Giovanni Gavetti e Jan W. Rivkin
STRATÉGIA É QUESTÃO DE ESCOLHA. Na base da estratégia de uma empresa está aquilo que ela decide ou não
fazer. E a qualidade do raciocínio por trás dessa escolha
é um fator crucial do sucesso e da qualidade da estratégia.
Na maioria das vezes, um líder está de tal forma imerso
nas minúcias da estratégia — idéias, números, planos
— que não se distancia nem analisa o modo como elabora
suas escolhas na área. Mas ganharia, e muito, se entendesse melhor o próprio processo de raciocínio. Analogias,
em especial, exercem papel importante, mas grandemente
desprezado, na tomada de decisões estratégicas. Diante
de um problema ou oportunidade inusitados, o executivo
muitas vezes relembra situações similares que testemunhou ou das quais ouviu falar, tira lições da experiência e
as aplica à situação presente. Mas raramente percebe que
está raciocinando por analogia e, por isso, é incapaz de
tirar proveito de conclusões a que chegaram psicólogos,
cientistas cognitivos e cientistas políticos sobre o poder ê"
os perigos da analogia. Gestores atentos ao próprio racio-

cínio analógico tomam decisões estratégicas melhores e
cometem menos erros.

Quando a analogia tem força
Explicamos a noção do raciocínio analógico a executivos
responsáveis pela estratégia em empresas de diversos setores — e praticamente todos, após refletir, puderam se
lembrar de momentos em que haviam feito uso intenso
de analogias. Alguns exemplos bem conhecidos ilustram
como é comum esse tipo de raciocínio:
• Até meados da década de 1990, a Intel resistia à idéia de
fornecer microprocessadores baratos para computadores
menos sofisticados. Mas, durante um seminário de treinamento em 1997, a equipe de cúpula da empresa recebeu de
Clayton Christensen, professor da Harvard Business School,
a seguinte lição sobre a indústria siderúrgica: na década de
1970, as novas miniusinas conseguiram se estabelecer graças à produção de barras de reforço para concreto baratas
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— o chamado vergalhão. Grupos maiores, como a U.S.
Steel, abriram mão desse segmento menos nobre, mas se
arrependeram profundamente quando as miniusinas passaram a produzir produtos mais sofisticados. Andy Grove,
presidente da Intel na época, fez uma analogia com a indústria siderúrgica, chamando o micro barato de "vergalhão digital". Para Grove, a lição era clara: "Se perdermos a ponta
menos sofisticada hoje, podemos ficar sem a ponta nobre
amanhã." A Intel logo passaria a promover com maior
intensidade seu processador mais simples, o Celeron, para
fabricantes e consumidores de computadores baratos.

chegar à solução, está usando a analogia.
Quem elabora estratégias utiliza o raciocínio analógico
com mais freqüência do que imagina. É comum o crédito
por decisões estratégicas ir para uma de outras duas abordagens: dedução e processo de tentativa e erro. Na dedução,
o gerente aplica princípios gerais de administração e economia a uma situação específica de negócios, pesa alternativas e chega a uma escolha racional. Opta pela alternativa
que, segundo sua análise, levaria ao melhor resultado. O
mecanismo de tentativa e erro, por outro lado, envolve o
aprendizado pós-fato, e não o raciocínio prévio.

• Desde a década de 1970, a Circuit City prosperava com
a venda de eletroeletrônicos em grandes lojas. Grande
variedade de produtos, profissionais de vendas competentes e uma política de não regatear com o consumidor
diferenciavam a rede. Em 1993, a empresa surpreendeu
investidores ao anunciar que abriria a CarMax, uma rede
de lojas de veículos usados. O grupo afirmava que o setor
de carros usados, na década de 1990, se assemelhava ao varejo de eletrônicos da década de 1970. Pequenos negócios

Tanto a dedução quanto a tentativa e erro têm um
papel importante na estratégia, mas cada uma só é eficaz em circunstâncias específicas. Como em geral exige
bastante dados, a dedução mostra toda sua força apenas
em contextos ricos em dados — em setores estáveis e
maduros, por exemplo. Mesmo que haja informação,
processar grandes volumes de dados brutos é bem difícil,
sobretudo se houver muitas alternativas interligadas que
extrapolem fronteiras funcionais e de produto. O esforço

