra um caso: num evento de violência em que havia várias 

testemunhas, nenhuma delas quis chamar a polícia; um deixou para o outro. Num grupo  

de pessoas, a responsabilidade fica difusa e diluída.  

 

Isso é como na Tragédia dos Comuns (Hardim, 1968). Este fenômeno foi primeiro 

notado na Europa na Idade média pela falta de terra para gados pastarem. As 

características do fenômeno são: recurso escasso, uso compartilhado do recurso, sem 

definição de quem é o dono. Como consequência, temos que ninguém cuida do recurso 
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e cada um quer uma parte maior que a dos outros. Isso pode acontecer com o banheiro 

coletivo na empresa, com o poço de água da tribo, com os assentos do ônibus e com a 

pinguela da favela. 

 

Elinor Ostrom propõe as seguintes medidas como solução: 

– Regras bem definidas; 

– Senso de propriedade; 

– Grupos menores: mais confiança e monitoramento dos outros; 

– Aceitação de quem entra para participar; 

– Punições para quem não segue as regras do grupo. 

 

Outra teoria que ajuda a explicar este obstáculo para a disseminação de conhecimento é 

a das ―janela quebradas‖, que virou base das estratégias policiais em Nova York para 

reduzir crimes. A conclusão da teoria é que, se ninguém corrigir um pequeno defeito, 

então ele não deve ser importante e eventos semelhantes (imitação) tenderão a surgir 

com mais frequência.  

 

Portanto, a sugestão é conseguir que as pessoas assumam como sua responsabilidade a 

disseminação de conhecimento, não importando se outras estão fazendo ou não.  

 

 

Medo – de errar, do ridículo ou da inveja 
 

Ardichvili e colegas (2003) acreditam que um dos motivos para que muitas pessoas não 

participem de círculos de compartilhamento de conhecimento é o medo de parecer 

ridículo, pois acreditam que seu conhecimento não é importante ou não ajuda. 

 

Cain (2012) lembra que a técnica de ―brainstorming‖ foi criada para neutralizar a 

ansiedade e medo do erro. Entretanto, estudos mostram que o medo da humilhação 

pública é uma força potente. ―O economista comportamental Dan Ariely percebeu um 

fenômeno similar quando conduziu um estudo pedindo a 39 participantes para resolver 

anagramas, sozinhos em suas mesas ou com outras pessoas assistindo. Ariely previra 

que os participantes se sairiam melhor em público porque estariam mais motivados. 

Mas eles se saíram pior. Uma plateia pode ser um estímulo, mas também é estressante.‖ 

 

Outro tipo de medo associado ao não compartilhamento é o de ser explorado, após ser 

reconhecido como um cooperador, doador ou altruísta.  

 

Grant (2014) afirma: ―O medo de ser considerado fraco ou ingênuo impede que muita 

gente se comporte como doador no trabalho. Várias pessoas que cultivam valores de 

doadores na vida pessoal preferem agir dentro do estilo de reciprocidade compensador 

em sua profissão, buscando o equilíbrio entre dar e receber... O medo de ser explorado 

pelos tomadores é tão generalizado, escreve Robert Frank, economista da Universidade 

Cornell, que, ‗ao nos induzir a esperar o pior dos outros, faz aflorar o pior em nós 

mesmos: para não parecermos tolos, relutamos em ouvir nossos instintos mais nobres‘. 

 

Também há o medo de despertar a inveja dos outros, caso quem doe esteja nos 

holofotes ou palcos. A inveja gera reações negativas contra o invejado, por exemplo 

tentativas de rebaixá-lo ou humilhá-lo.  
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Grant (2014) explica: ―em um estudo, Eugene Kim e Theresa Glomb, da Universidade 

de Minnesota, descobriram que pessoas altamente talentosas tendem a despertar inveja 

nos outros, correndo o risco de serem detestadas, de provocarem ressentimentos, de 

sofrerem discriminação e até de se tornarem alvos de sabotagens.‖ 

 

Goleman (2006) lembra que Deming descobriu que o medo congelava o ambiente de 

trabalho: ―os funcionários relutavam em expor seus pensamentos, compartilhar novas 

ideias ou coordenar-se bem‖.  

 

A pressão pode ser boa para estimular pessoas, mas não demais. Goleman (2006) 

lembra que ―um pouco de pressão melhora a motivação e concentra a atenção. Até certo 

ponto, a atenção seletiva aumenta conforme os níveis de pressão se elevam, como 

prazos apertados, um professor observando ou uma tarefa desafiadora.... 

Porém, avançando-se um pouco mais do nível ideal – no qual os desafios começam a 

superar a habilidade –, a ansiedade crescente começa a destruir a eficiência cognitiva... 

Quanto mais apáticos ou angustiados nos sentimos, pior será nosso desempenho, seja 

ele uma prova final ou um memorando do escritório.‖ 

 

A solução proposta por Ardichvili e colegas (2003) é a confiança. Hsiu-Fen Lin (2007b) 

lembra que empregados com mais confiança em suas competências contribuem mais no 

compartilhamento de conhecimento. Wang e Noe (2010) concluíram que pessoas mais 

confiantes em suas habilidades compartilham mais conhecimento e se engajam mais nos 

trabalhos de grupos. Se a pessoa acredita que tem conhecimento e que este pode ser útil 

a alguém, ela compartilha.  

 

Ardichvili e colegas (2003) acreditam que a confiança pode vir de espaços e ambientes 

informais. Já discutimos antes a importância da comunicação informal e de espaços que 

favoreçam este tipo de interação.  

 

Uma técnica que ajuda a diminuir o medo é dar ―segurança psicológica‖: a crença em 

que você pode correr riscos sem ser condenado nem punido. Segundo Grant (2014), ―no 

espaço de segurança psicológica as pessoas aprendem e inovam mais.‖ 

 

Por outro lado, Grant (2014) lembra que a segurança psicológica pode permitir mais 

erros, já que funciona como uma ―mensagem de que não há problema em errar. Os 

equívocos podem não ser desastrosos numa série de televisão, mas e quanto a um 

ambiente que envolve vidas humanas, como um hospital?‖ 

 

O medo pode diminuir também quando as pessoas enxergam bons exemplos de 

disseminação. Por isso, a mentoria ou as lideranças podem ajudar as pessoas em 

selecionar o que e como disseminar.  

 

Outra forma seria a mediação de conversas. Não é como a censura. Seria apenas 

orientações de quem poderia contribuir e como. Entretanto, Ardichvili e colegas (2003) 

acreditam que a discussão mediada consome muito tempo de gerentes. Mas podemos 

pensar que este custo trará benefícios tais como mais pessoas participando e melhor 

qualidade de conteúdo.  
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Então uma boa maneira de orientar as pessoas em discussões, principalmente online, é 

um código de etiqueta nas comunicações. Ardichvili e colegas (2003) acreditam que um 

conjunto de normas e padrões para compartilhamento, bem explicadas, podem reduzir 

anxiedade e dúvidas sobre o que seria aceitável na disseminação. Estas normas também 

teriam orientações do que seria útil compartilhar e como.  

 

Injustiças 
 

Segundo a Teoria da Equidade de Robbins (2002), os indivíduos comparam entradas e 

resultados de seu trabalho com o de outros funcionários, e respondem de maneira a 

eliminar quaisquer injustiças. Quando alguém percebe uma injustiça contra si, possui 6 

escolhas: 

 modificar entradas (ex.: diminuir seu esforço); 

 modificar resultados (ex.: produzir mais peças com menos qualidade); 

 distorcer sua auto-imagem; 

 distorcer imagem dos outros;  

 buscar outro ponto de referência; 

 abandonar o terreno. 

 

A discussão sobre o que é justo é extensa e complicada. Sandel (2015) tenta explicar as 

nuances da justiça no livro ―Justiça‖. Há 2 mil anos atrás, Aristóteles já abordou este 

tema no livro ―Ética a Nicômaco‖. Hoje muito se discute sobre igualdade e 

meritocracia. Não falaremos disso aqui. Eu faço uma discussão inicial em 

http://miningtext.blogspot.com/2014/05/meritocracia-funciona.html. 

 

No compartilhamento de conhecimento e cooperação dentro de uma organização, a 

injustiça pode aparecer de duas formas (não é são as únicas opções). Primeiro, pelas 

vantagens que cada pessoa recebe, seja na reputação ou por meios financeiros ou 

econômicos. Então, uma boa maneira de reduzir o problema é deixar claro quais serão 

as medidas utilizadas. Por exemplo, pode-se medir o desempenho de cada pessoa em 

listas de discussão pelo número de postagens, pelos compartilhamentos (retweet), pelas 

interações (likes ou comentários). Avaliar a qualidade é mais complicado. No meu livro 

―A Verdade está nos dados ou não?‖ (Loh, 2019), eu discuto como definir indicadores.  

