


sabemos que a capacidade de aprender com o erro é 
uma das mais importantes a serem cultivadas pelo 
indivíduo e pela empresa. Por incrível que pareça, no 
entanto, aprender com o acerto pode ser ainda mais 
difícil. Para lançar luz sobre o desafio — e identificar 
abordagens para sua superação —, vamos explorar 
estudos de nossa autoria e o trabalho de outros aca
dêmicos no campo da tomada de decisão comporta
mental, dando ênfase a três impedimentos ligados 
ao aprendizado. 

O primeiro é a propensão a cometer o que psicó
logos chamam de erro fundamental de atribuição. 

Quando triunfamos, somos inclinados a concluir que 
nossos talentos e nosso modelo ou estratégia atuais 
são a razão. Além disso, damos pouco valor ao papel 
que fatores ambientais e eventos aleatórios possam 
ter desempenhado. 

O segundo impedimento é o viés do excesso de 

confiança: com o sucesso, ficamos mais confiantes. 
Obviamente, acreditar em nós mesmos é algo bom. 
Só que a confiança exagerada pode levar a pessoa a 
crer que nada precisa ser mudado. 

O terceiro impedimento é a síndrome do "não per

guntar por quê": a tendência a não investigar as cau
sas do bom desempenho de forma sistemática. Exe
cutivos e equipes que padecem dessa síndrome não 
fazem perguntas difíceis que ajudariam a expandir 
seu conhecimento ou a alterar suas premissas sobre 
como as coisas funcionam. 

Lições da Ducati 
Começamos a examinar a dificuldade de aprender com 
o sucesso em2004, quando fizemos um estudo de caso 
de uma organização com uma longa história de vitórias: 
a equipe de motociclismo Ducati Corse. Embora pareça 
algo muito distante do mundo dos negócios, uma corri
da de motos é um perfeito laboratório para o estudo do 
aprendizado. Nela, o desempenho é claramente men
surável por tempos de volta e resultados da corrida. O 
participante sabe, com precisão brutal, se está melho
rando ou piorando. A competição também é implacá
vel: a corrida é domingo — e não não vai esperar quem 
estiver atrasado. Para encerrar, o circuito é intensamen
te competitivo: durante uma temporada, mais de uma 
dezena de equipes de altíssimo nível brigam toda sema
na pelo primeiro lugar. Para uma organização como a 
italiana Ducati, a vitória tem um enorme impacto sobre 
o valor da marca e a venda de motos comerciais. 

A Ducati, de Bolonha, estreou em 2003 no circui
to do Grande Prêmio de Motociclismo (o "MotoGP"). 
Novata, encarou o ano de 2003 como "uma tempo
rada de aprendizado", nas palavras do diretor da 
equipe. A meta era adquirir um conhecimento que 
a ajudasse a criar uma motocicleta melhor para futu
ras temporadas. Para esse fim, a equipe aparelhou as 
motos com sensores que colhiam dados sobre 28 pa
râmetros de desempenho (como temperatura e po
tência). Pilotos eram sabatinados depois de cada pro
va para dar sua opinião sobre aspectos subjetivos co
mo dirigibilidade e capacidade de resposta. A equipe 
parecia um modelo de organização que aprende. 

Foi então que algo inesperado ocorreu: a equipe 
estreante terminou entre as três primeiras em nove 
corridas e em segundo lugar ao final da temporada. 
Sua moto era a mais veloz nas pistas. Mas, a cada v i 
tória, a equipe foi se concentrando mais em vencer 
e menos em aprender, e acabou por analisar poucos 
dos dados colhidos. É como disse um membro da 
equipe: "Você analisa dados quando quer entender 
um problema. Ninguém analisa dados para saber por 
que está se saindo bem". 



A temporada triunfal levou os membros da equi
pe a acreditar que a Ducati poderia faturar todas em 
2004. Afinal, se tinham conseguido terminar em se
gundo lugar no ano de estreia, por que não seriam 
os primeiros agora que tinham alguma experiência? 
Essa confiança se manifestou na decisão de reformu
lar radicalmente a moto da equipe para a temporada 
de 2004 — em vez de melhorar incrementalmente o 
modelo de 2003. 

Mais de 6 0 % dos 915 componentes do modelo de 
2004 eram novos. Mas, já no começo da temporada, 
ficou patente que a motocicleta tinha sérios proble
mas de dirigibilidade e que a equipe cometera um 
grande erro ao mudar tanta coisa de uma só vez sem 
antes testar cada item. 

