




Como criar experimentos inteligentes na empresa

Peguemos o exemplo de um grande
banco de varejo que estabeleceu a meta
de melhorar o atendimento ao cliente.
A instituição embarcou num programa
supostamente científico: certas agên-
cias foram rotuladas de "laboratório" e
as idéias ali sendo testadas de "experi-
mentos". Infelizmente, a metodologia
não era tão rigorosa como sugeria o dis-
curso. Ansioso por testar um monte de
idéias, o banco mudou muita coisa de
uma só vez nos "laboratórios". Com isso,
ficou difícil, para não dizer impossível,
determinar qual a verdadeira causa de
qualquer melhora nos resultados. Em
geral, os locais que serviam de palco dos
testes não eram comparados a agências
de controle, de modo que não havia co-
mo afirmar com certeza que qualquer
resultado obtido não teria sido registra-
do de qualquer maneira. Na tentativa
de evitar críticas, os gerentes usaram,
sim, um controle num dos testes, feito
para checar se a instalação de TVs nas
agências, para que o cliente pudesse assistir ao noticiário en-
quanto aguardava na fila, diminuiria a sensação de espera. Só
que, em vez de examinar grupos de teste e de controle, os ge-
rentes compararam apenas uma agência laboratório com uma
agência de controle, o que não era suficiente para estabelecer
resultados estatisticamente válidos. A sensação de demora no
atendimento caiu, sim, na agência onde foi feito o teste, mas
subiu consideravelmente na agência de controle (onde nada
havia mudado). Desencontrados, os dados impediram que o
teste fosse conclusivo — mas não foi assim que as conclusões
foram apresentadas à alta diretoria.

Esse problema pode ser evitado. Com o uso de novos progra-
mas de software — agora encontrados em toda parte — e com
certos investimentos bem simples em capacitação, o geren-
te pode, hoje, basear decisões importantes em experimentos
cientificamente válidos. Obviamente, o método científico não
é novidade — nem sua aplicação na atividade empresarial.
Centros de P&D de empresas — de fabricantes de biscoitos a

» Muitas empresas lançam algo
novo com base apenas na intuição,
apesar do fato de que, hoje, é ra-
zoável esperar testes válidos antes
de qualquer lançamento.

» Com um modesto investimento
em treinamento, o uso de software
disponível no mercado e incenti-
vos certos, qualquer organização
pode adquirir a capacidade de

"testar-e-aprender'.'

» Empresas que preparam seus
gerentes para a realização de ex-
perimentos rigorosos em pequena
escala não só evitam cometer erros
onerosos, como também aumen-
tam a probabilidade de que grandes
idéias sairão do papel.

laboratórios farmacêuticos — sempre
empregaram o método. O marketing
por mala-direta também, ao monitorar
a resposta obtida com distintas varia-
ções de seu discurso de vendas. Já fora
desses contextos aplicar o método era,
até há pouco, uma empreitada com-
plexa. Qualquer incursão no estudo
randomizado de idéias de gestão — ou
seja, a distribuição aleatória de alvos do
estudo entre grupos de teste e controle
— exigia a contratação de um doutor em
estatística ou um especialista em criar
experimentos (figura às vezes encontra-
da em programas avançados de qualida-
de total). Hoje, um administrador com
formação quantitativa pode monitorar
o processo, amparado por software que
ajude a determinar que tipos de amos-
tra são necessários, que localidades usar
para teste e controle e se quaisquer mu-
danças produzidas pelo experimento
são estatisticamente significantes.

Em empresas voltadas ao grande pú-
blico e dotadas de um vasto banco de dados de transações, já
virou rotina testar inovações bem distantes da arena da P&D
de produtos. Aqui entram bancos como PNC, Toronto-Domi-
nion e Wells Fargo; varejistas como CKE Restaurants, Famous
Footwear, Food Lion, Sears e Subway; e empresas de internet
como Amazon, eBay e Google. Com o teste randomizado vi-
rando o procedimento padrão em certos cenários — análise
de websites, por exemplo —, empresas investem em recursos
para sua aplicação em outras circunstâncias também (veja o
quadro "Chega de dúvida" para uma amostra de testes reali-
zados recentemente). É claro que em muitas situações da ges-
tão ainda não é fácil nem prático estruturar um experimento
cientificamente válido. Mas, ainda que não seja adequada em
toda situação (nenhum método de gestão é), a abordagem do
testar-e-aprender sem dúvida irá ganhar terreno com o tempo.
E em sua organização, vai vingar? Se sua empresa for como
muitas outras que estudei, um investimento em software e
treinamento vai trazer retornos rápidos graças à exploração de

