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Na velocidade em que os negócios correm hoje, somos obrigados a fazer diversas escolhas 
diariamente. O processo da tomada de decisão, no entanto, é cada vez mais influenciado pelo 
excesso de informações, pela falta de tempo para reflexão e pelo desequilíbrio entre o lado 
racional e o emocional. Tomar uma boa decisão, portanto, nunca nos pareceu tão difícil. "Além 
disso, vivemos em uma época menos complacente. Existe uma forte pressão para que você 
acerte sempre de primeira", afirma Paul Schoemaker, professor e diretor do centro tecnológico 
de inovação da Wharton School, a renomada escola de negócios da Universidade da 
Pensilvânia.  
 
Fundador e CEO da Decision Strategies International, Inc., empresa de consultoria e 
treinamento especializada em planejamento estratégico, desenvolvimento de executivos e 
tomada de decisões, Schoemaker esteve esta semana no Brasil para o Fórum Mundial de 
Negociação e conversou com o Valor. Para ele, a intuição em um processo decisório pode ser 
muito valiosa, desde que venha de uma pessoa experiente e seja somada a considerações 
analíticas. "Caso contrário, a intuição torna-se mero palpite". Confira a seguir os principais 
trechos: 
 
Valor: O que é mais importante para os executivos saberem a respeito da tomada de decisões 
em negociações? 
 
Paul Schoemaker: Bons negociadores passam mais tempo pensando no outro lado do que 
em suas próprias questões. Portanto, eles precisam ser bons no entendimento das outras 
pessoas. A chave é descobrir coisas sobre o outro lado que possibilitem acordos que custem 
menos e gerem mais ganhos. Isso precisa ser recíproco. Como sentimos de modo mais vívido 
as perdas do que os ganhos, encontrar áreas onde uma troca justa é possível exige um 
elevado grau de confiança. Esta é a única maneira de se descobrir abordagens em que todos 
os lados ganham. 
 
Valor: Por que as pessoas têm tanta dificuldade em tomar decisões? 
 
Schoemaker: Tanto as informações como as emoções interferem na tomada de uma boa 
decisão. O mundo está se movendo mais rapidamente por causa da globalização e dos avanços 
tecnológicos e vivemos em uma época menos complacente. Existe uma forte pressão para que 
você acerte sempre de primeira. 
 
Valor: Ter muitas informações sobre um determinado assunto antes de tomar uma decisão 
pode acabar sendo ruim? 
 
Schoemaker: Mais informação só ajuda se você souber usá-la, pois as pessoas ficam 
sobrecarregadas. A essência da boa intuição e da experiência é saber o que deve ser ignorado. 
Informação demais leva à inconsistência, tanto é que os médicos podem fazer um diagnóstico 
diferente numa segunda vez. 
 
Valor: Quando é necessário usar a intuição e a emoção ao se tomar uma decisão e não 
apenas o lado racional? 
 
Schoemaker: A intuição pode ser algo brilhante, mas apenas se a pessoa for muito 
experiente. Nesses casos, os sentimentos e intuições devem ser confiáveis e vistos como 
insumos valiosos para as decisões, junto talvez com considerações mais analíticas. Mas o 
julgamento intuitivo por pessoas menos experientes frequentemente é mero palpite. 
 
Valor: Muitas vezes as decisões precisam ser tomadas rapidamente e não há tempo para 
analisar todo o contexto. Qual é a melhor maneira de se agir nessa situação? 
 
Schoemaker: Ou você usa uma intuição bem afiada - digamos, em um pronto socorro ou um 
campo de batalha-, ou você programa antecipadamente a decisão, como acontece com o piloto 



automático de um avião. Se nenhuma dessas duas opções existir, então você precisa usar 
atalhos para simplificar situações complexas. Mas isso provoca estresse, o que por sua vez 
pode levar a um pensamento míope. 
 
Valor: Quais são as maiores dificuldades ao se tomar decisões em equipe? Como o senhor 
minimiza os erros numa situação como essa? 
 
Schoemaker: As pessoas assumem que as equipes tomam decisões melhores. Mas com 
frequência tomamos nossas decisões mais idiotas em grupos, porque confiamos demais na 
equipe. Em princípio, o QI da equipe deve ser maior que a média dos QIs dos indivíduos, mas 
isso exige que o grupo seja bem gerenciado pelo líder. 
 
Valor: Quais são as maiores armadilhas que as pessoas enfrentam quando tomam uma 
decisão?  
 
Schoemaker: Nem sempre vemos opções novas e criativas e não conseguimos perceber 
quando as informações disponíveis estão incompletas ou enviesadas. Perguntas como "que 
outras opções devemos considerar" ou "o que está faltando, mas deveríamos saber", 
melhoram a maioria das decisões. 
 
Valor: O senhor é professor na Wharton School. Como vê as tomadas de decisões por jovens 
executivos? Existe uma grande diferença entre eles e as gerações passadas? 
 
Schoemaker: Pessoas mais jovens são melhores com a tecnologia e o processamento 
paralelo. Além disso, há menos lealdade organizacional e uma maior abertura a abordagens 
multiculturais. Mas fora isso, elas são como as gerações anteriores. Isto é, demonstram 
excesso de confiança, mas na realidade sofrem com a falta de experiência e de perspectivas, 
além de acreditarem demais no poder dos modelos e dados quantitativos.  
 
Valor: As pessoas têm mais dificuldades para tomar decisões na vida pessoal do que na 
profissional? Quais são as principais diferenças? 
 
Schoemaker: As decisões pessoais sempre têm um componente emocional mais forte e como 
tal exigem uma postura mais disciplinada. Mas elas podem ser mais simples em termos de 
riqueza de dados ou complexidade. As boas habilidades para se tomar decisões, contudo, 
passam de um domínio para outro. As pessoas que não conseguem administrar bem suas 
próprias vidas, provavelmente não serão bons líderes para outros. 
 
Valor: Existe alguma peculiaridade em relação aos executivos brasileiros ou sul-americanos? 
 
Schoemaker: Por operarem num mercado emergente e dentro de uma cultura latina, os 
executivos brasileiros precisam ser bons no gerenciamento de incertezas e no desenvolvimento 
de redes de relacionamentos, uma vez que as relações pessoais são importantes. As boas 
habilidades para se tomar decisões, no entanto, transcendem as fronteiras culturais e 
geográficas. Elas exigem, principalmente, capacidades mentais como pensar claramente, ser 
mais criativo, antecipar o futuro, improvisar quando as coisas não correm conforme o 
planejado e aprender com as experiências. 
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