 

O sucesso pode ser um impedimento. Mas se você for altruísta e tiver sucesso, será 

apoiado e ainda irá gerar mais sucesso para os demais. Grant (2014) lembra que as 

―pessoas tendem a invejar os tomadores de sucesso e a buscar maneiras de derrubá-los 

ou ao menos de prejudicá-los. Em contraste, quando doadores ... vencem, as pessoas 

torcem por eles e os apoiam, em vez de sabotá-los. A vitória dos doadores desencadeia 

efeitos em onda, contribuindo para o êxito de outros indivíduos no contexto.‖ 

 

Segundo Le Bom (2008), ―os fatores que determinam as opiniões e crenças são dois, os 

fatores imediatos e fatores remotos. Os fatores remotos são: raça, tradição, tempo, 

instituições políticas e sociais e educação. A raça tem uma importância fundamental, 

principalmente nas crenças, nas artes, enfim em tudo. As tradições representam os 

sentimentos do passado e são uma síntese da raça. Um exemplo de conservação das 

tradições são os romanos antigos e os ingleses modernos, que mantiveram a sua 

tradição.  O tempo é importante, pois o mesmo remove montanhas, grão por grão. As 

opiniões e crenças são adquiridas pelas multidões, de acordo com o tempo. Os fatores 

http://miningtext.blogspot.com/2014/05/meritocracia-funciona.html
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imediatos das opiniões e crenças são: imagens, palavras, fórmulas, ilusões, experiência 

e razão. As opiniões e crenças das multidões podem ser divididas em duas classes: as 

crenças permanentes e as transitórias. O prestígio é uma força misteriosa que se 

adquire através da afirmação, repetição e contágio. O prestígio se deve a sentimentos de 

admiração e medo.‖ 

 

A outra forma de aconteder injustiças nos compartilhamentos é quando a informação 

não é verídica. O meu livro citado acima discute isso. A informação é justa se não 

beneficia ou denigre nenhum lado. Se a informação contém argumentos pró e contra 

cada afirmativa, se contém afirmações que ajudam os vários lados envolvidos, se 

contém afirmações contrárias a cada argumento positivo, se apresenta diferentes pontos 

de vista, então a informação é menos provável de ter sido manipulada e pode ser 

considerada imparcial. 

 

Ética e moralidade 
 

Muitas das nossas decisões são condicionadas pela ética e pelas leis que nos governam. 

Os instintos nos influenciam, mas há o livre arbítrio, o poder de decisão baseado em 

raciocínio lógico.  

 

O ponto de partida é um "estado de natureza", onde não há ordem nem regras, apenas 

instintos e a consciência de cada um. Então, surge o pacto social colocando a pessoa e 

sua potência sob a direção suprema da vontade geral, organizada e controlada por um 

objetivo geral. A mediação de conflitos nem sempre funciona de forma auto-organizada. 

É preciso estabelecer leis, regras e princípios éticos e também definir um órgão que 

supervisione a prática do que foi estabelecido. Este contrato social é então definido para 

um grupo e por sua maioria, segundo os princípios da democracia.  

 

E estes princípios éticos e crenças começam a ser formados já no berço e irão orientar as 

decisões das pessoas por toda a vida. Segundo Winston (2006), os primeiros anos 

moldam a rede neural da criança; seu desenvolvimento depende da cultura e das pessoas 

à sua volta.  

 

Quando a pessoa entra no mercado de trabalho, será moldada por outros tipos de ética. 

As profissões costumam estabelecer códigos de ética. Dentro das organizações, também 

podem ser definidos códigos de ética, que valem só internamente e direcionam ações e 

decisões.  

 

A ética é contextual, pertence a um grupo e a um período no tempo. Então pode mudar 

de grupos para grupos, de tempos em tempos. Aristóteles (no livro ―Ética a Nicômaco‖) 

e Michael Sandel (no livro ―Justiça‖) são as referências sobre o assunto, um clássico e 

outro atual.  

 

Preconceitos, exclusões e bullying 
 

Muitas vezes, o ser humano age pré-determinado por preconceitos. O famoso 

experimento com macacos representa bem o comportamento que animais (incluindo 

humanos) também podem ter, condicionados pelo meio e pelas multidões. Um grupo de 

5 macacos foi enclausurado numa jaula. Num lugar alto, colocavam comida. Quando 
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algum macaco tentava pegar a comida, todos levavam choque. Depois de um tempo, os 

macacos aprenderam que não deviam tentar subir para pegar comida, mesmo estando 

com fome. Quando um tentava pegar comida, os outros batiam neste mesmo sem levar 

choque. Aí trocaram um macaco. O novo não sabia da história e tentava pegar comida. 

Nisto, os "antigos" macacos batiam nele (mas o choque não era dado). Mais um foi 

trocado e o mesmo acontecia. Depois de um tempo, todos os 5 macacos originais 

haviam sido trocados. Os 5 restantes seguiam a mesma regra, de bater em quem tentava 

pegar comida, mesmo nunca tendo recebido o choque. E faziam sem saber por quê.  

 

Esta é a conformidade social. Seres humanos e animais agem como manadas. Já 

discutimos isso num capítuo anterior. Veja o vídeo abaixo sobre um caso assim 

https://www.youtube.com/watch?v=luVeT1NjqbE 

 

Então, quem não participa do grupo acaba sendo excluído. Estudos da Dra. Laurie 

Santos, do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard, mostram que 

atitudes preconceituosas existem entre nossos primos reshus macaques, os quais agem 

de maneira preconceituosa com relação a indivíduos de fora de seus grupos sociais, e 

afáveis com indivíduos de dentro de seus grupos. Esses preconceitos foram observados 

em forma de medo, insegurança e até mesmo repúdio. 

http://news.yale.edu/2011/03/17/human-prejudice-has-ancient-evolutionary-roots 

 

A estrutura biológica humana também faz uso de preconceitos (de anticorpos) para se 

defender de vírus e bactérias caracterizados como nocivos. 

 

Até a linguagem é utilizada como marcação de território e identificação de grupos. 

Conforme Pagel e Mace (2004), 700 das mil línguas diferentes faladas na Terra 

(aproximadamente 15%) são faladas na Nova Guiné. Para comparação, há apenas 90 

línguas diferentes na China apesar de sua população e tamanho. Uma das possíveis 

razões para aquilo acontecer na Nova Guiné é que as tribos procuram se diferenciar 

umas das outras e também dificultar que forasteiros entrem no grupo.  

 

―O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território 

em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.‖ (Santos, 2002) 

 

Uma das formas mais fortes de exclusão é o bullying. Segundo Winston (2006), ele 

existe até mesmo entre macacos. Segundo Hogan Sherrow, no artigo ―The Origins of 

Bullying‖, de dezembro de 2011, bullying é um tipo específico de agressão no qual (1) 

o objetivo do comportamento é prejudicar ou criar distúrbio, (2) o comportamento 

ocorre repetidamente no tempo e (3) há um desequilíbrio de forças, onde a mais forte ou 

poderosa ataca a com menos força. Esta assimetria pode ser de força física ou 

psicológica e o comportamento agressivo pode ser verbal, físico ou psicológico.  

http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2011/12/15/the-origins-of-bullying/ 

 

O bullying não ocorre somente entre crianças e adolescentes, apesar de estar mais 

associado aos jovens. Ele pode ocorrer também com adultos em ambientes de trabalho, 

podendo chegar ao extremo de um ato ilícito conhecido como ―assédio moral‖.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=luVeT1NjqbE
http://news.yale.edu/2011/03/17/human-prejudice-has-ancient-evolutionary-roots
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2011/12/15/the-origins-of-bullying/
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Em geral, o bullying é usado para manter uma certa ordem social ou evitar trocas de 

status ou domínio. Este tipo de comportamento pode ter origem num indivíduo mas em 

geral recebe adeptos, formando grupos que agridem. Participar no lado agressor também 

dá vantagens e status, além de evitar sofrer o bullying.  

 

 

Violência – agressões, xingamentos e palavrões 
 

Segundo Winston (2006), a violência é útil como estratégia para sobrevivência, para 

conseguir comida, acasalamento, território, ou seja, vantagens competitivas. Então, no 

contexto de disseminação de conhecimento, a violência surge como forma de domínio, 

seja por autoridade imposta seja sobre argumentação, para que alguém tenha vantagem 

no grupo ou sobre um indivíduo.  

