
[ESTALO]
O pensar da multidão   As plataformas de crowdsourcing espalham-se 
pelo Brasil, viabilizando tanto inovações empresariais como projetos independentes. A falta 
de regulamentação, no entanto, pode criar empecilhos POr FLAviO GuT*

A comunidade de Anã fica na Reserva 
Extrativista Tapajós-Arapiuns, às margens 

do Rio Arapiuns, em Santarém, no Pará. Um 
lugar aonde só se chega de barco. Ali, onde 
o peixe é a base da dieta dos ribeirinhos, 
a organização Mulheres Sonhadoras em 
Ação implantou uma fazenda de criação de 
peixes alimentados com ração orgânica. O 
grande problema enfrentado por elas, porém, 
é encontrar a fórmula correta para a ração 
e meios para produzi-la localmente. Na 
busca de uma solução, o Instituto Vivo, que 
já tem projetos na área, lançou junto com a 
plataforma Ideias.me um desafio para que 
colaboradores ajudem a resolver o problema. 
As cinco melhores soluções receberão R$ 
5 mil cada uma. Este é um exemplo de 
crowdsourcing. Numa tradução livre, pode 
ser entendido como a força de pessoas 
atuando juntas com um objetivo comum.

“Nós sempre investimos em inovação 
aberta. Acreditamos que precisamos abrir 
nossas mentes para novas ideias. E, com o 
surgimento de plataformas crowdsourcing 
no Brasil, decidimos apostar nesse novo 
conceito”, diz Luis Fernando Guggenberger, 
gerente de desenvolvimento cultural e 
sustentabilidade do Instituto Vivo. 

A Vivo surfa nesta onda, que foi batizada 
por Jeff Howe, autor do livro Crowdsourcing: 
O poder da multidão, ex-editor contribuinte 
da revista Wired e atual integrante da 
equipe editorial do site americano 
Crowdsourcing.org, uma referência 
no setor. 

O objetivo comum que agrega 
as pessoas tanto pode ser encontrar 
um jeito de produzir ração orgânica 
para uma fazenda de peixes na 
Amazônia como reorganizar completamente 
a vida institucional de um país – caminho 
seguido pela Islândia, que está chamando 
todos seus habitantes a produzir em conjunto 
sua nova Constituição.

Ambas as acões apostam no saber em 
rede. “Noventa por cento do que é produzido 
é lixo  . Mas há realmente grandes ideias 
entre os 10% restantes”, afirma Rafael 

Zatti, diretor-geral do Ideias.me, a primeira 
plataforma de crowdsourcing brasileira. “O 
nosso desafio é trazer esses 10% para dentro 
das empresas e projetos”, diz.

Mas, ainda assim, coletar e trazer boas 
ideias não basta para colocar em prática 
ações inovadoras. É preciso que a cultura 
do novo esteja incorporada à empresa, 
explica Romeo Busarello, diretor de internet 
e inovação da Tecnisa, uma das empresas 
pioneiras no uso da inovação aberta e do 
crowdsourcing em suas estratégias. “É 

necessário conhecer o DNA da 
empresa para entender que tipo de 
ideia pode ser aproveitado”, afirma. 

Na opinião de Marina Miranda, 
sócia brasileira da Mutopo, 
companhia americana que trabalha 
no modelo colaborativo, existe uma 

relação simbiótica entre quem produz as 
ideias e a empresa que as implementa. 

“Não estamos falando apenas 
de engajamento. Estamos falando de 
compartilhar valores”, diz. Para Zatti, 
quando consumidores trabalham juntos 
para desenvolver um novo produto, eles 
efetivamente se tornam parte do processo.

A atividade, porém, ainda não está 

regulamentada no Brasil. E, sem uma lei 
específica para o setor, o crowdsourcing fica 
sujeito a diversas interpretações. A Caixa 
Econômica Federal, por exemplo, tende a 
classificar a atividade como um concurso 
com prêmios, o que aumentaria muito a 
incidência de impostos, inviabilizando, na 
prática, o pagamento de recompensas. 

“Essa é uma inovação de 100%. Nós 
estamos buscando a interpretação correta, 
mas não encontramos ainda”, afirma Flávia 
Regina de Souza Oliveira, sócia do escritório 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados.

Seja no envolvimento de pessoas nas 
empresas, seja em projetos culturais e 
criativos, o crowdsourcing e suas múltiplas 
variantes está-se tornando parte da cena 
brasileira. Segundo dados da Ideias.me, já 
são 33 plataformas independentes atuando 
no Brasil, fora iniciativas empresariais como 
as da Vivo e da Tecnisa, entre outras. “O 
Brasil está diferente, com ideias borbulhando 
país afora. E, agora, temos as ferramentas 
para encontrar essas pessoas”, diz, otimista, 
Busarello.  

uma nova ideia por mês

Jeff Howe cunhou o termo crowdsourcing, que pode ser traduzido como a força de pessoas atuando juntas com um objetivo comum
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Theodore 
Sturgeon é 

conhecido por ser 
o autor da Lei de 
Sturgeon, segundo 
a qual “90% de 
qualquer coisa é lixo”

[ANÁLiSE]
Política 1 x Ciência 0   Os senadores serão salva-vidas se usarem sua 
legítima atribuição revisora para corrigir a miopia dos 410 votos conquistados na Câmara 
por bandeirantes que se acham “modernex”  POr jOSé ELi dA vEiGA*

Foi imenso o desprezo com que o grosso da 
Câmara reagiu à histórica manifestação 

conjunta da academia Brasileira de Ciências 
(aBC) com a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC) sobre as 
alterações do Código Florestal. Os 410 
deputados federais que aprovaram o 
substitutivo ao Pl nº 1.879/99 têm certeza 
de que a larga maioria de seus cabos 
eleitorais – decisiva para sua eventual 
reeleição – não tem a mínima simpatia 
pela postura ambientalista, nesse caso bem 
respaldada pelos cientistas.