É extremamente fácil raciocinar de modo raso com analogias, e o
estrategista raramente reflete sobre a melhor maneira de empregá-las.
familiares, de reputação duvidosa, dominavam o setor,
fato que gerava ansiedade no consumidor que adquiria
ou financiava bens duráveis complexos, caros. A gerência
da Circuit City achava que a fórmula de sucesso do varejo
de aparelhos eletrônicos funcionaria bem num ambiente
aparentemente análogo.
• O supermercado, formato de varejo inventado na
década de 1930, volta e meia serve de base para analogias.
Charlie Merrill usou e abusou de sua experiência como executivo da área ao conceber o supermercado financeiro que
é a Merrill Lynch. Charles Lazarus também buscou inspiração no supermercado para criar a rede Toys R Us, na década
de 1950. Thomas Stemberg, fundador da Staples e ex-executivo de supermercado, relata em sua autobiografia que
a Staples nasceu do seguinte questionamento analógico:
"Podemos ser a Toys R Us do material para escritório?"
Cada caso desses exibe os elementos centrais do raciocínio analógico: um novo problema a ser resolvido
ou uma nova oportunidade a ser explorada; um cenário
prévio específico que o gestor considera semelhante, na
essência, à situação atual; e uma solução que possa ser
transferida do contexto original para o outro, desconhecido. Se diante de um problema um gerente diz já ter
visto aquilo antes e recorre a experiências prévias para
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mental envolvido na dedução pode facilmente superar os
limites do raciocínio humano — definidos por psicólogos
em inúmeros experimentos. Por essa razão, a dedução
funciona melhor com problemas modulares, que podem
ser decompostos e analisados por partes.
O método de tentativa e erro é relativamente eficaz
para decisões estratégicas em contextos tão ambíguos,
inusitados ou complexos que qualquer esforço cognitivamente intenso é fadado ao fracasso. Em situações novas,
como o lançamento de um produto altamente inovador,
talvez não haja nada melhor do que o processo de tentativa e aprendizado a partir da experiência.
Muitos problemas estratégicos, talvez a maioria, não
são nem tão inéditos e complexos a ponto de exigir um
mecanismo de tentativa e erro, nem tão modulares para
permitir a dedução. Com freqüência, o gerente conta
apenas com pistas que apontam para a semelhança com
uma situação prévia. Talvez observe similaridades entre
um setor no qual pretende atuar e outro que já conhece.
É nesse amplo espaço intermediário que o raciocínio analógico tem o maior impacto.
O raciocínio analógico faz uso altamente eficaz das
informações e do poder de processamento mental dos
responsáveis pela estratégia. Ao raciocinar por analogia, o
administrador não precisa entender todos os aspectos do
problema em questão. Ao contrário, dá atenção a certos
pontos e os utiliza para aplicar padrões do passado a problemas do presente. Imaginemos, por exemplo, o desafio
enfrentado por Charles Lazarus num setor complexo e em
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experiência no raciocínio analógico, e entre a necessidade
de estratégias criativas e a capacidade da analogia de gerar
criatividade. N u m reflexo dessa coincidência, escolas de
administração em geral ensinam estratégia com estudo de
casos, a partir dos quais o aluno pode traçar uma riqueza de
analogias (veja o quadro "Decisões estratégicas e estudo de
casos"). Na mesma veia, alguns dos principais consultores
de estratégia são notórios pela capacidade de tirar lições
de um setor e aplicá-las a outro. Assim, temos fortes razões
para acreditar que o raciocínio analógico é uma ferramenta
essencial para o típico estrategista do mundo real.

Como a analogia falha

rápida mutação como o varejo americano de brinquedos
na década de 1950. Se tivesse parado e analisado toda configuração de alternativas interdependentes do comércio
de brinquedos — de marketing a operações, de gestão de
recursos humanos a logística — é improvável que tivesse
concebido uma estratégia tão eficaz e coerente como a
adotada pela Toys R Us. A analogia que fez com supermercados foi de uma eficácia incrível do ponto de vista informacional e cognitivo. De uma tacada só, deu a Lazaras
um pacote de escolhas integradas: sortimento exaustivo,
preços relativamente baixos, reposição rápida de estoque,
alto investimento em tecnologia da informação, autoatendimento, carrinhos de compras e por aí vai.
O raciocínio analógico também pode ser fonte de notáveis insights. A analogia está na base não só de discussões
sobre estratégia, mas por trás de algumas das idéias mais
cativantes e criativas do mundo dos negócios. Dizem, por
exemplo, que Taiichi Ohno, criador do famoso sistema de
produção da Toyota, inventou o sistema kanban de reposição de estoque depois de observar os procedimentos de
reabastecimento de prateleiras em supermercados americanos, e concebeu o método andon para interromper uma
linha de produção falha após ver passageiros de ônibus
puxarem a cordinha que aciona uma campainha e avisa o
motorista de que pretendem descer.
O raciocínio por analogia é freqüente entre estrategistas
por uma série de correspondências: entre o volume de
informação disponível em diversas situações estratégicas
e o volume exigido para traçar analogias; entre o manancial de experiência administrativa e a necessidade dessa
ABRIL

2005

Embora o raciocínio analógico seja uma ferramenta poderosa e disseminada, é extremamente fácil raciocinar de
modo raso com analogias, e o estrategista raramente reflete
sobre a melhor maneira de empregá-las. A própria força da
analogia exige que seja usada com sabedoria. Para entender as possíveis ciladas, analisemos a anatomia da analogia.
Cientistas cognitivos pintam um retrato simples do raciocínio analógico. O indivíduo começa com a situação a ser
contornada — o problema-alvo (no caso da Intel, a concorrência de fabricantes de microprocessadores mais baratos).
A seguir, a pessoa considera outros contextos que conhece
direta ou indiretamente e, através de um mapeamento de
similaridades, identifica um cenário que, a seu ver, tenha
características semelhantes. Esse cenário é o problema-fonte
(setor siderúrgico). Da fonte, surge uma solução-candidata,
que foi (ou deveria ter sido) adotada para o problema-fonte
(defesa vigorosa do mercado menos nobre). A solução-candidata é, então, aplicada ao problema-alvo.
Numa variante desse quadro — a solução que busca um
problema — o indivíduo parte com um problema-fonte e
uma solução-candidata. Usa, então, o mapeamento de similaridades para achar um problema-alvo no qual aquela
solução seria útil. A gerência da Circuit City, por exemplo,
tinha uma solução eficaz no varejo de eletroeletrônicos.
Procurou, então, um cenário novo — o varejo de veículos
usados — ao qual pudesse aplicar aquela mesma solução
com sucesso.
O perigo surge quando o estrategista faz analogia com
base em semelhanças superficiais, e não em traços causais
profundos. Peguemos, por exemplo, a Ford. Ao reestruturar sua cadeia de suprimento, a montadora analisou cuidadosamente o princípio estratégico crucial de integração
virtual da Dell, com os fornecedores como possível fonte
de analogia. À primeira vista, a produção de computadores se assemelha à de automóveis. Ambas envolvem a
montagem de uma variedade de modelos com base em
uma série de componentes razoavelmente padronizados.
É fácil, porém, ver as diferenças. No setor de computadores, o preço de insumos cai até 1% por semana — bem mais
rápido do que no setor automotivo. Uma vez que esse declínio acentuado exerce um papel importante na fórmula
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de sucesso da Dell, ignorar essa distinção básica pode
minar seriamente a utilidade da analogia. Felizmente, a
direção da Ford analisou atentamente as diferenças entre
os dois setores, bem como a dificuldade de alterar sua cadeia de abastecimento existente, ao usar a analogia.
O caso da Enron mostra como a analogia sedutora, mas
ruim, pode levar a decisões equivocadas. Muitos fatores
contribuíram para o incrível colapso da Enron, mas a
diversificação precipitada, baseada em analogias frouxas,
teve papel importante. Depois de obter um aparente sucesso na comercialização de gás natural e eletricidade, os
executivos da empresa passaram rápido para a exploração
ou criação de outros mercados, como carvão, aço, madeira,
papel e celulose, derivativos meteorológicos e capacidade
de telecomunicação em banda larga. N u m clássico exem-