Curiosamente, a equipe ainda conseguiu terminar 
em terceiro naquele ano — cortesia da série de expe
rimentos que fez para entender as causas dos proble
mas da moto. Embora não fosse um resultado ruim, 
a terceira colocação foi vista como um fracasso de
vido às elevadas expectativas. E essa decepção, por 
sua vez, deflagrou uma reavaliação geral e, em última 
análise, bastante eficaz da abordagem da equipe ao 
desenvolvimento da moto (uma grande mudança foi 
fazer o pessoal de engenharia começar a desenvolver 
a moto para a temporada seguinte bem antes, para 

que a máquina pudesse ser exaustivamente testada 
antes da competição). A equipe exibiu um desempe
nho sólido nas temporadas de 2005 e 2006 e levou o 
título mundial em 2007. Em suma, o sucesso levou a 
equipe da Ducati Corse a deixar de aprender — e só a 
percepção do fracasso a fez voltar a aprender. 

Depois de estudar a Ducati, fomos examinar os 
setores de entretenimento, farmacêutico e softwa
re. Fizemos, também, experimentos em laboratório 
e em cursos de educação executiva. Vimos, repetida
mente, o mesmo fenômeno. No final, reconhecemos 
que havia uma causa comum: os três impedimentos 
ao aprendizado. 

O perigo de erros de atribuição 
Numa corrida, muitos fatores interdependentes i n 
fluenciam o resultado. Sem uma análise detalhada, 
era impossível saber se o desempenho da equipe da 
Ducati em 2003 se devera ao projeto da motocicleta, à 
sua estratégia em cada prova, ao talento e a decisões 
de seus pilotos, a decisões erradas de outras equipes, à 
sorte, a fatores aleatórios como o tempo ou acidentes 
ou a alguma complexa combinação disso tudo. Sem 
esse conhecimento (e dado o longo histórico de vitó
rias da Ducati em outras competições), era muito fácil 
atribuir o excelente desempenho da equipe à qualida
de de suas decisões, de seus atos e de seus recursos. 

No mundo dos negócios ocorre o mesmo: uma sé
rie de fatores pode levar ao sucesso, independente
mente da qualidade de um produto ou das decisões 
da administração. É muito comum, no entanto, ver
mos executivos atribuindo o sucesso de uma orga
nização a seus próprios insights e a sua capacidade 
administrativa — ignorando ou minimizando even
tos aleatórios ou fatores externos fora de seu con
trole. Imaginemos, por exemplo, que o leitor esteja 
conduzindo uma equipe cujos números são ótimos: 
é tentador creditar a si mesmo (ou ações da equipe) 
pelo sucesso, ainda que, na verdade, este se deva a 
pura sorte ou a problemas de concorrentes. 

Já está provado (inclusive por um clássico estudo 
dos psicólogos Edward Jones e Victor Harris) que esse 
comportamento é normal no ser humano. Além disso, 
ao analisar o desempenho ruim dos outros, o indiví
duo tende a fazer o exato oposto. Em exercícios que 
realizamos em cursos de educação executiva em Har-
vard, na University of North Carolina em Chapei Hi l l 
e na Carnegie Mellon University, a maioria dos parti
cipantes, ao avaliar o sucesso dos outros, minimizava 
o papel da capacidade de liderança e da estratégia e 
maximizava o de fatores externos e o da sorte. 



Outro estudo revelou que o ser humano também 
pena para computar corretamente a dificuldade da 
situação na hora de julgar o sucesso (veja o quadro 

"O desafio de descontar vitórias fáceis"). Numa em
presa, esse viés pode afetar muitas decisões críticas, 
incluindo quem contratar ou promover, que produ
tos lançar e que práticas difundir organização afora. 
Quem esteve à frente de um negócio próspero num 
setor altamente rentável, por exemplo, muitas vezes 
parece melhor do que um candidato igualmente ca
paz — ou até mais qualificado — que tenha lutado pa
ra tocar um negócio num setor no qual a maioria das 
empresas vai de mal a pior. 

