


41 anos e professor do Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Seus es-
tudos são preciosos para as empresas,
pois mostram como agir sob a lógica
de um mundo falho e repetitivo. De
passagem por São Paulo para uma pa-
lestra em evento promovido pela HSM,
ele falou com Pequenas Empresas &
Grandes Negócios. A seguir, os prin-
cipais trechos da entrevista:

O que o senhor aprendeu
sobre o comportamento
humano no hospital?
Na troca diária de curativos, a dor era
indescritível. As enfermeiras acredita-
vam que, para o sofrimento durar me-
nos, era melhor arrancar as bandagens
com um puxão forte e rápido. Eu não
concordava com a teoria, nunca cien-
tificamente provada. Mas, na condição
de paciente, pouco podia fazer. Mais
tarde, na universidade, me dediquei a
entender melhor como as pessoas sen-
tem dor. Fiz experiências tanto com a
dor física, causada pelo calor, pressão
ou água fria, como experimentos com
a dor psicológica, de investidores que
perderam dinheiro na bolsa. Concluí
que as enfermeiras estavam mesmo
enganadas. Teria sido melhor arran-
car os curativos devagar. Se elas erra-
ram, apesar de dedicadas e experien-
tes, o mesmo costuma acontecer com
todos nós. Falhamos constantemente
por confiar na intuição e não aprender
com nossas experiências. Como mui-
tos desses erros são sistemáticos, eles
acabam se tornando previsíveis.

As empresas podem
fazer uso da previsibilidade
de nossos erros?
Veja um exemplo. A revista [britânica]
The Economist costumava dar três op-
ções de assinatura: acesso ao seu site
por US$ 59, acesso ao site, mais a re-
vista impressa, por US$ 125 ou apenas
a revista, também por US$ 125. À pri-
meira vista, a terceira opção parecia
estúpida. Quem ia querer assinar só a
revista se, pelo mesmo preço, poderia
também ter o site? Para entender me-
lhor, fiz um experimento com 100 alu-
nos. Primeiro pedi que escolhessem
uma das três opções. Do total, 84% fi-
caram com a combinação revista e in-
ternet, enquanto 16% preferiram só o
acesso ao site. Como era de esperar,

ninguém optou apenas pela versão im-
pressa. Depois pedi que repetissem a
escolha com apenas duas das opções: o
acesso ao site e a combinação site e re-
vista impressa. Era de se imaginar que
os resultados fossem os mesmos, pois
eu havia retirado justamente a opção
que ninguém quis. Mas os alunos mu-
daram de idéia. A preferência pela as-
sinatura dupla caiu de 84% para 32%.
Ou seja, aquela opção descartada por
todos os alunos na prática servia de in-
centivo à assinatura dupla.

Por que isso ocorre?
A forma com que as opções nos são
apresentadas interfere na maneira
como pensamos e tomamos decisões.
Quer um exemplo? Então, responda:

você prefere comprar este quadro aqui
na parede ou um pacote turístico para
Buenos Aires? Pode ser difícil respon-
der. Não é fácil comparar o prazer vin-
do de coisas tão diferentes. Agora vou
mudar um pouco a pergunta: você pre-
fere o quadro, uma viagem para Bue-
nos Aires de quatro dias ou uma via-
gem para Buenos Aires de cinco dias?
Com as três opções, você tende a es-
colher o pacote de cinco dias. Afinal,
cinco dias é melhor do que quatro. Já
entre Buenos Aires e o quadro, você
não tem idéia. A escolha da viagem
pelo menos permite um critério para
a decisão. Com a compreensão desse

mecanismo, as empresas podem dire-
cionar as escolhas dos clientes.

De que outras formas
é possível interferir nas
escolhas dos clientes?
Fizemos experimentos com a escolha
de pizzas. Num deles, a pizza vinha com
várias coberturas. Quem quisesse, po-
deria retirar alguns ingredientes e pa-
gar proporcionalmente menos. Pelo ou-
tro modelo, a pizza vinha sem nada e
pagava-se pelo ingrediente escolhido.
Nesse segundo grupo, as pessoas opta-
ram por uma variedade menor de itens.
A realidade é que, como escolher é di-
fícil, tendemos a adotar as opções pa-
drão. Isso vale para tudo: da escolha da
cobertura de uma apólice de seguro aos
acessórios do carro novo.

A irracionalidade também vale
para as empresas ou se aplica
apenas aos consumidores?
Até uns três ou quatro anos atrás, eu
achava que os consumidores eram ir-
racionais e as empresas, racionais. É
o que os economistas dizem. Pelo ra-
ciocínio, no mundo dos negócios, as
pessoas são profissionais, tomam de-
cisões lógicas para ganhar muito di-
nheiro. Mas, infelizmente, a irracio-
nalidade é maior nas empresas do que
entre os consumidores. Porque nelas
é muito mais difícil aprender. Pense
como consumidor: gosto de bife ou
de peixe? Você pode provar os dois a
um custo baixo. E pode errar. Agora
imagine uma empresa que tenha de
decidir entre vender pela internet ou
abrir uma nova loja. No caso, o teste
fica mais caro e difícil.

Então, como decidir melhor
os rumos dos negócios?
Se eu fosse de um fundo de venture ca-
pital só investiria em empresas que tes-
tam as coisas, sejam produtos, serviços
ou processos. Nem todo teste precisa
ser complicado. Empresas com mais
de uma unidade, por exemplo, podem
experimentar práticas diferentes nas
diversas lojas. Outra opção, conforme
o caso, é trabalhar algumas horas de
um jeito e outras de outro. O impor-
tante é comparar resultados. Precisa-
mos observar como as pessoas real-
mente se comportam, em vez de con-
tar com a intuição.
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