 

Leonard Berkowitz (1962) diz que a violência podem vir de experiências e sentimentos 

negativos, e uma frustração pode aumentar as agressões. A catarse (liberar pressões) 

pode se manifestar na forma de agressões. Konrad Lorenz (1974) diz que a agressão por 

catarse é uma forma de instinto animal. As agressões podem ser físicas ou verbais, 

ativas (exemplo: falar ríspido com alguém) ou passivas (exemplo: deixar de falar com 

alguém).  

 

Nos animais que não tem consciência, as agressões podem ser instintos. Mas nós 

humanos sabemos o que estamos fazendo e podemos antecipar se os resultados serão 

bons ou ruins (Goleman, 1995). 

 

Segundo Lorenz, os 3 objetivos da agressão são: 

1. equilibrar distribuição de espécies: disseminação para ganhar território entre grupos; 

2. seleção do mais forte: para impor um grupo sobre outro; 

3. defesa do mais jovem: para defender injustiçados ou mais fracos. 

 

As agressões verbais podem acontecer durante a disseminação de informações num 

grupo, tanto as ativas quanto passivas. Às vezes, uma simples ironia é uma 

manifestação de agressão. Numa discussão calorosa, palavras podem sair sem pensar. 

Mas também podem ser escolhidas palavras para enganar. As pessoas podem dizer 

mentiras para ganhar uma discussão, para se proteger ou atacar outra ou então para 

melhorar sua reputação no grupo ou com alguém. Os livros de Arthur Schopenhauer 

(―Como vencer um debate sem precisar ter razão‖ e ―A arte de ter razão: 38 

estratagemas‖) dão dicas de como ganhar discussões com violência dissimulada, ou 

seja, sem contato físico, apenas pela troca de palavras. 

 

Outra forma de violência em discussões é através de palavras agressivas. E os palavrões 

são o caso mais comum. Segundo reportagem da SuperInteressante, os palavrões 

―nascem‖ no sistema límbico, que é a parte do cérebro humano responsável pelas 

emoções. Não é no neocórtex, onde está o passado e o planejamento do futuro. O 

sistema límbico ―não pensa‖. Segundo Steven Pinker, o palavrão seria a expressão mais 

forte e sincera das nossas emoções.  

http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-palavrao-
447405.shtml?utm_source=redesabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaig
n=redesabril_super 

http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-palavrao-447405.shtml?utm_source=redesabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-palavrao-447405.shtml?utm_source=redesabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
http://super.abril.com.br/ciencia/ciencia-palavrao-447405.shtml?utm_source=redesabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
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Segundo a reportagem ainda, as palavras se tornam ―palavrões‖ pelo contexto e pela 

cultura. E isso pode mudar com o tempo ou de uma região para outra.  

 

 

Emoções deturpam a disseminação 
 

Em toda comunicação, as pessoas tendem a misturar emoções, opiniões, interpretações 

pessoais e sua própria experiência. Na verdade, quando falamos sobre algo, estamos 

dando o nosso ponto de vista, o qual está carregado de sentimos e experiências. Quando 

ouvimos, temos a tendência de procurar contextualizar as informações no nosso mundo, 

conforme o que já sabemos.  

 

Nirenberg (1981) nos conta que as palavras têm um toque pessoal ("self") e que estas 

descrevem mais nossas reações do que a realidade objetiva (mais do que se observa). 

Por isso, o mesmo autor deixa clara a diferença entre o que acontece e o que se 

experimenta. 

 

Por exemplo, imagine que você está numa sala de aula e uma pedra atravessa o vidro e 

cai perto do quadro. Este é o fato, mas cada pessoa presente na sala irá relatar este fato 

de uma maneira diferente. Alguns vão dizer: ―sabe ... hoje lá na aula alguém jogo uma 

pedra pelo vidro‖. Outros dirão: ―hoje quebraram o vidro da sala de aula com uma 

pedra‖. E alguns podem dizer assim: ―olha... quase morri hoje com uma pedrada‖. Isto 

acontece porque as pessoas não transmitem fatos e sim as suas impressões em relação 

aos fatos.  

 

Nirenberg (1981) nos diz que as emoções são naturais, não podem ser controladas. A 

lógica não dissipa emoções. Portanto, não há como dizer para uma pessoa "não tenha 

medo", "não sinta raiva ou pena". As emoções surgem sem consentimento. Mas 

podemos controlar o que fazemos em relação a elas, nossas atitudes após o 

reconhecimento do sentimento envolvido com as emoções.  

 

Conforme Herman (2016), ―quando alguma coisa desperta as nossas emoções, boas ou 

ruins, a amígdala diz aos nossos olhos para prestar mais atenção, dando ao hipocampo 

mais para armazenar. No entanto, enquanto o envolvimento emocional aumenta nossa 

confiança em nossas memórias, ele não eleva necessariamente a sua acurácia objetiva.‖ 

 

Emoções, segundo Damasio (2005), são reações que acontecem no nosso corpo em 

razão da influência do meio em que estamos, do que estamos recebendo por nossos 5 

sentidos. Já os sentimentos são o que o nosso cérebro pensa a respeito destas percepções 

do meio. 

 

Emoção é uma experiência fisiológica, que nos dá informações sobre o mundo; são 

reações físicas do nosso corpo em relação ao que percebemos do mundo exterior 

(estímulos). Reações químicas e hormonais acontecem para nos proteger ou incentivar 

(prazer). Automaticamente e de forma não consciente. Emoções são marcadores. 

Ajudam a lembrar coisas boas e ruins. Servem como alertas ou incentivos, através de 

dor ou prazer. Por exemplo, o coração bater mais forte, a boca ficar seca, a pele pálida, e 

os músculos se contraírem num momento de pânico. 
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Sentimento (feeling) é um ato consciente das emoções, quando percebemos as emoções. 

Quando o cérebro cognitivo sente as mudanças no corpo, então surge o sentimento. É 

um ato automático em reflexo às emoções. Por exemplo, depois das reações descritas 

acima, percebemos que estamos tendo medo. 

 

O problema que estamos evidenciando aqui ocorre porque "a significação é o produto 

final da percepção (uso dos órgãos sensoriais) e da interpretação", conforme nos 

afirma Penteado (1976). O mesmo autor ainda acrescenta: "Toda palavra vem 

carregada de afetividade; sua significação é sempre subjetiva".  

 

Para Stewart (1972), as emoções aumentam ―a riqueza, o calor e a profundidade do 

sentido de muitas mensagens". Penna (1976) lembra que "a linguagem não é simples 

instrumento representativo, mas manifesta nossas perspectivas sobre a realidade". 

 

Não é ruim incluir emoções em discussões. E também é natural. Mas emoções podem 

fazer as pessoas disseminarem informações inverídicas ou podem interromper uma 

discussão sadia. A emoção pode ser combustível para certas ações, que podem 

extrapolar limites, como xingar ou mesmo elogiar demais. Ou a emoção pode ser 

impedimento: pessoas se calam quando feridas.  

 

Nirenberg (1981) nos lembra de alguns fatos que envolvem as emoções, dos quais 

devemos estar cientes para lidar com estas: 

 a fala é usada, muitas vezes, para aliviar a tensão; 

 as emoções são naturais nos seres humanos; 

 as emoções não são controláveis: pode-se controlar o que se faz em relação a elas; 

 a lógica não dissipa as emoções indesejadas: porque a causa verdadeira está oculta; 

por exemplo, o medo do escuro ou da água; 

 reações emocionais dependem do que está acontecendo dentro do indivíduo. 

 

 

Empowerment 
 

Segundo Rehman e coletgas (2011), ―empowerment‖ acontece quando é dado poder aos 

empregados em uma situção onde previamente não havia poder, fazendo com que as 

pessoas sintam maior controle e auto-eficácia. Isto afeta positivamente o 

compromentimento com a organização, resultando que as pessoas compartilham mais 

conhecimento. O empowerment dá autonomia aos empregados através do 

compartilhamento de informação relevante e transmissão de poder e controle sobre 

fatores que afetam o desempenho do trabalho.  

 

Newstrom e Davis (1997) dão algumas dicas de como praticar o empowerment:  

 deixar os empregadores progredirem no envolvimento desde tarefas mais simples 

para as mais complexas; 

 treinar empregados para que entendam questões organizacionais e financeiras mais 

amplas; 

 comunicar com antecedência o escopo da liberdade de decisão;  

 providenciar aconselhamento aos supervisors para que entendam como distribuir 

poder; 
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 definer metas realísticas para cada estágio de participação; 

 não tentar manipular as decisões dos empregados;  

 manter equilíbrio entre pouca e muita participação;  

 monitorar a percepção dos empregados sobre o nível de empowerment 

experenciado; 

 ajudar os empregados a atingirem a maestria no trabalho (treinamento, coaching, 

etc.); 

 utilizar observação discreta sobre o trabalho e dar feedback dos resultados;  

 prover modelos e exemplos de desempenho de sucesso;  

 dar suporte emocional para reduzir estresse e ansiedade, através de melhores 

definições, assistência e cuidados.  