A verdadeira recompensa virá

quando a organização como um todo adotar
a mentalidade do testar-e-aprender.



oportunidades ao alcance da mão. Mas
a verdadeira recompensa virá quando
a organização como um todo adotar a
mentalidade do testar-e-aprender.

Quando testar faz sentido
Um teste formal pode trazer um grau
de compreensão sobre aquilo que re-
almente funciona — grau dificilmente
atingido por abordagens mais intuitivas.
Em tese, é algo que faz sentido para
qualquer área da atividade empresarial
na qual uma variação possa gerar resul-
tados distintos. Na prática, contudo, há
momentos em que um teste é inviável
ou desnecessário. Em certos casos, sim-
plesmente não há como testar algo em
pequena escala. Quando a varejista ame-
ricana Best Buy explorou uma parceria
com Paul McCartney para o lançamen-
to de um CD com exclusividade na rede
e o patrocínio de vários shows, nenhum
componente da promoção podia ser
testado em pequena escala. Logo, os ge-
rentes da empresa foram pela intuição.
No Toronto-Dominion, um dos maiores
e mais rentáveis bancos do Canadá, o
hábito de testar é tão arraigado que um
gerente às vezes precisa ser lembrado de
que, em nome da rapidez, é permitido,
sim, tomar uma decisão sem antes fazer
testes (desde que tenha bastante experi-
ência na área em questão).

De modo geral, um teste dá frutos
na execução da estratégia, e não em sua
concepção. Seja no marketing, na análi-
se da localização de lojas ou agências ou
na criação de websites, os insights mais
confiáveis têm a ver com o impacto e o
valor potenciais de mudanças táticas:
um novo formato de loja, por exemplo, uma promoção de
marketing, um processo de atendimento. Já para a avaliação
de grandes mudanças no modelo de negócios, uma fusão ou
aquisição de grande monta ou alguma outra decisão de cará-
ter transformador, o método científico não é bom.

A experiência da americana Capital One dá pistas sobre os
limites naturais da experimentação em empresas. Quando o
assunto é "testar", a Capital One está entre as mais agressivas.
E isso desde 1988, quando seu presidente e cofundador, Rich
Fairbank, entrou para a empresa da qual brotaria a Capital
One, o Signet Bank. Daria até para dizer que a empresa foi
fundada sobre esse conceito. Uma característica do setor de
cartões de crédito que agradava Fairbank era a "capacidade

VOCÊ, OU OUTRA pessoa da equipe,
está propondo uma mudança que
pode até ser positiva. Mas por que
apostar no palpite quando é possível
provar (ou refutar) a tese? Segundo
o autor, a melhor maneira de decidir
melhor quando o assunto é uma
potencial inovação é...

» Criar um experimento.
Comece com uma hipótese sobre
como a mudança vai ajudar a
empresa. Se essa hipótese for boa,
você aprenderá bastante tanto se
refutá-la quanto se comprová-la.
Para testar a hipótese, examine o
que ocorre em um grupo de teste
e em um grupo de controle. Deixe
claro, desde o início, que critérios
terá de medir para produzir um
resultado definitivo — e se você
realmente tem condições de medir
esses aspectos.

» Agir com base nas descobertas.
Somente algo que deu certo no ce-
nário de testes deve ser adotado em
escala mais ampla. Isso não quer
dizer que o que não vingou deva ser
simplesmente descartado. Ajuste a
hipótese com base nos resultados
e considere testar uma variação.
Mais importante ainda é registrar
o conhecimento gerado numa es-
pécie de banco de dados e torná-lo
disponível para outros indivíduos na
organização, para que ninguém des-
perdice recursos tentando provar de
novo a mesma coisa.