O método do estudo de casos na formação do administrador
costuma ser criticado — mais recentemente por Henry Mintzberg — por tratar a administração como um exercício teórico
abstrato, isolado da realidade da atividade gestora. A nosso
ver, essa linha de crítica ignora o embasamento cognitivo do
processo decisório administrativo. Em seu papel de estrategista,
o administrador muitas vezes enfrenta situações nas quais o
raciocínio por analogia, ou por caso, tem mais poder do que
outras formas de raciocinar. Logo, ensinar com a ajuda de casos,
e raciocinar com base neles, é uma abordagem válida e impactante. Aliás, o estudo de casos tem enorme potencial para capacitar gestores a fazer analogias melhores, por duas razões.
A primeira é que o método cria um grande repertório de
experiências indiretas como base para o aluno poder julgar.
Durante a carreira profissional, quem estudou administração
dificilmente vai encontrar uma situação exatamente igual às
discutidas em sala de aula. Mas, tendo estudado e debatido centenas de casos em diversos contextos, o gestor poderá recorrer
a esse grande manancial de experiências em segunda mão para
tomar decisões.
A segunda razão é que o método de estudo de casos dá aos
alunos vasta experiência para decidir entre o que é ou não importante numa situação de negócios. É um dote crucial para
o raciocínio analógico. A diferença entre um mapeamento de
semelhanças superficial e outro, aprofundado, é a relevância.
O mapeamento superficial enfoca semelhanças irrelevantes
(como o estado natal do presidente no experimento descrito no
artigo); o aprofundado enfatiza a semelhança em aspectos que
de fato influenciam o desempenho da empresa.
Não surpreende que dois professores da Harvard, bastião do
estudo de casos, venham defender o método. Mas nosso apoio tem
importantes ressalvas. Com freqüência, alunos e profissionais não
pensam bem e deixam de avaliar se há um mapeamento causal
claro da solução proposta para o problema. Quem aprende com o
estudo de casos deveria ser instruído a usar analogias com cautela,
o que, receamos, raramente ocorre. Aliás, esse receio foi um dos
fatores que nutriram nosso interesse pelo raciocínio analógico.
38