 

 

Por que grupos falham – resolução de conflitos 
 

Conforme o trabalho de Aline de Campos (2009), um conflito começa quando há a 

percepção de que alguém foi afetado negativamente. Neste trabalho, há várias propostas 

de dividir o processo em fases. No fundo, o próprio conflito é uma tentativa de 

minimizar a desigualdade que foi gerada.  

 

Para tanto, podemos pensar no conflito como uma relação que (i) irá gerar ganhos para 

ambos os lados (relação ganha-ganha ou jogo de soma não zero), quando todas as partes 

saem satisfeitas com o sentimento de que ganharam algo, ou que (ii) irá gerar ganhos só 

para um lado (jogo de soma zero, ou seja, quando um ganha, o outro perde), podendo 

ser vencedor ao final o lado que já estava em vantagem no início ou o lado contrário 

(uma virada).  

 

Muitos autores, entre eles Gilbert Probst e Stefano Borzillo (2008), enfatizam alguns 

fatores para que a cooperação dentro de um grupo funcione, por exemplo: 

- manter-se nos objetivos estratégicos; 

- dividir objetivos em sub-objetivos (talvez criando grupos específicos); 

- criar grupos com patrocínio e líderes; 

- regularmente prover grupo com expertise que vem de fora; 

- líder deve direcionar e promover o grupo; 

- superar hierarquias (dentro do grupo, todos são iguais);  

- criar zonas livres para aprendizado; 

- mediar desempenho e relatar ao patrocinador; 

- ilustrar resultados para os membros. 

 

Os fatores apontados como causadores de falhas e conflitos são:  

- falta de um grupo central (core group) engajado; 

- rigidez de competências (não integrar práticas de outros ou resistir); 

- falta de identificação com o grupo; 

- baixa interação 1-to-1 (talvez comunicação informal e face a face possam ajudar); 

- falha em tornar prática tangível (ver onde aplicar e poder compartilhar). 

 

 



171 

 

Desonestidade – confiabilidade e veracidade da informação 
 

Meu livro sobre veracidade de dados e fatos, intitulado ―A verdade está nos dados ou 

não? Discussões sobre o que é verdadeiro na era do Big Data, das fake news e da pós-

verdade‖ (Loh, 2019), trata de como saber se algo é verdade e como as informações 

falsas ou imprecisas estão influenciando a sociedade.  

 

Em alguns casos, as pessoas inventam informações ou distorcem dados. Em outros 

casos, é a natureza humana que gera distorções, por exemplo, sob imperfeições na 

captura de dados via os 5 sentidos, por problemas de memória ou por problemas de 

análise (tudo isso discutido no referido livro).  

 

Um artigo da Scientific American faz distinção entre 3 tipos de desordem de 

informação: 

 Misinformation: enganos não intencionais tais como dados não precisos e problemas 

de estatística; 

 Disinformation: conteúdo fabricado ou manipulado deliberadamente, criando teorias 

ou rumores; 

 Malinformation: publicação deliberada de informação privada e alterações 

deliberadas de conteúdo.  

(https://www.scientificamerican.com/article/misinformation-has-created-a-new-world-

disorder/) 

 

As mentiras, as imprecisões da informação ou a falta de detalhes influencia na 

disseminação. As pessoas não costumam verificar a informação em si ou avaliar as 

fontes da informação; apenas confiam nas pessoas ou entidades que lhes passaram a 

informação. Muitas vezes não confirmam a veracidade por preguiça. Mas um erro 

originado lá no início pode gerar grandes estragos.  

 

E mesmo não intencionalmente, ao passar um conjunto de informações adiante, as 

pessoas acabam omitindo detalhes ou trocando dados. É o tal do ―telefone sem fio‖.  

 

 

Quebra de paradigmas e resistência a mudanças 
 

Pensar diferente muitas vezes é quebrar paradigmas. Muitas descobertas e invenções 

surgiram após a quebra de dogmas da nossa sociedade. Por exemplo, hoje se sabe que: 

• A Terra gira em torno do Sol e não o contrário; 

• A Terra não é chata mas redonda; 

• O Átomo não é a menor partícula; 

• Ao invés de um Universo, Multiversos; 

• E não somente temos Matéria mas também Antimatéria. 

 

Normalmente a mudança de paradigma ocorre quando as ―regras do jogo‖, 

estabelecidas, não conseguem oferecer soluções eficazes para os problemas (Kuhn, 

2011). Quando o paradigma antigo não acomoda novos casos (exceções), é necessário 

criar e usar um novo paradigma. Ou emtão, quando 2 paradigmas colidem; pela 

dialética na Filosofia, quando dois paradigmas colidem, um terceiro deve acomodar as 

demais, gerando uma nova teoria.  

https://www.scientificamerican.com/article/misinformation-has-created-a-new-world-disorder/
https://www.scientificamerican.com/article/misinformation-has-created-a-new-world-disorder/
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Paradigmas, regras, modelos e padrões são úteis porque nos ajudam a agilizar a tarefas 

(fazer quase sem pensar). É mais fácil viver no mundo usando classificações fáceis e 

com poucas classes. Por isto estamos tão acostumados a ver as coisas como dicotomias 

(quente-frio, longe-perto, bom-ruim). Entretanto, isto pode gerar preconceitos, 

intransigências e limitações à criatividade.  

 

Todo novo paradigm gera resistência. Apesar de o ser humano ter andado desde a 

África por todos os continentes, apesar de sermos inovadores e criarmos coisas, somos 

acomodados por natureza. Procuramos sempre o meio mais fácil de fazer as coisas e 

uma maneira de manter o status atual. As mudanças são difíceis para nós. Esta 

resistência é uma séria barreira à disseminação de conhecimento. Para transpô-la, 

precisamos entendê-la. 

 

Em Woffoerd (1977), encontramos alguns tipos de Comunicação que provocam defesa:  

 avaliativa (as pessoas não gostam de ser avaliadas),  

 dogmática (quando alguém tenta impor uma ideia),  

 manipulativa (quando se tenta mudar as opiniões de outro) e  

 a que implica superioridade.  

 

Para superar resistências assim provocadas, tal autor nos sugere o desenvolvimento de 

confiança mútua.  

 

Nirenbert (1981) nos avisa que a resistência pode indicar um conflito interior. Muitas 

vezes, ela está ligada ao medo de mudanças. Como causas deste medo, encontramos o 

receio de se perder o status (emprego, cargo, salário, etc), a suspeita dos motivos, os 

ressentimentos contra ataques pessoais (pensar que a mudança é uma crítica ao modo de 

trabalho), o medo da dissolução de grupos de trabalho e a ignorância do desconhecido. 

 

O mesmo autor sugere alguns meios para superar tal medo:  

• informar tudo com antecedência; 

• dar oportunidades para participação nas decisões (por exemplo, com sugestões); 

• dar segurança; 

• fazer as mudanças aos poucos (não precipitadamente); 

• dar bons exemplos pessoais; 

• cultivar o hábito das mudanças (para acostumar e eliminar acomodações). 

 

Sob outro ponto de vista, temos a resistência como forma de oposição de ideias. 

Nirenberg (1981) identifica 2 tipos de oposição: a racional e a irracional. A primeira 

deve ser resolvida com argumentos e bom-senso. A última, porém, é mais complicada, e 

a simples argumentação, geralmente, não consegue solucioná-la. Ela pode simplesmente 

advir por prazer ou necessidade de resistir. Como sinais de oposição irracional temos:  

• veemência: intensidade na oposição a mais que a justificada; 

• irresponsividade: à racionalidade;  

• irrelevância: quanto aos argumentos aos quais a pessoa se opõe;  

• racionalização: adivinhações e desejos transformados em fatos reais; 

• objeções e saltos: escondendo a verdadeira razão. 

 

O mesmo autor nos tranquiliza: "oposição é sinal de envolvimento". Para tratá-la, nos 

aconselha a: 
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• expressar compreensão: os sentimentos e a irracionalidade são normais;  

• fazer o outro perceber que está resistindo; 

• examinar as objeções do outro junto com ele: fazendo a outra pessoa fornecer mais 

informações, contar suas restrições e medos; 

• trazer à tona os elementos irracionais. 

 

Eis alguns conselhos práticos para tratar com a resistência: 

• não esperar a adesão imediata; 

• evitar críticas ao passado; 

• tornar a matéria interessante a quem participa; 

• não deixar que a participação influencie na posição (status); 

• induzir a participação nas decisões, dando lugar ao comprometimento; 

• insistir num compromisso para ação, quando houver concordância; 

• sentimentos agradáveis diminuem a resistência, e a irritabilidade a aumenta. 