EXEMPLO Para gerar mais receita,
o pessoal de marketing da rede de
lanchonetes americana Subway
queria vender sanduíches de 30
centímetros de comprimento por
apenas US$ 5. Mas os donos de
franquias temiam que a promoção
fosse levar o público a abandonar
itens mais caros do cardápio. Um
experimento para comparar estabe-
lecimentos de teste com um grupo
de controle provou que a promoção
ia valer a pena — o que se compro-
vou na prática.

» Fazer de testes a norma.
Monte o treinamento e a infraes-
trutura para permitir que gente
sem tarimba em estatística realize
experimentos rigorosos. Há, no
mercado, software capaz de condu-
zir todos pelo processo e ajudá-los
a analisar os resultados. Um núcleo
de especialistas pode entrar com
recursos e conhecimento e manter
um banco de dados com o conhe-
cimento já produzido. Para cultivar
uma cultura do testar-e-aprender a
liderança precisa, entre outras coi-
sas, punir quem age sem suficiente
evidência.

À medida que se familiarizam com
essa prática, seus gerentes vão des-
cobrir que um teste abre caminho
para idéias promissoras, em vez de
impor obstáculos a elas.

de transformar uma empresa num laboratório científico, no
qual toda decisão sobre a concepção de produtos, marketing,
canais de comunicação, linhas de crédito, seleção de clientes,
políticas de cobrança e decisões de venda cruzada podia ser
submetida a testes sistemáticos com o emprego de milhares
de experimentos"1. A Capital One adotou o que Fairbank cha-
ma de estratégia baseada na informação — estratégia que deu
frutos: hoje, a empresa é a quinta maior emissora de cartões
de crédito nos Estados Unidos.

Só que quando a Capital One se viu diante do maior dilema
que enfrentara nos últimos tempos, sua diretoria concluiu
que teste nenhum a ajudaria a decidir. Ao perceber que a
empresa precisaria de outras fontes de capital para manter
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a independência, a cúpula pensou
em comprar um punhado de ban-
cos regionais; deixaria de ser uma
empresa que mexia apenas com
crédito e viraria um banco comple-
to. A decisão não foi submetida a
testes por um par de motivos im-
portantes. Primeiro, a natureza da
oportunidade exigia que a empre-
sa agisse rápido; não havia tempo
nem para um teste em pequena
escala. Segundo, e mais crucial, era
impossível montar um experimen-
to que pudesse prever de modo con-
fiável o resultado de uma mudança
tão grande de rumo. Mesmo assim,
depois de comprar os bancos, a Ca-
pital One reiterou o compromisso
com a estratégia baseada na infor-
mação. Seus gerentes imediatamen-
te passaram a infundir essa cultura
no contexto da nova atividade ban-
cária, o que significa levar o método
mais além — a testes envolvendo
o atendimento ao cliente e o com-
portamento do pessoal. É como
disse um funcionário da empresa:

"É muito mais fácil fazer testes ran-
domizados com envelopes de mala-
direta do que com funcionários de
uma agência bancária".

A Sears Holdings dá outro exemplo daquilo que pode ser
testado e daquilo que não pode. Curiosamente, é outra em-
presa com tradição na área. Robert E. Wood, o responsável
pela transição da Sears de vendas por catálogo para o varejo
convencional, dizia que seu livro favorito era o guia Statisti-
cal Abstract of the United States. Quando abriu as primeiras
lojas da Sears, em 1928, foram instaladas duas em Chicago.
Quando perguntaram por que a Sears precisava de duas lojas
na mesma cidade, Wood disse que era para reduzir o risco de
erro na escolha do ponto ou do gerente da loja.

Hoje, a Sears Holdings entrou numa nova era: seu princi-
pal controlador, o investidor Edward Lampert — que preside
o conselho da empresa desde a compra da Sears pela Kmart

—, está sondando maneiras alternativas de combinar as duas
cadeias, ambas com problemas. Pelo que sei, Lambert não
testou a idéia de juntar as duas redes. Teria sido algo difícil,
impossível até (aliás, ainda não está provado se a compra foi
uma boa decisão). Mas Lampert é um forte partidário da ex-
perimentação no nível tático. Numa carta aos acionistas em
2006, afirmou: "Uma das grandes vantagens de termos cerca
de 2.300 estabelecimentos de grande porte na Sears Holdings
é poder testar conceitos num punhado de lojas antes de assu-

Coloque suas idéias à prova

Adaptado do diagrama "Test and Learn" da Applied Predictive Technologies

mir o risco e [investir] o capital para a aplicação do conceito a
um número maior de lojas ou à rede inteira". O grupo testou,
por exemplo, vários formatos para a venda de mercadorias da
Sears em estabelecimentos da Kmart — e vice-versa. Testou
também outros formatos, incluindo a disposição de mercado-
rias nas lojas da Sears como nos distintos cômodos de uma
residência (cozinha, área de serviço, quartos e outros).

