
de veículos pequenos da empresa
era uma resposta às demandas pe-
las marcas japonesas. No início, os
consumidores se mostraram bastan-
te receptivos ao que foi chamado
de "um novo tipo de empresa de
veículos", mas as vendas atingiram
o apogeu em 1994 e entraram em
queda. A GM reorganizou a área,
eliminando parte de sua autonomia
a fim de beneficiar as economias
de escala da empresa-mãe, e em
2004 a montadora concordou em
investir US$ 3 bilhões adicionais
para revigorar a marca. Porém 22
anos e bilhões de dólares após seu
lançamento, a marca ainda não
apresentou lucro. Situação similar
ocorreu com a Polaroid, empresa
pioneira na fotografia instantânea
que chegou a contar com mais de 10
mil funcionários na década de 1980,
mas não conseguiu encontrar um
nicho no mercado digital e, depois

de várias tentativas de reestrutu-
ração, pediu falência em outubro
de 2001.

Esses exemplos ilustram um
problema comum no mundo dos
negócios: a permanência longa
demais em uma iniciativa conde-
nada. Diante da possibilidade de
abandonar um projeto, empresa
ou setor, os executivos tendem a
persistir, apesar dos sinais claros
de que é hora de sair. Quando a
atividade é finalmente extinta, em
geral a decisão decorre da chegada
de um novo executivo graduado ou
da instalação de uma crise, como a
falta de crédito.

Pesquisas confirmam a tendência
das empresas em retardar a saída.
Um estudo mostrou que, confor-
me uma companhia envelhece, o
retorno médio ao acionista tende a
se reduzir. Para a maioria dos casos
de desintegração da amostragem, o
vendedor receberia um preço mais
elevado se tivesse antecipado a ven-

da. De acordo com nossa análise de
amplo conjunto de organizações
norte-americanas entre 1993 e
2004, a probabilidade de uma em-
presa decadente conseguir crescer
ou de se tornar lucrativa em três
anos não chegava a 35%. Finalmen-
te, os pesquisadores que avaliaram
os padrões de ingresso e de saída
das empresas nos diversos setores
descobriram que elas tendem a sair
da atividade nas fases de depressão
dos ciclos de negócio - em geral, o
pior momento para fazer a venda.

Por que é tão difícil desmontar
uma atividade na hora certa ou
abandonar um projeto condena-
do e realocar os recursos? Há vá-
rios motivos para isso, começando
pelo fato de que os executivos que
conduzem uma saída muitas vezes
precisam eliminar seus próprios
cargos. Mas um motivo básico é a
predisposição psicológica, que afeta
a decisão e induz os profissionais a
erros quando eles enfrentam uma



situação ou iniciativa malsucedida.
Esse tipo de tendência não raro faz
com que os sinais de alerta sejam
ignorados, que novas metas deixem
de ser estabelecidas a partir da che-
gada de novas informações e que se
continue "gastando boas velas com
maus defuntos".

Diferentemente do que ocorre
com outras decisões, como as que
envolvem uma aquisição ou o in-
gresso em novos mercados, a ava-
liação incorreta do momento de
abandonar uma iniciativa costuma
apostar no prolongamento, uma vez
que as empresas raramente decidem
sair ou descontinuar uma iniciativa
cedo demais. A consciência desse
fato deveria ajudar a evitar erros
-e isso pode acontecer, desde que
se identifiquem essas tendências,
determine-se o momento do pro-
cesso de tomada de decisão em que
elas se manifestam e se tomem as
medidas para reduzir seu impacto.
Algumas técnicas, como os mapas

e as ferramentas de contingência
utilizados pelas companhias de
investimentos e participações, po-
dem ajudar a decidir de maneira
objetiva se é o caso de interromper
um projeto ou iniciativa em perigo
e enfrentar as complexidades de
saída da atividade.

AS ETAPAS DO PROCESSO
DE TOMADA DE DECISÃO E OS
VIESES COGNITIVOS

O processo de tomada de deci-
são para abandonar um projeto, ati-
vidade ou setor envolve três etapas.
Em primeiro lugar, uma empresa
bem administrada avalia com regu-
laridade se seus produtos, projetos
internos e unidades de negócios
estão atingindo as metas. Caso ne-
gativo, e se não houver perspectiva
de recuperação, o segundo passo
envolve a difícil decisão pela descon-
tinuidade. Finalmente, os executivos
precisam se dedicar aos detalhes do
movimento de retirada.