Vimos laboratórios farmacêuticos cometerem re
petidamente esse erro de atribuição na hora de de
finir em que medicamentos investir ou não. Fárma
cos cujos testes iniciais tinham sido positivos eram 
considerados de alto potencial e recebiam mais d i 
nheiro para testes e desenvolvimento. Muitas vezes, 
no entanto, a administração supunha que o sucesso 
se devia à capacidade singular dos cientistas da ca
sa, sem cogitar se seria fruto do avanço geral do co
nhecimento na área científica em questão — conhe
cimento que concorrentes também poderiam ter. 

Descobrimos, ainda, que um ciclo ("lead time") 
longo pode impedir o executivo de enxergar proble
mas na estratégia corrente. Vejamos, de novo, o caso 
da indústria farmacêutica. Já que um novo fármaco 
leva em média 12 anos para chegar ao mercado, o de
sempenho de uma empresa hoje tem relativamente 
pouco a ver com seus atos e decisões mais recentes. No 
entanto, tanto gestores como investidores costumam 
atribuir o alto desempenho no presente à estratégia, à 
administração e aos cientistas atuais da empresa. 

A cilada do viés do excesso de confiança 
Sem uma dose de confiança, seríamos incapazes de 
tomar decisões ou de assumir qualquer tipo de risco; 

estaríamos constantemente questionando nossas 
próprias decisões. Isso posto, confiança em exces
so pode ser um problema — e nada infla tanto a con
fiança quanto o sucesso. Vejamos o caso de A l a n 
Greenspan, que até a quase ruína do sistema financei
ro em 2008 era considerado um dos melhores presi
dentes do Federal Reserve na história dos Estados Uni
dos. Com a crise, ficou evidente que as autoridades 
do Fed, lideradas por Greenspan, tinham depositado 
fé demais em seus modelos financeiros. Em depoi
mento ao Congresso americano em outubro de 2008, 
Greenspan se disse chocado com o colapso dos mode
los. Obviamente, não foi o único a sucumbir ao exces
so de confiança. Durante o boom imobiliário, muitos 
dirigentes de bancos (grandes e pequenos) e executi
vos de instituições de crédito imobiliário, investimen
to e corretagem deixaram de examinar premissas i m 
portantes na base dos modelos que estavam usando. 

O sucesso pode nos levar a achar que somos me
lhores do que realmente somos na hora de tomar de
cisões. Há pouco fizemos um estudo simples com 
gestores de uma série de setores. A um grupo de par
ticipantes, pedimos que lembrassem de um momen
to de sucesso na vida profissional; a gente de um se
gundo grupo, que recordasse um revés sofrido. Em 
seguida, submetemos os indivíduos de ambos os 
grupos a uma série de tarefas de tomada de decisão — 
incorporando, ao exercício, critérios que nos permi
tissem avaliar sua confiança, seu otimismo e sua dis
posição a assumir riscos. Na comparação com quem 
tinha revivido um revés, executivos que haviam re
cordado um sucesso mostravam muito mais confian
ça na própria capacidade, faziam projeções muito 
mais otimistas de vitória futura e eram mais propen
sos a assumir riscos maiores. Esses resultados cor
roboram estudos sobre como o sucesso gera exces
so de confiança em outros contextos (veja o quadro 

"Como o poder nos faz ignorar conselhos"). 



O excesso de confiança inspirado pelo êxito pas
sado pode contagiar a organização inteira e levá-la a 
ignorar a inovação, a queda na satisfação do clien
te e o aumento de problemas de qualidade — e a fa
zer lances muitos arriscados. Consideremos todas as 
empresas que cresceram depressa por meio de aqui
sições e tropeçaram feio ao comprar uma a mais do 
que deviam; o sem-fim de bancos que concederam 
empréstimos de risco cada vez maior na década pas
sada, seguros da própria capacidade de distinguir 
bons de maus pagadores; e todas as queridinhas de 
publicações de negócios que tinham uma fórmula v i 
toriosa, mas só foram tentar atualizar ou alterar a es
tratégia quando já era tarde demais. 

Não perguntar "por quê" 
Quando confrontados com o fracasso, é natural per
guntarmos a que se deve o revés. Infelizmente, o êxi
to não provoca a mesma reflexão. O sucesso costuma 
ser interpretado como evidência não só de que sua 
estratégia e suas práticas correntes funcionam, mas 
de que você tem todo o conhecimento e informação 
de que precisa. Vários estudos, bem como nossa pró
pria pesquisa, mostram que a maioria das pessoas 
tende a pensar assim (veja o quadro "Como o suces
so nos torna menos refletidos"). 