plo de solução em busca de problemas, a Enron buscava
mercados com características semelhantes às do setor de
gás e eletricidade, o que incluía demanda fragmentada,
mudanças rápidas em virtude de desregulamentação ou
avanço tecnológico, sistemas de distribuição complexos
e de uso intensivo de capital, longos ciclos de vendas,
precificação obscura e discrepância entre contratos de
fornecimento de longo prazo e flutuações de curto prazo
na demanda. Em cenários assim, os executivos achavam
que a capacidade da Enron na criação de mercados e na
corretagem traria à empresa polpudos lucros.
No caso da banda larga, por exemplo, Kenneth Lay, presidente do conselho da Enron, declarou à revista Gas Daily:
"(...) no começo, será um mercado muito ineficaz. Com o
tempo, haverá uma acomodação num modelo de negócios
bem parecido com o nosso [em gás e eletricidade], que
obviamente tem sido altamente rentável e de crescimento
acelerado". Só que os executivos da Enron não perceberam
diferenças importantes entre os dois mercados. O de banda
larga era fundado numa tecnologia não testada e dominado por empresas de telecomunicações que se ressentiam
da intrusão da Enron. O ativo subjacente — a banda larga
— não se prestava ao contrato padrão que permitia a corretagem eficaz de gás e eletricidade. Para piorar, no caso da
banda larga a Enron precisava levar o ativo até o usuário
final, a chamada "última milha". Era um desafio oneroso,
que atacadistas de gás não enfrentavam.
O perigo de se ater a semelhanças superficiais é real,
por dois motivos. Primeiro, porque é difícil distinguir
entre atributos profundos e estruturais do problema-alvo
e características superficiais, sobretudo se o problema é
novo e nada conhecido. Quando o setor de portais de internet dava os primeiros passos, ninguém sabia que tipo
de estrutura despontaria daquele negócio. As empresas
adotavam analogias que refletiam mais as idiossincrasias
de equipes gestoras do que os atributos marcantes do segmento em evolução. Ases tecnológicos, os fundadores da
Lycos se viam disputando no terreno de alta tecnologia
e achavam que a empresa com o melhor mecanismo de
busca venceria. Criadoras do Magellan, as filhas gêmeas
do magnata do mundo editorial Robert Maxwell pensavam em montar o "guia Michelin da web" e investiram na
capacidade editorial do negócio. Os pioneiros do Yahoo,
que encaravam o negócio de portais como ligado à mídia,
apostaram na marca da empresa e no visual do site.
Mas isso é só parte do retrato. Não só é difícil distinguir similaridades profundas de superficiais em certos
contextos, como as pessoas em geral pouco fazem para
estabelecer tais distinções. Em experimentos realizados
por psicólogos em laboratório, os participantes — mesmo
os de alto nível de instrução — são facilmente iludidos por
semelhanças que deveriam ser reconhecidas como superficiais. N u m estudo feito pelo psicólogo Thomas Gilovich,
alunos do curso de relações internacionais ouviram a descrição de uma crise de política externa hipotética: um país
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pequeno, democrático, estava sob ameaça de um vizinho
agressivo, totalitário. Cada aluno teve de desempenhar o
papel de uma autoridade diplomática e recomendar ações
a serem seguidas. As descrições da situação foram ligeiramente manipuladas. Alguns alunos receberam versões que
os levariam a pensar nos eventos que antecederam a 2ª
Guerra Mundial. O presidente na época, segundo o relato,
"era de Nova York, mesmo estado de Franklin Roosevelt",
havia refugiados escapando em trens de carga e anúncios
relativos ao conflito aconteciam no Winston Churchill
Hall. Outros alunos ouviam versões que podiam remeter
ao Vietnã. O presidente "era do Texas, mesmo estado de
Lyndon Johnson", os refugiados escapavam em pequenos
botes e os anúncios eram feitos no Dean Rusk Hall. Parece
óbvio que a terra natal do presidente, o veículo usado por
refugiados ou o nome da sala onde eram proferidos anúncios não deveriam influenciar recomendações de política
externa. Entretanto, o pessoal do primeiro grupo apresentou maior tendência a aplicar lições tiradas da 2ª Guerra
Mundial — de que agressão deve ser combatida com força
— do que o segundo grupo, que pendeu para uma política
não-intervencionista, inspirada no Vietnã. Os alunos não
só foram desvirtuados por semelhanças superficiais como
nem se deram conta do ocorrido.
As implicações são preocupantes. Graças à história pessoal e à formação acadêmica, cada administrador carrega
consigo uma caixa de ferramentas singular, com possíveis
fontes de analogias. Ao escolher uma ferramenta ou achar
novos problemas para velhas ferramentas, o profissional

teve grande impacto nos palpites finais. Quando o número
mostrado era 10%, as pessoas calculavam a porcentagem
real em 25%, em média; quando parava em 65%, a estimativa média era de 45%. Naturalmente, a roleta nada sabia
sobre a composição da O N U , mas ainda assim exerceu
enorme influência no juízo dos participantes (hoje, 45 das
191 nações da O N U são africanas, ou 24%).
A ancoragem sugere que analogias feitas no início de
um processo, mesmo que disseminadas de modo casual,
podem ter efeito duradouro. Isso vale sobretudo se os
responsáveis pelas decisões se tornarem emocionalmente
apegados à analogia. Há anos a Sun Microsystems faz
questão de fornecer sistemas de hardware e software
completos, ainda que a indústria de informática esteja
cada vez menos integrada. Seu presidente, Scott McNealy, costuma justificar a posição contrária à maré com
uma analogia com a indústria automotiva. "Vocês estão
enxergando apenas os anéis do pistão", declarou certa vez
a repórteres. "Pergunte à Ford sobre a estratégia dela para
anéis de pistão. Ou sobre carburadores. Ninguém faz isso.
O foco é o carro inteiro." Embora a Sun tenha sentido baques financeiros, McNealy hesita em mudar de estratégia
e continua usando a analogia automobilística. Talvez seja
inevitável para um indivíduo cujo pai trabalhou no setor
automotivo e cujos filhos têm nome de carro: Maverick,
Scout, Colt e Dakota.
Viés da confirmação. O efeito da ancoragem é reforçado por outro problema: a tendência dos responsáveis
por decisões de buscar informações que confirmem suas