Todas as fases estão sujeitas à in-
fluência de vieses cognitivos capazes
de alterar uma tomada de decisão
objetiva. Quatro vieses exercem
impacto importante: tendência à
confirmação, engano dos custos a
fundo perdido, escalaxja do com-
prometimento e "âncora e ajuste".
No quadro da próxima página,
avaliamos os aspectos psicológicos
de cada um e as influências sobre
as decisões. Voltemos agora às três
etapas do processo decisório.

Análise de projetos
Vamos começar com um teste

rápido sobre a capacidade de ava-
liação de hipóteses. Imagine quatro
cartas sobre uma mesa, cada uma
com um número em uma das fa-
ces e uma letra no verso. Diante da
informação de que uma carta com
uma vogai tem um número ímpar
no verso, qual dupla, entre as cartas
mostrando U, 7 e 8, você escolheria
se tivesse direito a virar apenas duas



cartas para checar se a afirmação
inicial está correta?

A maioria das pessoas acerta ao
escolher a carta com o U, mas erra
ao selecionar a carta com o número
7. Esse padrão ilustra o viés da confir-
mação: as pessoas tendem a procurar
uma informação que confirme seu
ponto de vista e a descartar a que a
nega. Um número ímpar no verso da
carta com a letra U confirma a orien-
tação, enquanto um número par
faz o oposto. Mas o número 7 não
informa nada novo - uma vogai no
verso confirma a orientação já sabida
com a escolha da carta U, enquanto
uma consoante não traz nada novo,
uma vez que as consoantes podem
aparecer tanto com números pares
como com ímpares. A escolha certa é
a carta com o número 8, porque ela,
sim, informa algo: se no verso houver
uma vogai, a afirmação inicial está
incorreta.

Imagine um grupo de executivos
avaliando um projeto para verificar
se o desempenho é satisfatório e se
os lucros e custos condizem com

as estimativas iniciais. Assim como
a maioria das pessoas escolhe as
cartas com o objetivo de confir-
mar e não de contradizer, esses
profissionais raramente procuram
dados para negar a possibilidade
de recuperação de um projeto ou
da empresa em dificuldades. Eles
buscam pesquisas de mercado que
anunciam o sucesso de um produto
ou previsões de custos de produção
e prazos que confirmem o êxito de
um esforço de reestruturação. Na
realidade, relatos de uma demanda
fraca, sinais de insatisfação do con-
sumidor ou estouros de orçamento
com freqüência resultam em rela-

tórios adicionais que contradizem
os dados negativos.

Vejamos o exemplo da cerveja-
ria norte-americana Joseph Schlitz
Brewing. No início dos anos 70, os
executivos decidiram adotar um
processo de fabricação mais barato,
com base em pesquisas que afirma-
vam que os consumidores não dife-
renciavam as cervejas. Apesar dos
claros sinais (recebidos na forma de
queda nas vendas) de que os com-
pradores julgavam claramente infe-
rior a cerveja fabricada pelo novo
processo, os executivos se mantive-
ram firmes à estratégia de redução
de custos. A Schlitz, no passado a
terceira maior cervejaria dos Esta-
dos Unidos, entrou em crise e foi
comprada por uma concorrente, a
Stroh, em 1982. Do mesmo modo,



em 1994, quando a Unilever lançou
no Reino Unido o novo sabão de
roupas Persil, testou a fórmula (e
obteve bons resultados) em roupas
novas, porém não procurou resul-
tados negativos, como saber se o
produto poderia prejudicar peças
mais antigas ou apresentar outro
efeito na combinação com tintas de
roupas comuns. Mas os consumido-
res descobriram e a Unilever teve de
retornar à fórmula antiga.

