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Steven Levitt fez uma confissão incomum para alguém que acaba de dar uma aula na Booth 
School of Business, escola de negócios da Universidade de Chicago. "Não sei muita coisa sobre 
negócios", diz esse professor de economia cujo livro "Freakonomics", de 2005, fez dele uma 
celebridade inesperada.  
 
"Quatro anos atrás eu também não sabia muita coisa sobre negócios", diz Levitt, "mas quando 
'Freakonomics' foi lançado, alguém decidiu chamá-lo de um livro de negócios - que não era 
seu propósito -e, quando você escreve um best-seller, automaticamente se torna um 
especialista em negócios. Isso faz com que as empresas queiram falar com você. Portanto, nos 
últimos quatro anos, meus colegas e eu temos passado muito tempo falando com empresas." 
 
Como um economista que subitamente foi empurrado para o mundo da América corporativa, o 
professor Levitt diz ter ficado impressionado com a anomalia existente entre as descrições dos 
livros de economia sobre o comportamento das empresas e o que na verdade acontece dentro 
das companhias. 
 
"O estranho para um economista que entra em uma empresa é que ele possui um conjunto de 
modelos que descrevem como as organizações deveriam responder do modo mais eficiente. 
Mas não é assim que as companhias tomam suas decisões. Isso não quer dizer que os modelos 
dos economistas estejam necessariamente certos. O modelo de negócios pode ser melindroso. 
Normalmente ele é bastante instintivo, construído ao redor de um conjunto de regras. Isso faz 
sentido porque o mundo é muito complexo e eles precisam tomar tantas decisões que não é 
possível otimizar cada uma delas. Mas há algumas decisões que são importantes demais para 
se fazer suposições- e, nesses casos, você precisa encontrar dados para ajudá-lo, ou precisa 
gerar seus próprios dados através de experiências." 
 
Esse ponto de vista levou o professor Levitt a se unir a John List, economista e colega na 
Universidade de Chicago que vem realizando pesquisas de campo e ensinando técnicas 
experimentais há 15 anos. O professor List diz que, após trabalhar com empresas como a 
United Airlines e a Chrysler, chegou à mesma conclusão que Levitt. 
 
"O nível de experimentação é péssimo", diz o professor List. "Essas empresas não aproveitam 
ao máximo as oportunidades de retorno a que são submetidas. Depois de ver exemplo após 
exemplo, nos sentamos e dissemos: Precisamos tentar fazer algo para parar isso. Uma 
mudança que poderíamos fazer é ensinar de 75 a 100 dos melhores alunos de MBA do mundo 
sobre como pensar nas oportunidades de retorno e na elaboração de suas próprias 
experiências de campo, para que eles aprendam algo que possa melhorar suas empresas." 
 
Os dois economistas decidiram se juntar para desenvolver um curso para os alunos da Booth 
School of Business sobre "Como Usar Experimentos em Empresas"- na primeira vez que 
lecionam na faculdade de administração. "Estamos tentando provocar uma revolução nos 
negócios, de modo que este é o primeiro tiro de alerta." 
 
Eles dizem que as experiências de coleta de dados caem em duas categorias amplas: 
experimentos acidentais- por exemplo, aqueles em que as companhias geram 
automaticamente dados sobre o quanto os clientes respondem a mudanças nos preços -e 
aqueles que são deliberadamente elaborados e realizados, como a construção de um modelo 
experimental para se descobrir quais devem ser os níveis ideais de preços. 
 
Ainda que favoreçam claramente a segunda, o professor Levitt diz que eles também querem 
que os alunos reconheçam e analisem os experimentos acidentais que suas companhias já 
estão realizando. "A coisa boa sobre os experimentos acidentais é que eles são gratuitos. Se 
você consegue descobrir a resposta sem precisar elaborar e conduzir um experimento, isso é 
maravilhoso. Mas muitas das atividades do dia-a-dia que as empresas realizam poderiam ser 
transformadas em experimentos quase sem nenhum esforço ou custo. A maneira como as 



empresas operam permite a realização desses experimentos no mundo real. As lições são 
enormes." 
 
A intenção não é necessariamente produzir MBAs que vão insistir na condução de experiências 
quando retornarem à vida corporativa, diz o professor Levitt. O principal é provocá-los para 
que eles pensem nos problemas. 
 
"Ensinamos os alunos que existe uma hierarquia na tomada de decisões", diz ele. "Uma coisa 
que você pode fazer é a que sempre foi feita. A segunda coisa é pensar se está ou não fazendo 
a coisa certa. O terceiro passo na hierarquia é que você pode pegar os dados que tem e tentar 
analisá-los. Mas o problema é que frequentemente não são os dados corretos. A quarta fase 
seria um experimento acidental. A quinta seria sair e gerar os dados idealizados que você 
gostaria de ter."  
 
De modo realista, as empresas podem não ter recursos ou know-how para elaborar 
experimentos e analisar dados, de modo que quando elas buscam informações, 
frequentemente se voltam para especialistas de fora. O professor Levitt diz incutir nos alunos 
que eles devem sempre ser céticos em relação a essas análises. 
 
"Embora possa parecer incrivelmente simples, analisar dados é algo que engana as pessoas. A 
maneira como é conduzido um experimento afeta a quantidade de dados extraídos e o quanto 
esses dados poderão ser generalizados em relação a outras configurações", diz ele.  
 
Levitt cita o exemplo de uma companhia que foi informada por consultores de que as vendas 
aumentaram quando eles veicularam um comercial na televisão -sem perceber que o comercial 
começou a ser veiculado bem antes da estação de vendas de fim de ano. "Os consultores 
deixaram passar um ponto óbvio", diz ele. "Não é que a propaganda levou a um aumento das 
vendas. Mas, saber que as vendas iriam aumentar os levou a veicular o comercial algumas 
semanas antes." 
 
O professor sugere que a lição é apenas uma dentre uma série de perspectivas novas que ele 
e o professor List levaram para o MBA da Booth. "Mesmo que nossos alunos não se tornem 
especialistas em digestão de dados, pelo menos eles vão pensar sobre como se pode ser 
enganado pelos dados, como pensar na correlação e na causalidade - questões que tendem a 
não ser importantes no ensino de MBA." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 abr. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 
 