Boas pesquisas de opinião, como as 
do datafolha, indicam que a maior parte 
da população desaprova estímulos a 
mais desmatamentos. Todavia, prefeitos, 
vereadores, presidentes de cooperativas, 
dirigentes de sindicatos, radialistas e muitas 
outras variedades de cabos eleitorais tendem 
a ser visceralmente contrários às ideias 
ambientalistas. Para eles, não faz nenhum 
sentido que sistemas naturais sejam 
defendidos das agressões de uma dinâmica 
econômica cuja inevitável racionalidade 
perceptível é tão somente de curto prazo.

O mais trágico, portanto, é o duplo 
equívoco que dá base a tão poderosa 
propensão política. Por um lado, porque a 
consciência do aquecimento global fez com 
que os ambientalistas se tornassem muito 
mais defensores da humanidade do que do 
restante da natureza. 

Por outro, porque a racionalidade 
econômica que mais importa – a de longo 
prazo – é que será respeitada se forem 
acatadas as ponderações feitas em conjunto 
pela aBC e SBPC. Regras e critérios de 
conservação que horripilam ruralistas já 
estão engendrando um dos mais importantes 
trunfos da competitividade global. Foi um 
tiro no pé o amplo apoio dos produtores 
agropecuários e de seus parasitas dos 
agronegócios ao desastroso substitutivo.

Por isso, os senadores serão salva-
vidas se usarem sua legítima atribuição 
revisora para corrigir a miopia dos 410 votos 
conquistados na Câmara por bandeirantes 

que se acham “modernex”, porque podem 
vender barato aos chineses quase todos os 
frutos da sobre-exploração de boias-frias e 
dos biomas brasileiros. O Senado precisa 
ouvir a ciência para garantir melhores 
futuros, tanto para a sociedade brasileira 
quanto para a humanidade.

Todavia, não há razão para otimismo 
quando se pensa na relação entre ciência 
e política, como demonstram até as mais 
avançadas democracias. Com a engenharia 
genética, por exemplo, há experiências 
radicalmente opostas entre as atitudes que 
orientaram os Estados unidos e a Europa 
sobre a adoção das sementes transgênicas.

Se a união Europeia manteve por tanto 
tempo severas restrições ao cultivo dos 
OgM, é porque as maiorias que elegeram 
seus 27 governos manifestaram preferência 
pela linha de maior precaução, em vez de 
acatar o ponto de vista contrário, por  
mais que ele fosse predominante na 
comunidade científica.

a dificuldade social de atribuir a devida 

importância ao conhecimento científico 
também é evidente na controvérsia sobre  
o uso da energia nuclear para a geração  
de eletricidade.

Ótimo exemplo está em recente 
mensagem eletrônica, amplamente 
reproduzida em redes socioambientais, 
segundo a qual uma maioria de experts em 
sustentabilidade considera desnecessária 
a energia nuclear na transição à sociedade 
de baixo carbono. um belo gráfico realça 
que 54% fazem essa aposta, ante 33% que 
entendem o nuclear como “componente 
essencial”, e 13% de abstenções. São 
os resultados de um survey global sobre 
o futuro energético feito pela globeScan 
incorporated: globescan.com.

Há algo muito estranho nessa história: 
em resposta à pergunta sobre o uso do 
carvão, metade dos mesmos experts (52%) 
rejeitou a proposta de abandono gradual 
(phase out) da pior forma de geração de 
energia elétrica.

Examinando-se o método empregado, 
percebe-se que não houve sondagem 
baseada em amostra sorteada. ao contrário: 
as porcentagens se referem a reles 551 
respostas a um questionário disponibilizado 
on-line, provenientes de 67 países. Entre 
os que reagiram, 42% estão envolvidos há 
menos de dez anos com questões relativas 
à sustentabilidade. Pior: pertencem, 
em proporções desconhecidas, a cinco 
diferentes mundos institucionais: o 
empresarial, o governamental, o das ONgs, 
o acadêmico/pesquisa, e dos prestadores de 
serviços, com destaque para a consultoria.

de todas as dúvidas que provoca 
esse survey, a mais importante tem tudo 
a ver com o tema desta coluna: será 
que poderiam ter pesos semelhantes 
os posicionamentos de pesquisadores 
científicos e as opiniões do restante dos 
mortais, por mais que se considerem 
entendidos em sustentabilidade?  

PrOFESSOr dA PóS-GrAduAçãO dO iNSTiTuTO dE 
rELAçõES iNTErNAciONAiS dA uSP E dO mESTrAdO 
PrOFiSSiONAL Em SuSTENTAbiLidAdE dO iNSTiTuTO dE 
PESquiSAS EcOLóGicAS (iPÊ). www.zEELi.PrO.br.
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