 

 

Cultura organizacional para mudanças 
 

Cameron (2004) explica que há duas perspectivas para ver a cultura organizacional: a 

sociológica (onde organizações possuem culturas) e a antropológica (onde organizações 

são culturas). Dentro de cada uma destas visões, há duas abordagens: a functional (onde 

as culturas emerge do comportamento coletivo) e a semiótica (onde a cultura reside em 

interpretações individuais).  

 

Dependendo do ponto de vista, deve-se usar uma estratégia diferente para implanter 

mudanças. Por exemplo, organizações onde é forte o senso de comunidade e onde a 

orientação é pela colaboração, a melhor estratégia seria fazer mudanças de longo prazo. 

Já organizações com foco no momento e com orientação à criatividade aceitam melhor 

mudanças radicais. Para organizações fortemente calcadas na hierarquia e no controle, o 

melhor seria fazer mudanças incrementais. E organizações voltadas ao mercado e 

competição exigem mudanças rápidas.  
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PARTE VI – SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 
 

Uma forma de disseminar conhecimento ou informação é através de mecanismos 

proativos, ou seja, que entregam informação sem que seja necessário solicitar. Este é o 

caso dos chamados sistemas de recomendação.  

 

O objetivo dos sistemas de recomendação é auxiliar as pessoas na escolha entre 

alternativas. Hoje em dia, há tantas opções para tudo, que fica impossível analisar todas. 

Por isto, os sistemas de recomendação ajudam no processo social de indicar ou receber 

indicação. Os itens possíveis de indicação incluem livros, produtos, discos, restaurantes, 

lugares turísticos, meios de transporte, páginas web, serviços de empresas ou 

simplesmente informações. 

 

Em marketing, tais sistemas complementam os sistemas de CRM, porque permitem 

gerar ofertas personalizadas, ou seja, uma oferta diferente para cada pessoa. Fica difícil 

pensar que alguém vai entrar num supermercado e terá um preço para algum produto. 

Mas os cartões de fidelidade ajudam a distinguir clientes e podem gerar descontos.  Na 

Internet, fica mais fácil identificar pessoas e assim gerar ofertas diferentes. Desta forma, 

é possível ter um site diferente para cada pessoa.  

 

Qual a diferença entre spam e recomendação (ofertas personalizadas) ? Se você receber 

um SMS às 3h da manhã avisando de promoção (venda de um produto) e: 

a) ficar irritado com a operadora: isto é spam; 

b) ficar contente e agradecer a operadora porque no dia seguinte irá comprar várias 

unidades: isto é recomendação.  

 

A recomendação é direcionada a cada indivíduo e não por grupos. É parte do chamado 

Marketing de Relacionamento ou Marketing 1-to-1 (Peppers & Rogers). Para isto, a 

empresa precisa saber muito sobre o cliente; é a forma que as empresas têm para 

diminuir a margem de erro.  

 

Para fazer recomendações, há técnicas baseadas no perfil do usuário, o qual é montado a 

partir da coleta explícita ou implícita de informações sobre os clientes e também pode 

fazer uso de inferências. O perfil deve ser montado a partir do histórico de 

relacionamento do cliente com a empresa. Algumas técnicas ainda fazem uso da 

sabedoria das massas ou de informações vindas de pessoas similares. Assim, a origem 

da recomendação pode ser um indivíduo, como por exemplo, especialistas, profissionais 

certificados, autoridades, usuários que utilizam bastante o serviço (heavy users), pessoas 

próximas ou semelhantes (com mesma função, de mesma área científica ou área 

demográfica, mesma experiência, características ou comportamentos semelhantes). Mas 

as recomendações também podem vir de grupos de pessoas, tais como comunidades ou 

simplesmente por maioria (ex: livros mais vendidos). 

 

A recomendação pode utilizar outros meios também tais como extratos impressos de 

contas bancárias, propagandas em conteúdos de TV on demand ou de TV digital, malas 

diretas por correio tradicional e até mesmo o jornal impresso.  
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A seguir, são discutidas as principais técnicas para recomendação.  

 

Top N 
Esta técnica simplesmente avalia os "mais mais" em cada setor. Normalmente, as 

pessoas tendem a seguir dicas da maioria das pessoas. É só olhar um restaurante cheio e 

outro vazio; a maioria das pessoas vai escolher o restaurante mais cheio por acreditar 

que é melhor, já que a maioria está indo ali. As recomendações podem ser de: livros 

mais lidos, produtos mais vendidos, aplicativos mais baixados, páginas mais apontadas 

(Google usa isto), artigos acadêmicos mais citados, músicas mais ouvidas, etc. Basta 

então fazer uma estatística simples olhando para um grupo de pessoas em geral, sem 

distinções. Para esta técnica, não é preciso conhecer a pessoa que irá receber a 

recomendação. A implementação da técnica é fácil porque basta contar.  

 

Vendas Cruzadas - Cross Sell 
Este foi o primeiro tipo de recomendação usado na Web. É o velho caso de "quem 

comprou o produto X também comprou o produto Y". Para gerar as recomendações, a 

técnica é observar os itens adquiridos numa mesma compra (no mesmo carrinho) e aí 

aplicar a probabilidade condicional (como na técnica de associação nos sistemas de 

Data Mining). 

 

Regras Determinísticas - Editor´s Choice 
Aqui um especialista no domínio deve gerar regras do tipo "Se condição Então ação". 

Por exemplo, ele pode determinar que seja oferecido um determinado produto a todos 

que estiverem olhando uma seção, numa loja física ou num site. O que vale aqui é a 

sensibilidade, intuição ou experiência do profissional que vai definir as regras.  

 

Baseada em Casos 
Esta técnica procura recomendar itens semelhantes ao que está sendo visto ou que foi 

adquirido por um cliente. Podem ser utilizadas funções de similaridade como as usadas 

em sistemas especialistas e sistemas de raciocínio baseado em casos. A similaridade é 

avaliada entre 2 itens, pelas características que eles possuem, gerando um valor entre 0 e 

1. Zero significa que não há nada de semelhante e 1 significa que os 2 itens são 

idênticos. Para cada característica, seja dado demográfico (sexo, idade, cidade onde 

mora, etc.) ou atributo de comportamento (fuma ou não, gosta de futebol ou não, etc.), 

deve existir uma micro-função de similaridade que resulta num valor entre 0 e 1 (por 

exemplo, qual a similaridade entre uma idade de 80 anos e outra de 60 anos?).  

 

Baseada em Conteúdo 
Esta técnica procura gerar um perfil para cada cliente e aí recomendar itens que se 

encaixam no perfil do cliente. Para isto, é necessário ter uma ontologia ou taxonomia, 

para classificar os itens e as pessoas. Por exemplo, se uma pessoa compra muitos livros 

de auto-ajuda, seu perfil irá conter este tipo de assunto como interesse e ela irá receber 

mais livros deste tipo como recomendação. É necessário coletar informações sobre cada 

cliente, como os itens relacionados a este (que ele viu, comprou, perguntou sobre, etc.). 

O problema da técnica baseada em conteúdo é que as recomendações não são muito 

variadas. Se alguém só compra discos de jazz, esta pessoa só irá receber recomendação 
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de discos deste gênero. A empresa não arriscar recomendar algo diferente para não cair 

em spam. Mas também não abre novas possibilidades para o cliente. Por isto, foi criada 

a técnica de filtragem colaborativa, descrita a seguir.  

 

Filtragem Colaborativa 
Esta técnica também mantém um perfil para cada cliente, mas não classifica o cliente, 

para evitar estereótipos. A ideia é avaliar a similaridade entre pessoas e fazer 

recomendações de forma cruzada. Por exemplo, se uma pessoa compra muitos discos de 

jazz, todos aqueles que compraram discos deste gênero serão considerados semelhantes 

àquele cliente. E assim, os produtos adquiridos por estes serão recomendados para 

aquele cliente, independente de outras características. A premissa é que pessoas 

semelhantes possuem gostos semelhantes. A similaridade entre pessoas pode ser 

avaliada de duas formas:  

a) pelas características das pessoas: podemos usar dados demográficos, hábitos, 

comportamentos, preferências ou até mesmo gerar a classificação de perfis;  

b) pelas características dos itens associados às pessoas: desta forma, se a pessoa A 

comprou os  produtos X e Y e a pessoa B comprou X, Y e Z, o sistema recomenda Z 

para A porque A e B são semelhantes pelos itens associados. A vantagem desta segunda 

alternativa é não precisar criar estereótipos ou usar classes para alocar pessoas.  

Esta técnica incrementa as recomendações à medida que passa a incorporar avaliações e 

feedback dos clientes (os chamados ratings).  