O estrategista buscará sinais de que sua analogia é legítima,
não de que é inválida. Com isso, a empresa pode continuar se
norteando por analogias superficiais durante um belo tempo.
pode ser guiado por fatores outros que a análise cuidadosa
das semelhanças entre fonte e alvo.
A tendência a recorrer a semelhanças superficiais é
agravada por duas outras falhas comuns na forma como o
indivíduo chega a conclusões:
Ancoragem. Quando uma analogia ou outra idéia é
assimilada pela equipe executiva, fica difícil desfazer o
vínculo. Psicólogos demonstraram que isso ocorre mesmo
quando aqueles que tomam as decisões nem sequer acreditam na idéia inicial. Para ilustrar esse efeito, o prêmio
Nobel Daniel Kahneman, num estudo em parceria com
Amos Tversky, informou aos participantes da experiência
que teriam de estimar a porcentagem de países africanos
nos quadros da O N U . Foi girada uma roleta com números
de o a 100. Quando esta parava, os participantes tinham
de dizer se a porcentagem real era maior ou menor que
o número apontado na roleta. A seguir, faziam uma estimativa do número correto. Surpreendentemente, a roleta
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crenças e ignorar dados que as contradigam. De certo
modo, a tendência surge simplesmente porque esses profissionais gostam de ter razão — e de ser reconhecidos por
isso. Mas a psicologia sugere que as pessoas são mais preparadas para confirmar crenças do que para questioná-las,
ainda que seus interesses não estejam em jogo.
Vejamos outro exemplo. Em Israel, na década de 1970,
participantes de um experimento tiveram de responder à
seguinte pergunta: "Que dupla de países é mais parecida,
Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental ou Sri Lanka
e Nepal?" A maioria respondeu "Alemanha Ocidental e
Alemanha Oriental". A um segundo grupo, perguntou-se:
"Que dupla de países é mais diferente, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental ou Sri Lanka e Nepal?" De novo,
a maioria respondeu "Alemanha Ocidental e Alemanha
Oriental". Como conciliar os dois resultados? A interpretação aceita é a de que o israelense médio sabia mais sobre
as Alemanhas do que sobre o Sri Lanka e o Nepal. Quando
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instados a testar uma hipótese de semelhança, os participantes buscaram indícios de similaridade e encontraram
mais entre as Alemanhas do que entre Sri Lanka e Nepal.
Quando tiveram de testar uma hipótese de diferença,
buscaram — e encontraram — mais diferenças entre as
Alemanhas. O indivíduo procura o atributo que é instado
a buscar — semelhança ou diferença — e não busca provas da presença do atributo contrário.
Juntos, ancoragem e viés de confirmação apontam para
problemas reais para estrategistas que utilizam analogias.
Tendo traçado uma analogia, talvez superficial, o estrategista buscará sinais de que ela é legítima, não de que é
inválida. Executivos da Intel tenderão a buscar motivos
que confirmem que microprocessadores são semelhantes
ao aço; a Circuit City buscará confirmação de que eletroeletrônicos e carros usados são mesmo parecidos. Dada
a variedade de informação disponível na maioria dos
contextos de negócios, qualquer pessoa atrás de dados
confirmadores certamente achará algo que fundamente
suas crenças. Graças ao efeito da ancoragem, qualquer
informação contraditória pode vir a ser desconsiderada.
Com isso, a empresa pode continuar se norteando por
analogias superficiais durante um belo tempo.

outros casos, a analogia fica oculta — e costuma estar
ligada à história do executivo: embora o método outrora
distinto de corretagem da Merrill Lynch devesse muito aos
anos que Charlie Merrill passou no setor supermercadista,
só ocasionalmente ele confessava que "embora supostamente seja um banqueiro de investimentos, no fundo do
coração sou um homem de supermercado".
Também é importante saber como a empresa está usando
as analogias depois de reconhecidas. Afinal, o gerente usa
analogias para uma série de finalidades: brainstorming,

Evitando analogias superficiais
Muitas vezes, é difícil dizer se a similaridade entre um
problema familiar e um desconhecido é profunda ou superficial. Um administrador diante de escolhas estratégicas pode melhorar suas chances de acertar nas analogias
seguindo esses quatro passos:

Como evitar analogias
superficiais
O raciocínio analógico, portanto, traz um dilema para o
alto executivo. Por um lado, é uma ferramenta possante,
excelente para o desafio de traçar estratégias em situações
inusitadas e complexas. Pode dar vazão a visões inovadoras e nutrir casos de sucesso como Toys R Us e Intel. Por
outro lado, traz à tona o espectro da superficialidade. É
possível explorar a força da analogia e, ao mesmo tempo,
evitar suas ciladas? A má notícia é que é impossível tornar
uma analogia 100% segura. Um executivo é especialmente
propenso a utilizar o raciocínio analógico em contextos
desconhecidos e ambíguos, nos quais outras formas de
raciocínio, como a dedução, falham. Nessas situações, é
difícil distinguir traços profundos de superficiais. A boa
nova é que há quatro passos objetivos para aumentar as
chances de sucesso no uso de analogias (veja o quadro
"Evitando analogias superficiais").
Antes de apresentar esses passos, devemos reconhecer
nossa dívida para com cientistas políticos, em particular
Ernest May e Richard Neustadt, da Harvard, que descobriram que o raciocínio analógico costuma tirar dos trilhos os
responsáveis por elaborar políticas. A abordagem que desenvolveram para ajudar essas pessoas a fazerem melhor
uso da história embasou nosso raciocínio.
Reconheça a analogia e identifique seu propósito.
Para evitar analogias falhas, a equipe gestora deve, primeiramente, reconhecer as analogias que está usando. Às
vezes, são óbvias. É difícil esquecer que "vergalhão digital"
faz referência à indústria siderúrgica, por exemplo. Em
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transmitir idéias complexas e motivar funcionários, por
exemplo (veja o quadro "Uma ferramenta versátil" para
noções sobre o uso de analogias). Muitas vezes, a analogia é usada para deflagrar idéias e emoções. Nesses casos,
criatividade e impacto podem ser mais relevantes do que
validade. Mas quando a empresa passa do brainstorming à
tomada de decisão, e quando há recursos em jogo, é preciso
fazer perguntas difíceis e objetivas para decidir se a analogia é mais que superficial. Para responder a essas perguntas
a contento, é preciso analisar redes de causa e efeito. É conveniente dividir essa tarefa em três outros passos.
Entenda a fonte. Comece examinando por que a estratégia deu certo no setor do qual a analogia foi tirada.
Ferramentas clássicas de análise de estratégia são extremamente úteis aqui. O segredo é formular análises aprofundadas que soem familiares a estrategistas, sobretudo
análises do cenário-fonte, da solução ou estratégia que deu
certo (ou errado) no contexto original, e da ligação entre o
cenário-fonte e a estratégia vitoriosa (ou malograda).
Considere a iniciativa da Circuit City para aplicar sua
solução de varejo ao comércio de carros usados. Parta de
uma análise do cenário-fonte. Quando a empresa começou a ganhar destaque, na década de 1970, o mercado de
aparelhos eletrônicos era dominado por pequenos negócios familiares, de qualidade e eficiência variáveis. A demanda em expansão garantia a sobrevivência do negócio
apesar de três aspectos negativos: o consumidor era mais
apegado a marcas do que aos varejistas, suspeitava que o
lojista aproveitava sua ignorância sobre produtos de alta
tecnologia, e o custo de migrar para a concorrência era
baixo. Era um cenário de eficiências não exploradas (havia
pouco ganho de escala, por exemplo) e necessidades não
atendidas (as lojas mantinham uma seleção de marcas
limitadas e era comum a falta de produtos).
A Circuit City traçou uma estratégia altamente eficaz
que tirava partido das oportunidades e neutralizava ameaças naquele cenário. Uma série de investimentos fixos
foi fundamental: lojas grandes com estoque vastíssimo de
aparelhos eletrônicos; tecnologia da informação para monitorar de perto padrões de consumo; centros de distribuição automatizados e vinculados à tecnologia de monitoramento de vendas; e campanhas de construção da marca.
A empresa se diferenciava da concorrência com base em
sortimento de produtos, disponibilidade e confiança inspirada no consumidor. Ao mesmo tempo, baixava custos.
Os preços baixos da Circuit City, juntamente com outros
pontos fortes, resultavam em volumes de vendas enormes,
o que reduzia custos unitários. Esses cortes de custos viabilizavam preços menores, o que fazia aumentar o volume
— e assim por diante, num ciclo virtuoso.
A estratégia se adequava muito bem às demandas do
ambiente externo. Ao satisfazer as necessidades do consumidor e construir uma marca valorizada pelo público, a
Circuit City tornou menos atraente a deserção do cliente
para a concorrência. À medida que a marca Circuit City
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ganhava destaque, as vendas aumentavam e o consumidor
passava a confiar na orientação dos vendedores, a empresa
ganhava força nas negociações com fornecedores. Investimentos em marca, distribuição, tecnologia da informação
e grandes lojas ergueram novas barreiras à entrada de rivais. E as vantagens de custo trazidas pela escala deram à
empresa uma forte munição para superar rivais menores.
Os três parágrafos anteriores descrevem uma seqüência
de causa e efeito que explica por que a estratégia original
da Circuit City funcionou no contexto de aparelhos eletrônicos. O objetivo do estrategista é descobrir se tal lógica
seguiria válida no contexto-alvo. Durante os preparativos
para a análise, o estrategista deve montar duas listas de
características do setor em questão: as de papel crucial
na lógica causal e as desprovidas de tal papel. No exemplo da Circuit City, a lista de elementos cruciais inclui os
seguintes aspectos do varejo de eletroeletrônicos na fase
pré-Circuit City.
• necessidades insatisfeitas do consumidor, sobretudo no
tocante a variedade e disponibilidade de produtos e confiança depositada nas lojas;
• ganhos de escala não explorados e barreiras latentes, mas
pouco materializadas, à entrada no mercado;
• base fragmentada de concorrentes, muitos deles fracos;

Este artigo enfatiza o uso da analogia como ferramenta para a
escolha entre possíveis soluções para problemas estratégicos,
embora o gestor possa usar analogias também para outros
objetivos. Uma analogia pode ser catalisadora para a geração
de opções criativas. Ao buscar saídas fora do convencional para
agilizar o atendimento em postos de gasolina, por exemplo,
executivos da Mobil miraram longe — em operações nos boxes
de corridas de automóveis. Para melhorar o serviço, examinaram o atendimento de primeira da rede de hotéis Ritz-Carlton.
Na mesma veia, uma equipe gestora pode eleger uma empresa
que admira muito, de outro setor, e se perguntar: "O que precisaríamos fazer para virar a Wal-Mart, a CE ou a Dell de nosso
setor?" Não vemos problema em usar analogias dessa forma —
desde que o gerente teste a analogia cuidadosamente quando
passar da geração de opções para a escolha entre elas.
Uma analogia também é excelente para transmitir mensagens complexas rapidamente. Quando passaram a se referir à
lendária fabricante italiana de motocicletas Ducati como uma
empresa de entretenimento comparável à Disney, os executivos
envolvidos na reestruturação da empresa deixaram claro para
gente de fora e dentro da organização que planejavam investir
mais em aspectos experienciais da marca e menos no produto
em si. Quando bem escolhida, a analogia tem um impacto
emocional capaz de unir a equipe. Ao se referir a computadores baratos como "vergalhão digital", Andy Crove avivou o
temor dos colegas de que a Intel pudesse seguir o caminho da
U.S. Steel. Analogias esportivas e militares também costumam
ser usadas para motivar equipes.
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• oportunidades inexploradas de empregar tecnologias
de informação e distribuição para uma melhor gestão
de estoque;
• fornecedores renomados, fortes, confiáveis;
• custo modesto de migração entre lojas para consumidor;
• ausência de produtos que sejam substitutos adequados
na ponta sofisticada do mercado.
Pelo menos uma característica notável do setor parece
não ter exercido um papel relevante na lógica causal,
segundo nossa análise. A demanda por aparelhos eletrônicos crescia rapidamente quando a Circuit City estourou
no mercado, mas o ritmo de crescimento do setor não tem
grande influência no histórico de causa e efeito. O tamanho do setor desempenha um papel — sem uma massa
crítica de demanda, não há ganhos de escala — mas a taxa
de crescimento não parece crucial.
Avalie a similaridade. O estrategista agora mapeia
semelhanças entre fonte e alvo e determina se os pontos
em comum vão além da superfície. A compreensão que se
tem da fonte é crítica nessa fase. Em vez de atacar em sua
totalidade o problema-alvo, que é muito menos conhecido
do que a fonte, o estrategista pode se concentrar em aspectos cruciais da lógica causal. A questão é se fonte e alvo são
similares ou distintos nesses aspectos.
As semelhanças em geral vêm logo à mente. Mas a
equipe também precisa procurar diferenças, buscando
sinais de que cada um dos aspectos fundamentais do problema-fonte está ausente na situação-alvo. Esse processo
raramente ocorre de forma natural — muitas vezes, é mi-