Além de aplicar o critério do tático versus estratégico, há
outras maneiras de determinar se um teste formal faz sentido.
Um teste desses só é útil, por exemplo, em situações nas quais
o resultado desejado é definido e mensurável. Digamos que
seja proposto um novo programa de treinamento em vendas.
Para poder testar sua eficácia, será preciso definir qual a meta
(aumentar a venda cruzada, por exemplo) e garantir que uma
eventual mudança possa ser medida (sua empresa monitora
a venda cruzada, para começo de conversa?). Alterações em
índices de vendas e de conversão são frequentemente usadas
como variáveis dependentes em testes e são calculadas de
modo confiável para outros propósitos. Já a medição de ou-
tros resultados, como satisfação do cliente e envolvimento do
pessoal, pode exigir mais esforço e medidas mais invasivas.

Um teste tem mais credibilidade quando é possível obser-



FORMULAR OU
AJUSTAR HIPÓTESE

CHEQUE se relações
hipotéticas não foram veri-
ficadas e mensuradas antes
— e se é possível verificá-
las e mensurá-las.

CERTIFIQUE-SE de que
hipótese possa gerar valor
econômico considerável.

DETERMINE se hipótese
é capaz de sugerir uma
decisão ou ação concreta
(se não for, não siga em
frente).

EXECUTAR TESTE

CONVERSE com gerentes de
unidades de teste e de controle
e com profissionais da análise
para saber o que pode dar
errado e que eventos poderiam
deturpar os resultados.

INSTRUA pessoal em campo
a relatar eventos anormais.

RETIRE unidades do teste em
caso de eventos que possam
deturpar resultados.

AJUSTE planos de avaliação e
remuneração de gerentes para
que não sejam afetados de
forma negativa pelos testes.

PLANEJAR
ADOÇÃO

ESTUDE características
de unidades de teste para
decidir se adoção deve ser
universal ou diferenciada.

EQUILIBRE complexidade
da adoção com facilidade
de implementação e
gestão.

BIBLIOTECA DE
APRENDIZADO

FAÇA um resumo de cada
teste: hipótese, dimensões
do teste, principais resulta-
dos, interações e estratégias
e resultados da adoção.

UTILIZE uma classificação
administrativa típica e facilite
a consulta à biblioteca.

TORNE a biblioteca dispo-
nível para todo o pessoal;
divulgue testes e resultados
de estudos importantes
para estimular o surgi-
mento de uma cultura do
testar-e-aprender.

CRIAR TESTE

GARANTA que o total de uni-
dades de teste e de controle
seja suficiente para garantir
relevância estatística.

USE a simulação para explorar
estratégias distintas de criação
de grupos de controle (esses
grupos podem diferir, por
exemplo, em uma única variá-
vel importante).

AVALIE se estratégias usadas
com grupos de controle para
testes similares no passado
servirão; em geral, servem.

FAÇA análises estatísticas para
minimizar número de unida-
des de teste exigido.

ESTENDA o período de teste
se indicadores cruciais varia-
rem muito.

ANALISAR TESTE

CERTIFIQUE-SE de que
"impulso" resultante de
intervenções seja estatistica-
mente significativo.

USE software para analisar
resultados e administrar
dados complexos de várias
unidades de teste e de
controle.

DETERMINE se é necessário
mais testes.

EXAMINE o máximo possível
de características de uma
unidade para conferir de que
modo variáveis importantes
interagem.

ADOTAR

FAÇA uma adoção grada-
tiva e encare-a como um
teste também (primeiras
unidades afetadas estão
dando o resultado dese-
jado? Se não, modifique
abordagem nas unidades
seguintes).