Vimos o mesmo padrão na vida real. A energia 
aplicada à compreensão das causas do recente co
lapso financeiro faz sombra ao esforço feito para en
tender por que tudo parecia estar indo tão bem antes 
da crise. Em hospitais, médicos fazem uma rigorosa 
avaliação de "mortalidade e morbidade" quando um 
caso termina mal , mas há pouco esforço sistemático 
para entender por que um paciente se recupera. Até 
a Toyota, que ergueu seu festejado sistema de produ
ção sobre a base de um vigoroso aprendizado, se saiu 
muito melhor em descobrir as causas de seus erros 
do que as de seus acertos. Foi algo revelado pelos re
centes recalls da montadora, quando seus dirigentes 

admitiram que o sucesso em aumentar as vendas e a 
participação de mercado tinha impedido que vissem 
que as operações haviam basicamente comprometi
do a qualidade para poder crescer. 

Um modelo simples de aprendizado 
Para evitar que o sucesso engendre o fracasso, é pre
ciso entender como a experiência molda o aprendi
zado. Naturalmente, aprender é um processo cogni
tivo e organizacional altamente complexo — proces
so já abordado por vários modelos na literatura aca
dêmica. Cord base neles, apresentamos um modelo 
simplificado que destaca o efeito que o sucesso e o 
fracasso exercem no aprendizado. 

Partimos da premissa de que indivíduos e organi
zações recorrem, em qualquer momento do tempo, 
a certas teorias, modelos, princípios e regras gerais 
para nortear suas ações. Ao decidir quem contratar, 
que projetos financiar (ou abandonar), que recursos 
incluir no projeto de um novo produto e que estraté
gias de negócios empregar, a pessoa sofre a influên
cia disso tudo. Às vezes, a teoria é bastante sofistica
da e fundada em descobertas científicas ou décadas 
de experiência prática. Mas, em muitos outros casos, 
é bastante informal — e talvez nem estejamos cien
tes de que esteja influenciando nossas decisões. 

O aprendizado é o processo de atualizar nossas 
teorias. Em certos casos, a experiência pessoal as 
altera. N u m discurso de formatura na Stanford Uni
versity em 2005, por exemplo, Steve Jobs contou co
mo a adoção de fontes tipográficas variadas e espa
çamento proporcional no primeiro Macintosh teve 
origem no curso de caligrafia que fizera ao abando
nar a faculdade. Mas membros de uma organização 
também aprendem juntos. A experiência tanto com 
êxitos (iPod) quanto com fracassos (Newton) levou a 
Apple, como empresa, a atualizar suas teorias sobre 
aquilo que conduz a produtos de sucesso. 

Dessa ótica, aprender é questão de entender por 



que algo acontece e por que certas decisões produ
zem tal ou qual resultado. Essa compreensão não 
vem automaticamente. Tomamos a decisão cons
ciente de questionar nossas suposições e nossos mo
delos. E, normalmente, o fazemos devido a um insu
cesso. É algo que vale desde o momento em que ten
tamos, pela primeira vez, caminhar ou andar de bici
cleta. Caímos, sentimos dor, tentamos outra aborda
gem. Um número surpreendente de altos executivos 
conta que reveses sofridos no começo da carreira en
sinaram lições que, mais tarde, os levariam ao suces
so. Para uma organização, o erro também serve de 
motivação para aprender. 

Mas, e quanto ao acerto? Afinal, o sucesso não des
mente sua teoria. E para que consertar o que não está 
quebrado? Quando tudo vai bem, portanto, nos l imi
tamos a aplicar o que já sabemos para resolver pro
blemas. Não revemos nossas teorias nem ampliamos 
nosso conhecimento de como funciona o negócio. 

O sucesso significa que algo "não está quebrado"? 
Não necessariamente. O fato é que, embora uma v i 
tória (ou uma série de vitórias) possa significar que a 
pessoa está no caminho certo, não se pode supor que 
isso seja verdade sem mais testes, experimentos e re
flexão. O certo seria entender o sucesso e, com isso, 
usá-lo para gerar mais sucesso. Peguemos a decisão 
de Jobs de lançar o iPhone, aprender com a experi
ência e aplicar o conhecimento adquirido para lan
çar o iPad. Jobs e outras pessoas na Apple tinham re
ceio de lançar o iPad primeiro — devido ao fracasso 
de outro tablete da empresa, o Newton, na década 
de 1990. Numa tacada brilhante, reconheceram que 
seria mais fácil lançar um "touchphone", pois já ha
via um mercado de smartphones) e que aquele seria 
o veículo ideal para a Apple conhecer melhor e aper
feiçoar aparelhos sensíveis ao toque. 