Neste momento, o engano dos
custos a fundo perdido constitui o
principal viés que afeta o processo
de tomada de decisão. Na hora de
decidir se é o caso de sair, os exe-
cutivos muitas vezes se concentram
no dinheiro irrecuperável que já foi
investido ou no conhecimento espe-
cífico do projeto e nas habilidades já
desenvolvidas. Um viés relacionado
com isso é a escalada do comprometi-
mento, em que mais e mais recursos
são investidos, mesmo quando todos
os sinais apontam para o fracasso.
Esse erro, típico dos esforços vãos,
não raro anda ao lado do engano
dos custos a fundo perdido, uma vez
que grandes investimentos podem
induzir seus autores a gastar ainda
mais, em um esforço para justificar
os custos originais. Em uma reunião,
quando alguém justifica custos fu-
turos com base em investimentos
passados, está na hora de fazer uma
avaliação criteriosa.

Um exemplo clássico é a Van-
couver Expo 86. O orçamento feito
em 1978 de 78 milhões de dólares
canadenses chegou a 1,5 bilhão em
1985, com um déficit de mais de 300
milhões. Nesses sete anos, o projeto
recebeu diversas injeções de inves-
timento por causa do comprome-
timento do governo regional com

a iniciativa. Para justificar a dife-
rença, recorreu-se a uma demanda
imensa (viés da confirmação): dos
12,5 milhões de visitantes previstos
inicialmente (suficientes para abalar
a infra-estrutura da cidade), come-
çou-se a falar em 28 milhões, quase
a população do Canadá na época.
Mas o país já havia visto o filme:
a Exposição de Montreal de 1967
apresentara um prejuízo de 285 mi-
lhões de dólares canadenses (seis
vezes mais do que as estimativas ini-
ciais), enquanto os Jogos Olímpicos
realizados em 1976 resultaram em
uma perda de mais de l bilhão de
dólares canadenses.

Bem diferente é o que aconteceu
com o metrô de Cincinnati, iniciado
em 1920. Sete anos depois, quan-
do o orçamento de US$ 6 milhões
acabou, os dirigentes da cidade
decidiram que o sistema não era
necessário, de acordo com o pare-
cer de especialistas independentes.
A obra parou, apesar da rede de
túneis que havia sido aberta. O pro-
jeto fora concebido em 1884, com

apoio de republicanos e democra-
tas, mas a Primeira Guerra Mundial
e as mudanças demográficas haviam
alterado a demanda. Para a sorte
dos moradores, nos últimos 80 anos
nenhuma das iniciativas para busca
de fundos para a obra teve êxito.

O último viés está relacionado
ao processo de "âncora e ajuste": os
profissionais responsáveis pela de-
cisão não fazem os acertos necessá-
rios das estimativas futuras a partir
de um valor inicial. As primeiras
estimativas podem influenciar as
decisões em diversas situações, e
essa tendência desempenha uma im-
portância peculiar nas decisões de
descontinuidade. Existem três "ân-
coras" possíveis: uma está associada
aos custos a fundo perdido, às ve-
zes com esperança de recuperação;
outra é a avaliação anterior, talvez
realizada em momentos melhores;
e a terceira é o preço pago por ou-
tras iniciativas no mesmo setor (em
geral se manifesta durante as fu-
sões, como aconteceu recentemente
na consolidação das empresas
ponto.com). Se uma empresa é ven-
dida por US$ l bilhão, por exemplo,
outros proprietários podem achar
que seus empreendimentos valem o
mesmo, sem considerar que os com-
pradores em geral miram primeiro
nos negócios mais rentáveis.

A venda da PointCast, na década
de 1990, um dos primeiros fornece-
dores de informações personalizadas
na internet, é um bom exemplo. A
empresa reunia 1,5 milhão de usuá-
rios e contava com US$ 5 milhões
em renda anual com publicidade
quando a News Corporation (News-
Corp), de Rupert Murdoch, fez uma
proposta de compra. A transação
nunca aconteceu e não demorou

O viés dos custos a fundo perdido é o que mais afeta o
processo decisório. Na hora de decidir se é o caso de sair, os
executivos se concentram no dinheiro gasto, irrecuperável



O mapa de contingência estabelece parâmetros para
orientar os responsáveis pela decisão em determinadas etapas

de um projeto ou negócio

para que os problemas surgissem.
Insatisfeitos com a lentidão, os
clientes começaram a migrar para
o Yahoo! e outros concorrentes. Nos
dois anos seguintes várias empresas
mostraram interesse pela PointCast,
mas a preços cada vez mais baixos.
No final, a empresa foi vendida para
a Infogate por US$ 7 milhões. Os
executivos da empresa provavelmen-
te ancoraram suas expectativas na
cifra inicial, o que tornou as ofertas
posteriores menos interessantes.