INCENTIVE gerentes
de unidades a partilhar
estratégias e táticas de
adoção.

var diversos cenários mais ou menos equivalentes. Podem ser
estabelecimentos físicos, como no caso das lojas da Sears, ou
mesmo cenários mais transitórios, como versões distintas de
um website. Entre os primeiros a apostarem em testes (e de
forma extensa) estão redes varejistas e cadeias de restaurantes.
Já que tanta coisa permanece constante em seus vários estabe-
lecimentos, é fácil determinar quais servirão de cobaia e quais
de controle, e de vincular causas e efeitos. Também é mais
fácil testar mudanças no ambiente de trabalho em empresas
com filiais em várias cidades. Fazer inferências estatísticas
com base num pequeno número de locais de teste é algo mui-
to mais difícil — é a abordagem do testar-e-aprender em sua
forma mais arrojada.

Por último, um teste formal só faz sentido se formulada
uma hipótese lógica sobre o impacto que a intervenção suge-
rida teria sobre a empresa. Embora seja possível mudar algo e
simplesmente esperar para ver o que acontece, esse processo
inevitavelmente levará a uma hipótese — e, em geral, à con-
clusão de que esta poderia ter sido formulada de antemão e
testada de forma mais precisa.

O processo de teste
Para começar a empregar uma gestão mais científica em sua
empresa, é preciso primeiro familiarizar gerentes de todos
os níveis da organização com o processo de teste. Embora se-
ja, provavelmente, algo simples de entender (veja uma típica
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Certas ferramentas de software são feitas para problemas
ou setores específicos. Para a análise de experimentos de qua-
lidade na manufatura o mercado traz, por exemplo, uma série
de ferramentas prontas para uso. Há, igualmente, ferramentas
altamente especializadas para testes de uso de websites, como
o software de análise da web vendido pela Omniture e pela
WebTrends e as ferramentas gratuitas da Google Analytics. In-
felizmente, até aqui não saiu um software que consiga, sozinho,
ajudar a organização com todos os tipos e contextos de teste.

Registro do aprendizado. Uma empresa que faz um volu-
me considerável de testes vai gerar um volume considerável
de conhecimento sobre aquilo que funciona ou não. O ideal
é que funcionários organização afora tenham acesso a essa
informação e a utilizem para nortear iniciativas futuras. Mas
isso ocorre em poucas organizações. "Esse conhecimento está
todo na minha cabeça e, se algo me acontecesse, estaríamos
em uma difícil situação", confessou o diretor de testes de uma
empresa de internet. "Provavelmente deveríamos nos empe-
nhar mais, mas descobrimos que cada pessoa precisa aprender
com seus próprios testes, mesmo que isso já tenha sido feito
muitas vezes antes", disse o executivo de um banco ao tentar
justificar a falta de disseminação do aprendizado. Embora as
pessoas aprendam, sim, com a experiência própria, seria de
esperar que essa não fosse a única maneira possível.

tos. Executivos da Famous Footwear, por exemplo, acham que
o contexto da localização dos pontos comerciais — a principal
área de testes na empresa — muda o suficiente para justificar
novos testes depois de cerca de um ano. A Netflix concluiu
em 2006 que seus testes com clientes, que completavam cinco
anos, precisavam ser refeitos; é que a base de usuários mudara
muito naquele intervalo — de usuários pioneiros da internet
para o grande público. A CKE Restaurants tem dificuldade
para decidir se é preciso ou não retestar preços, sobretudo em
fases de alta acelerada no valor de commodities. Ironicamente,
é preciso aplicar a intuição, e não testes ou análises, para de-
terminar a necessidade de novos testes.

Grupo central de recursos. A maioria das empresas que
recorrem bastante a testes montou uma pequena organização,
de certo modo centralizada, para supervisionar os trabalhos.
Essa equipe conduz os testes, como no caso do PNC Bank, da
Subway e da Famous Footwear, ou — quando o uso de testes
é disseminado pela organização — serve de recurso para ques-
tões metodológicas e estatísticas, como no caso da Capital One.
No PNC Bank, o grupo de testar-e-aprender (parte do braço
de gestão do conhecimento da instituição, subordinado ao
marketing) encara a promoção de seus serviços por todo o
banco como prioridade. Essa equipe tenta forjar relações com
executivos cruciais, e conquistar sua confiança, para que ne-

Testar, e aprender com isso,

deve ser um aspecto central do processo
decisório de qualquer organização.