 

Cuidados e Desafios para Recomendação 
 

Os sistemas de recomendação ainda são muito novos e precisam melhor ser avaliados. 

Por esta razão, elencamos alguns desafios ou cuidados a serem tomados na hora de 

implantar tais sistemas.  

 

Coleta implícita de dados sobre clientes 

A coleta explícita envolve perguntar aos usuários ou clientes. A implícita é feita por 

observação. O grande desafio hoje em dia é coletar dados sobre clientes para criar a 

visão 360 graus sem incomodá-lo e sem invadir a privacidade (sobre isto, tem um tópico 

no final deste texto).  

A coleta implícita é boa porque não atrapalha a tarefa do cliente nem toma seu tempo. 

Isso inclui observar o que o cliente está fazendo, o que está olhando, onde está clicando, 

que textos está enviando ou postando, etc.  

O desafio primeiro é estabelecer que ações do cliente são importantes para a 

recomendação e o quanto (isto tem a ver com perfil dinâmico explicado a seguir). 

O segundo desafio é como coletar os dados sem invadir sistemas.  

Depois da coleta, vem a inferência. Exemplo: se o cliente comprou vários alimentos 

congelados, infere-se que ele tenha um freezer em casa.  

 

Perfil dinâmico de clientes 

Em sistemas de recomendação, o perfil do cliente representa seus interesses, gostos, 

hábitos e preferências, além de características demográficas. Se o cliente clica várias 

vezes em produtos tipo ―geladeira‖, então é porque ele tem interesse neste tipo de 

produto. Se o cliente clica uma vez é diferente de ele clicar 5 vezes.  
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Então o normal é utilizar um esquema de pontos para representar o grau de interesse de 

um cliente em relação a um item ou a uma classe de itens (classes são discutidas a 

seguir).  

Veja a figura a seguir: o tamanho da barra representa o quanto um cliente se interesse 

por uma classe.  

 

 

 

 

Figura 16: Perfil dinâmico para recomendações 

 

Além disto, o sistema de recomendação deve perceber quando o interesse diminuiu ou 

acaba. Se um cliente passa uma semana toda analisando produtos de uma classe, seu 

interesse é grande nesta classe. Se na semana seguinte, ele não demonstrar mais 

interesse, a pontuação da classe deve diminuir (talvez ele até já tenha comprado o 

produto e o sistema não saiba). 

O primeiro desafio é estabelecer a pontuação para cada tipo de ação (o grau de 

interesse). Por exemplo, clicar num produto é uma coisa; clicar nas fotos e na descrição 

detalhada já demonstra mais interesse.  

O segundo desafio é definir a meia-vida do interesse, ou seja, o quanto deve decair a 

pontuação no perfil a cada período de tempo (horas ou dias).  

 

Tipos de classes para interesse e perfil do cliente 

Em sistemas baseados em conteúdo (content-based), o perfil do cliente é composto de 

classes. Em geral, as classes representam tipos de produtos (―brick‖), tais como 

geladeira, TV, notebook, celular, carro, viagens, etc.  

Entretanto, é necessário utilizar também classes mais específicas como marcas, cor, 

tamanho e detalhes técnicos (voltagem, tamanho de memória, etc.). 

Também podem ser usadas classes temporárias tais como ―frete grátis‖ e ―promoção‖. 

Há clientes que só se interessam por produtos neste tipo de classe.  
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O desafio é estabelecer uma taxonomia ou ontologia para descrever os produtos ou 

itens.  

Outro desafio é em relação a preços de produtos. Se um cliente comprar numa geladeira 

de 3 mil reais, ele vai se interessar mais por restaurantes caros ou baratos ? Uma solução 

possível é criar faixas de valores (caro, médio e barato) para associar ao perfil do 

cliente.  

 

Cold Start – clientes sem perfil 

Podemos usar técnicas de recomendação que não precisam saber quem é o cliente. Por 

exemplo, a técnica dos Top N (mais-mais) usa a sabedoria da massas (por exemplo, os 

mais vendidos).  

A lista de técnicas está em: 

http://miningtext.blogspot.com.br/2014/02/livro-gratis-free-e-book-31-tipos-de.html 

 

Técnicas de filtragem colaborativa ou baseada em conteúdo utilizam o perfil do cliente 

para gerar recomendações. O desafio é fazer recomendações quanto não se tem 

informações sobre o cliente.  

Na verdade, talvez não se tenha informações detalhadas, mas alguma informação é 

necessária.  

Por exemplo, podemos coletar informações de alguém que entra num site, analisando 

que páginas ele está visitando na seção. Mesmo que por pouco tempo, ali teremos 

alguns dados para formar um perfil inicial e gerar recomendações na hora mesmo.  

Outra possibilidade é cruzar sistemas, ou seja, coletar dados do cliente a partir de outros 

sistemas (como por exemplo, redes sociais).  

 

Recomendar somente o que é novo ? 

Se Spotify e iTunes recomendarem somente as músicas novas (lançamentos), talvez 

ninguém fique sabendo de músicas mais antigas. E há muitas boas que merecem ser 

ouvidas.  

Se uma loja de games só recomendar os lançamentos, ficará com os jogos antigos 

encalhados. 

O desafio é persuadir os clientes que os itens antigos também podem ser bons.  

 

Explicar a origem das Recomendações 

Os sistemas deveriam explicar como chegaram até as recomendações. Isto gera 

confiança (trust) no cliente. O sistema deve explicar de forma leiga e de fácil 

entendimento o algoritmo usado (exemplos: ―clientes que compraram isto, também 

compraram aquilo‖; ―talvez você goste disto, porque pessoas parecidas com você 

também gostaram‖).  

 

Origem das Recomendações: grupos X indivíduos, massa X especialistas  

A técnica dos Top N (ex. mais vendidos) usa informações da coletividade. Mas todas as 

pessoas são iguais. Se o sistema apresenta a música mais ouvida, ele não está fazendo 

distinção de quem foram as pessoas que mais ouviram.  

Uma maneira de resolver o problema é com a técnica de filtragem colaborativa. Outra 

possibilidade é separar por grupos. Exemplos: música mais ouvida no Brasil, aplicativo 

mais baixado entre pessoas de 20 a 30 anos, computador mais adquirido por empresas 

de design.  

 

 

http://miningtext.blogspot.com.br/2014/02/livro-gratis-free-e-book-31-tipos-de.html
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Relevância Temporal 

Durante 3 anos, uma farmácia recomendou fraldas toda semana a um cliente. E este 

sempre aceitou. Numa certa semana, ele não veio comprar fraldas. Mas a empresa 

continuou recomendando. Na semana seguinte, também não veio. E assim por diante. 

Quando a empresa deve parar de recomendar.  

Já falamos antes do perfil dinâmico. Esta pode ser uma solução. 

A outra é incorporar um tempo de validade para as recomendações ou a sazonabilidade. 

Não é porque um cliente comprou sorvete todo dia entre dezembro e fevereiro que a 

empresa deve continuar recomendando sorvete durante o ano todo.  

 

Gostos ou Necessidades Ad Hoc 

Um cliente só compra discos de Jazz. Certo dia, ele comprou um disco de Pagode. Isto 

deve ser incorporado ao seu perfil ? Uma possibilidade é incorporar esta classe de 

interesse mas com um grau pequeno (como discutido antes no perfil dinâmico). Outra 

possibilidade é os sistemas permitirem ao cliente dizer ―comprei para presente‖, ―não 

coloque isto no meu perfil‖ e coisas assim.  

 

Recomendar de novo o mesmo item? 

Se o cliente não aceitou a primeira vez uma recomendação, talvez ele possa aceitar mais 

tarde. Quantas recusas indicam que ele nunca mais vai querer ? Os sistemas deveriam 

permitir ao cliente dizer explicitamente (ratings) coisas como ―nunca mais me 

recomende de novo‖, ―hoje eu não quero‖, ―já tenho este produto‖. 

 

Se o cliente já comprou, nunca mais recomenda de novo o mesmo item ? 

Se um cliente comprar uma TV, ficaria muito chato recomendar para ele o mesmo 

produto na semana seguinte (pior ainda se for com menor preço).  

Mas talvez depois de 4 anos ele queira comprar outra TV, mais moderna.  

O mesmo produto deve ―morrer‖ no perfil do cliente, mas a ―classe‖ pode ―ressuscitar‖ 

depois de um tempo.  

E perfume ? Tem pessoas que compram sempre o mesmo perfume. Então recomendar 

depois de 3 meses o mesmo perfume que o cliente comprou não é problema. 

E cerveja ? Se um cliente comprou cerveja hoje, amanhã posso recomendar a mesma 

cerveja por preço mais baixo ?  