Pesquisas de campo deflagaram nosso interesse no raciocínio
analógico. Ao investigar a origem de estratégias de portais
de internet, ficamos surpresos com o volume de analogias.
Conversas com executivos e colegas acadêmicos, somadas a
reflexões pessoais, nos levaram a reconhecer o sentido mais
amplo do raciocínio analógico na formação de estratégias. Esse
reconhecimento substanciou uma série de esforços, incluindo o
exame da literatura sobre analogia em psicologia, ciências cognitivas, ciência política e lingüística; a iniciativa para examinar
e aprimorar o uso do raciocínio analógico em cursos de MBA; e
o desenvolvimento, com Daniel Levinthal, da Wharton, de uma
simulação na qual gerentes "criados" em computador usam o
raciocínio analógico para resolver problemas de estratégia. O
ingrediente crucial do trabalho talvez tenha sido a diferença
na formação acadêmica dos autores do artigo. Um de nós se
formou sob a influência da abordagem comportamental à gestão adotada na Wharton, que enfatiza os limites do raciocínio
humano; enquanto o outro é fruto da tradição estrategista da
Harvard, que acentua o poder da decisão econômica racional.
O raciocínio analógico ocupa um ponto intermediário entre
nós dois. É uma forma de raciocínio potente porque tira o máximo de habilidades cognitivas limitadas.