Não é fácil descontinuar uma ati-
vidade ou iniciativa, pois as empresas
preferem realocar recursos (sobretu-
do profissionais) de projetos concluí-
dos a fazê-lo com empreendimentos
malsucedidos. Investimentos mais
elevados, que aumentam a impor-
tância do processo decisório, em ge-
ral estão associados a atividades em
andamento e não a um projeto. O
desconforto dos executivos na hora
de dispensar colegas também explica
em parte por que algumas decisões
de encerramento só ocorrem quan-
do há alterações no quadro de pro-
fissionais. Já o "desinvestimento" é
mais fácil, por causa da possibilidade
de venda do negócio (ao contrário
da venda de um projeto).

Quando uma empresa decide
deixar uma atividade, suas caracte-
rísticas e as do setor podem influir
na tomada de decisão. Se houver
apenas uma divisão ameaçada den-
tro de uma empresa saudável, por
exemplo, é mais fácil vendê-la ou
fechá-la do que se o problema esti-
vesse no negócio central, pois nesse
caso uma "retirada" eqüivaleria à
morte da organização inteira (a ven-
da pode ocorrer mesmo assim, mas
reconhecemos que é algo difícil).
Embora seja raro, pode fazer sentido
insistir em um setor decadente se
houver sinais de que os concorren-

tes tendem a sair de cena, deixando
o remanescente em situação de
monopólio.

UMA VISÃO NÍTIDA
Várias técnicas podem conter os

efeitos desses vieses. Uma delas é a
avaliação do projeto por um profis-
sional externo à equipe de gestão.
Em uma multinacional do setor de
energia e de matérias-primas, um
executivo que não integrava a equi-
pe inicial precisava dar seu aval a
cada projeto. Se o setor de pesquisa
e desenvolvimento alegasse que o
processo de produção de um pro-
tótipo poderia atingir a velocidade
plena em três meses, por exemplo,
o gerente de produção precisava
concordar (e, caso a meta não fosse
atendida, ele também seria respon-
sável). Atribuir responsabilidade aos
profissionais externos sobre previ-
sões é um modo de obter opiniões
mais honestas.

Companhias de investimentos e
participações também adotam essas
táticas. Uma importante empresa

norte-americana contrata parceiros
independentes para promover revi-
sões periódicas dos negócios de seu
portfólio. Se um profissional com-
pra e inicialmente administra uma
empresa, por exemplo, outro recebe
a incumbência de reavaliar a com-
pra e o desempenho do negócio (e
também tem responsabilidade pelos
resultados finais). Embora o proces-
so talvez não elimine as influências
sobre o pensamento coletivo, torna
mais concreta a possibilidade de
venda das unidades com desempe-
nho insatisfatório antes que elas
consumam a saúde financeira da
empresa.

Outra ferramenta que pode aju-
dar os executivos a superar os vieses
e a tomar decisões mais objetivas é
o mapa de contingência, que esta-
belece parâmetros para orientar os
responsáveis pela decisão em deter-
minadas etapas de um projeto ou
negócio. Os parâmetros marcam os
pontos nos quais é preciso abordar as
principais incertezas, assim como as
decisões relacionadas e os possíveis
resultados. Para que esse instrumen-
to tenha eficácia, é preciso distribuir
atribuições específicas a cada parâ-
metro antes do início do projeto (ou
com boa antecedência em relação
a cada aferição). O sistema oferece
uma espécie de "pré-compromisso"
que ajuda a eliminar os vieses antes
da hora de tomar decisões.