 

Relembrar Recomendações 

Hoje o usuário não aceitou a recomendação. Amanhã pode querê-la. Talvez fosse bom 

haver funções de recuperação de recomendações feitas pelo sistema (cuidando com a 

validade das ofertas). 

 

Mesmas recomendações para todos ? 

Num engarrafamento, várias pessoas pedem recomendação de caminhos alternativos. Se 

todas receberem a mesma recomendação, as vias alternativas ficarão também 

congestionadas.  

Se uma loja recomendar o mesmo produto para vários clientes, talvez fique sem estoque 

e torne insatisfeito o cliente que foi na loja atrás deste produto.  

Um desafio para os sistemas de recomendação é o balanceamento de carga, como já é 

feito em sistemas distribuídos para que os acessos a dados sejam distribuídos 

equilibradamente por vários servidores diferentes.  

 

Stigmergia 
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Stigmergia significa a comunicação entre seres vivos através do meio físico, e muitas 

vezes de forma involuntária. Funciona com as formigas, que deixam feromônios pelo 

caminho após encontrarem comida. Funciona quando queremos atravessar um mato e 

não conhecemos o caminho; basta seguir pelo chão onde a vegetação está mais pisada.  

Ao recomendar livros técnicos ou filmes que possuem continuação, os sistemas 

deveriam recomendar os itens numa ordem. Esta ordem pode ser inferida pela sabedoria 

das massas (em que ordem a maioria das pessoas compra livros ou assiste a filmes e 

séries). 

 

Interromper ou não o trabalho do usuário 

Se o sistema percebe que o cliente está procurando por algo, deve-se interrompê-lo para 

avisar e poupar-lhe tempo ?  

Ou o sistema deve lembrá-lo depois (ex. ―lembra aquele dia que você estava fazendo 

assim...‖).  

 

Recomendação solicitada ou espontânea ? 

Lembra o Assistente do Office, aquele clip que interrompia nosso trabalho para dar 

dicas furadas ?  

Agora imagine a seguinte situação: uma loja de lingerie manda uma carta agradecendo 

ao seu melhor cliente pelas compras feitas. A esposa dele lê a carta e se dá conta que 

nunca recebeu nenhum presente do marido. Tá feita a confusão.  

 

Quantos itens recomendar 

Qual a quantidade ideal de itens a serem recomendados ? O Google já escolheu um 

número baixo, em torno de 3.  

Se o objetivo do sistema de recomendação é diminuir a sobrecarga de opções, 

bombardear o cliente com muitas informações só vai piorar a situação.   

Talvez o sistema possa permitir ao cliente configurar ou explicitamente informar os seus 

limiares de relevância. 

 

Recomendação para Grupos 

Uma das áreas recentes de pesquisa é combinar perfis para fazer recomendações para 

grupos. Como um agente de viagem pode propor um roteiro turístico para um grupo 

onde haja pessoas de 3ª idade, jovens, casais sem filhos, adolescentes, solteiros de meia 

idade ... ? 

Se alguém gosta de filmes violentos, não significa que devemos recomendar filmes 

violentos toda vez que ele vá ao cinema. E se ele for com a namorada que gosta de 

filmes românticos ? 

 

Recomendações Sensíveis ao Contexto 

O desafio atual com o crescimento da Internet das Coisas (IoT), dispositivos móveis, 

GPS, etc. é entender o contexto do cliente para melhorar as recomendações (context 

awareness).  

Por exemplo, se o cliente pede para ser avisado quando seu time fizer um gol, o aviso 

deve ser diferente se ele estivar numa reunião ou se ele estiver na academia.  

Além disto, os conteúdos multimídia devem ser adaptados para o tipo de dispositivo do 

cliente, dependendo do tamanho de tela, espaço em memória, velocidade da rede de 

transmissão de dados, etc.  
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PARTE VII – FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DA DISSEMINAÇÃO 
 

 

 

Análise do fluxo de informação com grafos 
 

A análise do fluxo de informações dentro de uma organização pode ser feita através da 

análise de grafos. A Figura 17 representa 3 esquemas de troca de informações (A, B e 

C) entre pessoas (nodos ou círculos) de uma organização. As setas indicam de onde e 

para onde está indo a informação (seguindo sugestão de Formanski et al., 2012). 

 

No esquema A, pode-se ver que todo mundo ajuda todo mundo fornecendo 

informações. Há troca entre todas as pessoas (reciprocidade total), em ambos os 

sentidos.  

 

No esquema B, a pessoa 1 supre as outras duas e estas (2 e 3) também trocam 

informações entre si. Entretanto, 2 e 3 não fornecem informações para 1. Isto pode 

caracterizar que 1 está passando orientações. 

 

No esquema C, as pessoas 2 e 3 não se comunicam. Porém, ambas suprem a pessoa 1 

com informações (que podem ser relatórios). E a pessoa 1 não devolve nenhuma 

informação para 2 ou 3.  

 

 

Figura 17: Análise do fluxo de informações 

 
 

 

O fornecimento de informação (através de uma seta) pode indicar que uma pessoa 

(origem) está subordinada a outra (destino) ou que uma pessoa (origem) está passando 

orientações para um subordinado (destino).  

 

A Figura 18 mostra outro exemplo. Nodos representam pessoas e arestas (setas) 

representam o fluxo de informação de uma pessoa para outra. As cores indicam o 

departamento ou setor de cada pessoa. A largura da seta representa o quanto de 

informação passou naquele canal. 
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Figura 18: Grafo de comunicação entre membros de equipes 

 

Várias análises podem ser feitas a partir deste mapa de fluxo: 

 

a) podemos notar uma sub-rede isolada à esquerda com duas pessoas do departamento 

amarelo. Elas não trocam informações com pessoas de outro departamento. Além disto, 

há uma pessoa do departamento "amarelo" que não interage com estas duas para trocar 

informações, mas que está bem "enturmada" com pessoas de outro departamento 

(vermelho). Isto pode indicar um problema se os 2 primeiros amarelos formam ―ilhas‖ 

de informação e não compartilham com os demais (caso deveriam).  

 

b) podemos notar que há uma pessoa (azul em baixo, bem à esquerda) que só recebe 

informações. Pode ser um novato, ainda aprendendo. E há alguém (azul em baixo, bem 

à direita) que só fornece; pode ser alguém experiente, mas será que ele ou ela não deve 

receber algum tipo de informação de alguma outra pessoa ? 

 

c) uma pessoa do grupo azul está interligando duas sub-redes, a azul e a vermelha, 

provavelmente um elo de ligação importante para juntar duas áreas de conhecimento. 

 

d) uma pessoa do grupo azul (em cima, bem à direita) está isolada, tendo somente 

contato com uma pessoa. Pode ser que seja um aprendiz. 

 

O uso de grafos representando trocas de informação também permitem outros tipos de 

análise. A intensidade das trocas pode refletir grau de confiança entre pessoas ou 

relações de poder. Minu Ipe (2003) acredita que indivíduos com baixo status e poder 

direcionam informação para cima, enquanto que indivíduos com mais status e poder 

direcionam para seus pares (informação não desce). Ardichvili e colegas (2006) 

concluíram que poder e status determinam motivação para compartilhar e também a 

direção do fluxo. O fluxo vertical acontece mais entre pessoas que aceitam diferenças de 
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status e hierarquias. Em geral, pessoas de níveis mais acima não participam online e 

barram os de nível mais baixo. Status e atribuições são determinados por idade, sexo, 

riqueza e experiência. Já o fluxo horizontal acontece quando o status é determinado por 

conquistas passadas (meritocracia). 

 

A análise do fluxo pode também permitir identificar laços fortes e fracos pelo número 

de conexões. Também facilitam identificar subgrupos e assim entender a coesão de um 

grupo (se há conexões ou não entre subgrupos). Conexões entre subgrupos são 

importantes porque conectam áreas distintas. E por fim permitem identificar as 

chamadas ―autoridades‖ (aqueles que dão mais informação) e os ―hubs‖ (aqueles com 

mais conexões). 

 

 

Outros tipos de análise do fluxo 
 

Pentland (2014) discute padrões na disseminação de informações. A análise do fluxo 

pode permitir identificar por exemplo: quem interrompe quem, quem mais participa 

emitindo e quem mais recebe. Isto pode estar associado aos padrões de dominância e 

engajamento dentro do grupo.  

 

Algumas análises podem identificar o papel funcional ou a posição hierárquica da 

pessoa no grupo ou na rede. Assim também fazem os biólogos para identificar a 

hierarquia de poder entre animais sociais.  

 

Se o fluxo for de ideias, a análise permitirá contabilizar o número de ideias, o peso de 

cada uma através da densidade de mensagens (número de mensagens ou tamanho dos 

conteúdos) e a diversidade das ideias.  