nado pelo viés da confirmação. Outra tarefa da equipe que
não ocorre naturalmente é questionar se a similaridade é
em grande medida superficial. A lista de características do
setor que não são cruciais para a lógica causal é muito útil
nessa etapa. Se várias das semelhanças estiverem nessa
lista, e não na lista de correspondências cruciais, a equipe
gestora deve soar o alarme — a analogia pode ser fundada
numa similaridade superficial.
A entrada da Circuit City no mercado de carros usados
ilustra bem o processo de avaliação da similaridade. Sob
vários aspectos, o setor-alvo na década de 1990 era similar
ao comércio de eletroeletrônicos da década de 1970:
• Muitos consumidores estavam insatisfeitos com lojistas
da época, em quem não confiavam;
• Economias de escala e barreiras à entrada no mercado
eram limitadas;
• Setor era fragmentado;
• Tecnologias de informação e distribuição eram algo primitivas, embora estoque fosse altamente diversificado;
• Consumidor arcava com poucos custos se resolvesse migrar para a concorrência.
Observe que todas essas semelhanças coincidem com
elementos cruciais da lógica causal do varejo de eletroeletrônicos, um bom sinal para a analogia. Por outro lado,
havia diferenças importantes:
• No setor de eletroeletrônicos, a Circuit City podia contar
com uma grande base de fornecedores confiáveis, de boa
reputação. Já as lojas de carros usados compravam de
vendedores isolados ou de atacadistas, alguns confiáveis,
outros não.
• O estoque de carros usados era ainda mais variado que
o de aparelhos eletrônicos. Seria difícil manter um sortimento previsível de produtos em estoque. Isso talvez
dificultasse a identificação de tendências de consumo de
forma ágil e o ajuste do estoque para acomodar a demanda. Além disso, e experiência da Circuit City em distribuição talvez não servisse no ramo de carros usados.
• Não estava claro se havia ganhos de escala ou se seria
possível erguer barreiras à entrada no comércio de veículos.
• O comércio de carros usados tinha um substituto importante na ponta sofisticada do mercado: concessionárias
de veículos zero.
Traduza, decida e adapte. O passo final é decidir se a
estratégia original, devidamente traduzida, surtirá efeito no
setor-alvo. Tal passo exige, primeiro, que a equipe gestora
deixe bem claro qual seria a estratégia no novo contexto. O
que seria necessário para uma empresa virar a Circuit City
dos carros usados ou o supermercado dos brinquedos? Isso
requer ajustes. Mesmo as melhores analogias envolvem
certas diferenças entre os cenários fonte e alvo. A essa altura, os executivos contam com uma noção das principais
diferenças e, ao traduzir a estratégia, tentam fazer ajustes
que abordem essas diferenças. A seguir, é preciso decidir
entre seguir em frente ou não com a analogia. Isso enHARVARD BUSINESS REVIEW
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volve a avaliação objetiva da possibilidade de a estratégia
traduzida funcionar no novo contexto. Se resolver investir
na analogia, a equipe enfrentará outra rodada de ajustes
— adaptação no mercado em resposta ao feedback de clientes, concorrentes, fornecedores e outros. É ali, no mercado,
que o executivo descobre quão, de fato, é boa sua analogia.
Traduzida, a estratégia da Circuit City guardava estreita
semelhança com as operações de varejo de eletroeletrônicos. Em lotes de até 55 mil metros quadrados, cada superloja
CarMax oferecia de 200 a 550 veículos, estoque amplo e
incomum. O grupo fez de tudo para ganhar a confiança do
consumidor, vendendo carros a preços fixados, anunciados,
sem regatear. Contratou pessoal de vendas com experiência
em varejo — mas não no varejo de carros — e deu a todos
extenso treinamento. A CarMax remunerava o pessoal de
vendas com uma comissão fixa por automóvel vendido, e
não com uma fração da receita gerada. A empresa também
implantou um sofisticado sistema de gestão de estoque,
inspirado no varejo de eletroeletrônicos, além de oferecer
garantia de devolução de dinheiro e outros benefícios semelhantes aos disponíveis na rede Circuit City.
Ao mesmo tempo, a CarMax ajustou a fórmula da Circuit
City para que refletisse as diferenças entre os dois contextos.
Isso exigiu, por exemplo, que a empresa encontrasse fontes
confiáveis de carros usados. Para tanto, a CarMax instalou
compradores bem treinados em todas as lojas e fazia ofertas por automóveis usados diretamente aos donos, mesmo
aqueles que não pretendiam comprar um veículo da CarMax. A empresa começou a vender carros novos em certos
locais, em parte para obter veículos usados nas trocas. Em
2002, o consumidor individual já representava a principal
fonte de carros usados da CarMax. Independentemente da
fonte, todos os automóveis usados da empresa passavam
por uma inspeção detalhada antes de serem revendidos.
O estoque diversificado de carros usados constituía
um novo desafio. Nenhuma das lojas da rede conseguia
exibir a totalidade dos modelos no estoque da CarMax.
A empresa criou um sistema informatizado que permitia
ao cliente consultar o estoque do grupo todo. O sistema
mostrava o que estava disponível em todo o país e quanto
custaria para transferir o modelo desejado para um ponto
próximo do consumidor.
A CarMax não se revelou um sucesso imediato, nem
total. A Circuit City precisou de quase uma década para
ajustar a fórmula ao mercado de carros usados. A empresa
exagerou no tamanho de algumas lojas e adotou um plano
de lançamento ambicioso demais. Guerras de preço no
mercado de veículos zero e a expansão de outras superlojas
de usados chegaram a ferir a cotação da ação da empresa.
Ainda assim, o esforço para reproduzir o sucesso da Circuit
City no setor de carros usados resultou numa empresa viável com receita de US$ 4,6 bilhões no exercício fiscal de
2004, retorno sobre vendas de 2% a 3%, valor de mercado de
vários bilhões e retorno sobre patrimônio líquido — desde
a abertura do capital, em 1997 — beirando o patamar de
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empresas do S&P 500. Esse resultado positivo reflete a
grande semelhança entre os setores de eletroeletrônicos
e carros usados, sobretudo nos aspectos relativos à lógica
causal do sucesso original. E também reflete a atenção da
empresa a diferenças essenciais entre os dois setores — ou,
no mínimo, sua capacidade de adaptação a tais diferenças.
Uma questão crítica dessa etapa final é até onde a
empresa deve traduzir a solução-candidata, com base
somente na antevisão, antes de lançá-la no mercado. Ao
analisar a transferência de melhores práticas dentro de
organizações — entre agências do mesmo banco, por
exemplo — Gabriel Szulanski, do Insead, e Sidney Winter,
da Wharton, descobriram que o gestor costuma superestimar a própria compreensão de relações de causa e efeito e,
assim, faz ajustes demais com base na previsão. Essa lição
também vale para analogias. Faz sentido ajustar uma solução-candidata de antemão para dar conta de diferenças
gritantes entre alvo e fonte. Mas em cenários novos, incertos, nos quais o estrategista mais recorre à analogia, a sabedoria pede que se deixe de lado o ajuste fino da solução
até que o mercado possa se manifestar.

Rumo a escolhas estratégicas
melhores
Existe todo um espectro de analogias. Numa ponta está a
analogia perfeita, na qual fonte e alvo são de fato idênticos
em dimensões vitais para o desempenho econômico. Nos
Estados Unidos, o comércio de brinquedos na década de
1950 era muito parecido com o setor supermercadista, para
benefício da Toys R Us. Já as características do sistema kanban da Toyota espelhavam muito as do processo de reabastecimento de prateleiras de supermercados. Na outra ponta
do espectro está a analogia problemática, como a feita pela
Enron entre a corretagem de banda larga e a de gás natural,
fundadas em semelhanças superficiais mas assoladas por
diferenças subjacentes. A vasta maioria das analogias fica
num ponto intermediário: são imperfeitas, mas úteis. O
desafio é tirar o máximo delas. Nossa experiência diz que
os melhores usuários de analogia recorrem à dedução e à
tentativa e erro para testar e aperfeiçoar analogias situadas
no meio desse espectro. A analogia traçada pela Intel com a
indústria siderúrgica, por exemplo, era sustentada por uma
teoria dedutiva de causa e efeito — idéias de Clayton Christensen sobre tecnologias de ruptura. E também buscou
justificativa em experimentos de tentativa e erro que, aos
poucos, refinaram a abordagem que a Intel implementou
no mercado de microprocessadores menos sofisticados. Na
mesma veia, ajustes da Circuit City serviram para burilar
a estratégia da CarMax. Executivos que queiram explorar
o imenso poder da analogia e evitar suas ciladas precisam
dominar vários modos de raciocínio.
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