Mas certas organizações começam a lidar com a questão. A
Capital One registra tudo o que aprende com seus milhares
de testes num sistema online de gestão do conhecimento e
já testou um sistema ainda mais ambicioso que usaria esse
conhecimento para guiar gerentes de produtos durante o de-
senvolvimento de novas idéias. A americana Famous Footwear
adota a abordagem do "cartaz publicitário": para cada teste,
resume os resultados em uma página, distribui o documento
por toda a organização e exibe o "cartaz" na parede ao lado do
departamento de testes.

Reavaliação regular. Um aspecto complicado da adoção de
uma abordagem de testes de longo prazo é determinar quan-
do repetir o teste. Não há como saber ao certo quando um tes-
te se tornou obsoleto; um analista experiente precisa avaliar
se houve mudança em um número suficiente de fatores no
ambiente para que os resultados anteriores se tornem suspei-

nhuma iniciativa de vulto seja empreendida sem testes. Sem
um ponto central de coordenação, métodos de teste podem
não ter o rigor exigido. Além disso, pode haver confusão entre
grupos de teste e controle de experimentos distintos. Isso pos-
to, nem sempre é fácil influenciar ou coordenar testes, mesmo
quando há um grupo central.

Institua a mentalidade do teste
Além de efetuar as mudanças necessárias em processos, tec-
nologias e infraestrutura, a organização também precisa criar
uma cultura do teste. Testar custa dinheiro (embora não tanto
quanto a adoção, em grande escala, de táticas novas que não
funcionam) e toma tempo. Altos gerentes precisam se habitu-
ar à idéia de que nenhuma mudança de peso em táticas deve
ser adotada sem antes ser testada por gente que entende do
assunto. Aliás, precisam defender com vigor essa idéia.



Peça provas. Um presidente que acredita piamente no po-
der de testes pode mudar a perspectiva de toda a organização
sobre a questão. Quando alguém declarar que um teste confir-
mou que sua idéia era boa, peça que explique qual o processo
utilizado e exija, no mínimo, o grau de rigor esboçado no
quadro "Coloque suas idéias à prova".

Reforce a idéia. Gary Loveman, da operadora de cassinos
Harrah's Entertainment, disse que "não usar um grupo de con-
trole" é justificativa suficiente para demissão na empresa. Jeff
Bezos, da Amazon, teria demitido um grupo de web designers
que mexeu no website sem antes testar a mudança. O Toronto-
Dominion tem uma cultura na qual os gerentes fazem questão
de testes para toda iniciativa importante envolvendo clientes
nas agências. O presidente, Ed Clark, é um doutor em econo-
mia que observou, certa vez, que, embora o banco possa não
ser perfeito, "ninguém nunca critica a instituição por não fazer
suas contas".

Patrocine testes. Nesse aspecto, as melhores equipes gesto-
ras institucionalizaram o processo de conduzir e avaliar testes.
Na Famous Footwear, Joe Wood e a alta equipe gestora se
reúnem com o diretor de testes a cada duas semanas para dis-
cutir experimentos passados, testes ainda por vir e resultados
preliminares e finais. Segundo Wood, a empresa fez do teste

parte do diálogo da diretoria e da cultura da organização.

Um teste pode não ser adequado para toda iniciativa empre-
sarial, mas funciona para a maioria das empreitadas táticas. E,
simplesmente, já não é tão difícil de conduzir. Precisa sair do
laboratório e entrar na sala da diretoria. O grande desafio já
não é tecnológico ou analítico; é, antes, deixar gerentes mais
familiarizados com os conceitos e processos envolvidos. Testar,
e aprender com isso, deve ser um aspecto central do processo
decisório de qualquer organização. Os princípios do método
científico funcionam tão bem na arena empresarial quanto
em qualquer outra esfera da vida. É hora de trocar o "aposto"
pelo "sei".

1. "Capital One Financial Corporation" case HBS 9-700-124.
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