Uma empresa do setor petro-
químico, por exemplo, criou um
"mapa" desse tipo para uma unida-
de de negócios de resultados insa-
tisfatórios que propunha uma nova
tecnologia, com vistas à recuperação
financeira (veja quadro da página ao
lado). O sistema estabelecia as metas
específicas (com pequena variedade
de resultados) que a nova tecnologia
teria de atender em determinados



prazos ao longo de vários anos.
Além disso, também previa regras
de saída caso as expectativas não
fossem atendidas.

Os mapas de contingência po-
dem ajudar ainda a isolar alguns
vieses específicos capazes de afetar
o processo de tomada de decisão. Se
um parâmetro sugere, por exemplo,
que um projeto ou negócio deveria
ser extinto, mas os executivos alegam
que a empresa investiu tempo e re-
cursos demais para parar, os vieses
do engano dos custos a fundo per-
dido e da escalada do comprometi-
mento provavelmente estão ativos.
E claro que o mapa inicial pode
precisar de ajustes de acordo com
os dados novos, mas as eventuais mu-
danças só devem ser feitas de olho
nos parâmetros futuros.

Os mapas de contingência im-
pedem que os executivos alterem os
critérios de decisão no meio do per-
curso, a não ser por motivos objetivos
e relevantes. Também ajudam os res-
ponsáveis pelas decisões a se concen-
trar nas expectativas futuras (em vez

de focar no desempenho passado)
e a reconhecer as dificuldades de
maneira explícita por meio de vários
caminhos possíveis, além de reduzir
a culpa por resultados desfavoráveis
que tenham sido especificados an-
tecipadamente: o reconhecimento
aberto dos problemas dá às empresas
uma possibilidade de se adaptar, en-
quanto a falha no reconhecimento
antecipado de problemas requer
uma mudança de estratégia, em
geral política e psicologicamente
difícil de ser justificada.

Quando as empresas finalmen-
te decidem vender um negócio, os
responsáveis pela decisão podem
superar eventuais vieses de "âncora"
e de ajuste recorrendo a opiniões
independentes e afastadas das pro-
jeções iniciais. Sem essa influência,
as avaliações desses profissionais
considerarão apenas a situação
atual, como a evolução do market
share, a concorrência e os custos.

Existem meios para reduzir o
custo emocional de fechar ou ven-
der um projeto ou uma empresa.

Se uma organização contar com
vários projetos de resultados insa-
tisfatórios, uma saída é reuni-los e
descontinuar todos de uma vez (ou
em um intervalo curto). Esse tipo
de medida faz com que a sensação
de fracasso que pode acompanhar
a iniciativa não seja revivida diver-
sas vezes. Também fica mais fácil
"vender" para os acionistas ou o
mercado uma decisão difícil "con-
centrada", sobretudo se houver um
novo presidente com uma agenda
de reestruturação.

As companhias podem se con-
centrar na descontinuidade de ati-
vidades ou negócios com produtos
diferentes dos que compõem sua
atividade central, como fez a Proc-
ter & Gamble em 2002: a empresa
deixou de produzir alguns itens para
se concentrar naqueles com maior
perspectiva de crescimento e posição
mais central em seu portfólio.

Embora o cancelamento de um
projeto ou a descontinuidade de
um negócio possam ser interpre-
tados como sinal de fracasso, esse
tipo de iniciativa constitui parte
normal do processo de criação e
destruição. As empresas precisam
compreender que esse é o caminho
para liberar seus recursos e melho-
rar sua capacidade de adotar novas
oportunidades de mercado.

Ao neutralizar os vieses cog-
nitivos que dificultam a avaliação
objetiva dos projetos, as empresas
provavelmente ganham mais força
para identificar alternativas com
forte potencial de crescimento. A
alternativa inaceitável é despejar os
recursos corporativos em empreen-
dimentos fadados ao fracasso no
longo prazo, seja qual for o valor
já investido neles.

O estudo é de autoria dos consultores da
McKinsey & Co John T. Horn, do escritório
de Washington, nos EUA, Patrick Viguerie,
do escritório de Atlanta, e Dan P. Lovallo,
do escritório australiano e professor da New
South Wales University.

Text Box
Fonte: HSM Management, ano 11, n. 62, p. 98-103, maio / jun. 2007.