 

 

Como avaliar a disseminação - métricas 
 

Eis algumas métricas para avaliar e comparar processos de disseminação. 

 

Em relação a uma mensagem: 

- número de pessoas alcançadas; 

- número de pessoas que viram ou ouviram a mensagem; 

- número de pessoas que interagiram (clicaram em algo, escreveram algum comentário); 

- número de pessoas que viram um vídeo ou ouviram um áudio (e se viram/ouviram 

tudo ou interromperam antes); 

- número de pessoas que passaram a informação adiante (ex. retweet); 

- grau com que as pessoas emitem (média de pessoas atingidas em cada emissão ou 

repasse); 

- número de mídias diferentes pelas quais foi enviada; 

- número de grupos diferentes onde foi disseminada; 

- tamanho da mensagem; 

- número de elementos diferentes que compõem a mensagem como por exemplo 

palavras, imagens, áudios (pode ser entendido como a riqueza da mensagem); 

- tempo entre ações (recebimento x leitura, recebimento x interação, postagem x 

repasse); 
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- velocidade da mensagem (entre envio e recebimento), principalmente quando não é 

feita por meio digital; 

- tempo entre a primeira postagem (início) e a última (fim); 

- tempo de latência (tempo médio entre chegada a um elemento e repasse deste para 

outro); 

- percentual de perda (diferença entre mensagem original e como ela chegou nas 

pontas). 

 

 

Em relação às pessoas (se estão entre os “eleitos” ou não): 

- número de postagens enviadas; 

- número de postagens lidas, vistas ou ouvidas; 

- número de repostagens (repasses); 

- número de conexões, contatos ou amigos; 

- número de grupos onde participa; 

- número de novos contatos que adicionou ao grupo; 

- tempo entre ações (regularidade ou frequência), tais como postar, ler, interagir, 

repassar, etc.; 

- valor da pessoa pelo valor de suas postagens (calcular com base nas métricas das 

mensagens enviadas). 

 

 

Em relação ao grupo que dissemina: 

- número de participantes; 

- avaliação do grupo pelas métricas das postagens dentro do gupo; 

- número de ações dos participantes (grau de ―energização‖ do grupo); 

- tempo entre ações dentro do grupo; 

- avaliação do grupo pelas métricas de seus participantes; 

- diversidade (número de subgrupos diferentes); 

- força das conexões (número de interações entre 2 elementos do grupo; para o grupo 

todo, fazer a média); 

- coesão (cálculo da similaridade média entre os elementos do grupo). 

 

 

Em relação ao alcance: 

- velocidade: número de pessoas atingidas por unidade de tempo; 

- amplitude: número de pessoas atingidas; 

- diferença de velocidade (aceleração ou desaceleração): diferença da velocidade final x 

inicial; 

- diferença de amplitude: número de pessoas atingidas ao final x início (período inicial 

convencinado ou primeiro nível de contato x últimos atingidos ou período final); 

- comparação de alcance entre mídias diferentes; 

- custo da disseminação (total ou por pessoa atingida); 

 

 

Meia-vida da informação 
 

Arbesman (2013) teoriza que o conhecimento e os fatos possuem um tempo de 

validade, assim como a radioatividade. A ―meia vida dos fatos‖, chamada assim por 
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Arbesman, determina o tempo que a metade dos fatos em uma área científica leva para 

se tornar obsoleta. Para a área médica, Arbesman calculou a meia vida em 45 anos. Ou 

seja, a cada 45 anos, metade dos conhecimentos que os especialistas da área possuem 

não vale mais. Segundos seus estudos, a meia vida em Física é de 13,07 anos, em 

Matemática é de 9,17 anos e na Psicologia de 7,15 anos.  

 

Uma possibilidade para isso é o surgimento de novos fatos ou dados, que podem vir por 

novas descobertas (veja o caso de fósseis) ou por novas medições (instrumentos 

melhores).  

 

Além disso, algumas regras podem valer por um tempo. Por exemplo, o conhecimento 

de que ―pessoas que compram o produto X também compram o produto Y‖ tende a não 

ser infinito. Pode ser que tais produtos deixem de produzidos ou comercializados, ou 

mesmo a força (probabilidade) da associação perca seu valor.  

 

Não é necessário calcular a meia vida para entender que dados se tornam 

desatualizados. Basta observar os seus registros de endereços e telefones de seus 

amigos.  

 

Allport e Postman concluíram de seus estudos que, ao se espalhar, o rumor tende a ser 

mais reduzido. No início, o número de detalhes declina mais suavemente, enquanto que 

70% dos detalhes são eliminados no curso de 5 ou 6 laços. Informações mais curtas tem 

mais probabilidade de serem reproduzidas com mais precisão; com menos detalhes 

recebidos, sujeitos têm menos a esquecer ou selecionar (possibilidade de distorção é 

menor). 

 

Segundo Dawkins (2007), a ―vida‖ de um meme depende de quão aceitável ele é. Para 

uma informação científica, podemos estimar seu valor de sobrevivência pelo número de 

vezes que ela é citada em revistas científicas em anos subsequentes. ―Se for uma 

melodia popular, sua difusão pelo ‗fundo‘ de memes poderá ser avaliada pelo número 

de pessoas que a assobiam nas ruas. Se for uma moda de sapato feminino, o memeticista 

de população poderá usar estatísticas de vendas de lojas de sapatos.‖  

 

O certo é que a sobrevivência de uma ideia, mensagem ou meme obedece ao princípio 

da seleção natural: passam adiante os que são mais aptos, ou seja, se adaptam melhor ao 

contexto ou ambiente; por isto, uma ideia revolucionária no início é rejeitada; ela 

precisa de mais ―corpos‖ para ser disseminada. 
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EPÍLOGO 
 

A disseminação de conhecimento evoluiu junto com a evolução do ser humano e da 

sociedade. Passamos de caçadores-coletores (90% da existência do Homem) para a 

agricultura (recentemente, apenas há 12 mil anos). A Revolução Industrial foi um 

―piscar de olhos‖. Estamos na Era do Conhecimento e do Big Data. Mas ainda não 

estamos preparados para viver em grupos sem conflitos, fofocas e mentiras, sem 

distorcer a informação que recebemos ou para transmiti-la de forma precisa e exata.  

 

A mistura de genes e cultura moldou o Homo sapiens para ser um Homo contributor. 

Compartilhamos conhecimento por diversos motivos. Mas ainda é difícil para as 

empresas conseguirem que seus funcionários façam isso quando elas querem; é sempre 

quando as pessoas querem. E ainda assim, repassamos conhecimento sem pensar, por 

instinto ou imitação. E não há como prever como as pessoas irão se comportar.  

 

O mundo está mais complexo. Alguns chamam de mundo VUCA (volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity). Conceitos, padrões, valores, estão em constante 

mudança; nada é definitivo. As mudanças estão ocorrendo muito mais rapidamente que 

tempos atrás. O filósofo Zygmunt Bauman também escreveu sobre isto em livros como 

Modernidade Líquida, Vida a Crédito e outros tantos. Para ele, os conceitos estão 

difusos, há mudanças acontecendo nas instituições e tradições.  

 

A consequência da volatilidade é a incerteza; a verdade é verdade apenas em alguns 

contextos e talvez por algum tempo; Thomas Kuhn (―A Estrutura das Revoluções 

Científicas‖) descreve a mudança de paradigmas (conjuntos de verdades) nas Ciências. 

A complexidade vem da quantidade de informações, conceitos, elementos e aumenta 

exponencialmente conforme mais elementos participam e conforme os papeis e 

interações se tornam mais diversos. A incerteza e a volatilidade geram definições 

parciais, conceitos difusos, éticas locais, apesar de vivermos num mudo globalizado; ao 

mesmo tempo que culturas se mesclam, há muitas diferenças que devem ser mantidas e 

já desigualdades para serem reparadas. 

 

Há funções especializadas, mais produtos e serviços, com um ciclo de vida mais curto. 

Isso aumentou a competição, mas também a colaboração. Não podemos viver sem redes 

e conexões sociais ou empresariais. E aprendemos a fazer alianças, times globais e 

integrações a nível mundial.  

 

Mas os paradoxos continuam. Ao mesmo tempo que evoluímos nossa cultura, ainda 

estamos muito dependentes de nossos genes e instintos (que vêm das Savanas). Segundo 

Michio Kaku, somos os mesmos como nas cavernas; a diferença é que somamos 7 

bilhões e temos mais tecnologias.  

 

Este livro tentou disseminar um pouco do entendimento de um dos fenômemos mais 

antigos da Humanidade, ao lado de comportamentos básicos como buscar alimento, 

proteger a si e aos seus parentes, fugir do frio e dos predadores: a disseminação de 

conhecimento.  
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