Esse exemplo aponta para um modelo melhor de 
aprendizado, no qual o fracasso e o sucesso estão em 
pé de igualdade e ambos desencadeiam mais investi
gação para nos ajudar a rever nossas premissas, nos
sos modelos e nossas teorias. 

Cinco maneiras de aprender 
Como evitar as ciladas discutidas acima? Eis algumas 
abordagens e estratégias que você e sua organização 
podem usar. 

Comemore o sucesso, mas analise-o. Não 
há nada de errado em brindar o sucesso. Mas, se pa
rar no tilintar das taças de champanhe, o leitor terá 
perdido uma grande oportunidade. Quando registra 
uma vitória, a organização precisa investigar o que a 

levou até ali com o mesmo rigor e atenção que aplica
ria à compreensão das causas de uma falha. 

Reconhecemos que esse processo pode ser desa
gradável. Talvez você descubra, por exemplo, que o 
êxito foi total fruto do acaso. Um bom exemplo é o 
de uma empresa de biotecnologia que estudamos — 
empresa às voltas com uma séria escassez de capa
cidade para produzir um produto novo, importante. 
Quando tudo indicava que seria incapaz de atender à 
demanda, seus dirigentes descobriram que uma con
corrente colocara uma fábrica à venda — um golpe 
de sorte que permitiu à empresa adquirir toda a ca
pacidade de que precisava. O produto foi lançado e 
fez muito sucesso. Em vez de simplesmente festejar 
a boa sorte e seguir em frente, os líderes da empre
sa foram analisar por que o lançamento correra tão 
bem. A análise destacou o papel exercido pela sorte. 
E, ao examinar por que a empresa estivera tão v u l 
nerável para começo de conversa, a gestão descobriu 
que seus processos de projeção de demanda e plane
jamento de capacidade eram falhos. 

A busca das causas do sucesso também pode expor 
fatores cuja reprodução talvez seja difícil ou até inde
sejável. N u m projeto que estudamos, o grupo a car
go do desenvolvimento do software de um complexo 
sistema eletrônico estava tão atrasado que podia aca
bar adiando um lançamento estratégico. Ao dobrar o 
tamanho da equipe e trabalhar 80 horas por semana, 
conseguiu cumprir o prazo. O produto foi um grande 
sucesso comercial. Ainda assim, a empresa foi sábia e 
fez uma detalhada avaliação pós-projeto. Embora lou
vasse a dedicação da equipe de desenvolvimento do 
software, o relatório apontou problemas críticos no 
processo — falhas que precisavam ser corrigidas. 

Institua a avaliação sistemática de projetos. 
Nos EUA, as forças armadas fazem críticas ("after-
action reviews", ou AARs) de cada episódio de com
bate e exercício de treinamento de combate, inde
pendentemente do resultado. Assim como na gestão, 
a razão do sucesso ou fracasso em combate muitas 
vezes não é clara. As AARs são sessões de crítica que, 
se usadas corretamente, geram recomendações es
pecíficas que podem ser postas em prática imedia
tamente. A empresa pode usar o mesmo processo, 
que é relativamente simples. Assim como no espor
te (quando técnico e jogadores se reúnem logo após 
um jogo para avaliar o desempenho da equipe), os 
participantes de uma A A R se reúnem após um epi
sódio ou atividade importante para discutir quatro 
questões fundamentais: o que pretendíamos fazer? 
O que aconteceu na prática? Por que isso aconteceu? 
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der. Quando algo dá certo, nossa maior preocupação é 
registrar o que fizemos e garantir que possamos repetir 
o sucesso. Essa reprodução é importante; precisamos 
difundir boas práticas por toda a organização. Mas, se 
a principal lição deixada por um projeto de sucesso for 
uma lista de coisas a serem feitas do mesmo jeito da 
próxima vez, considere o exercício um fracasso. 

Ferramentas como Six Sigma e gestão da qualida
de total nos ensinaram a buscar a raiz de todo pro
blema. Por que não usar a mesma abordagem para 
entender as causas do sucesso? Institua, no proces
so, uma fase na qual cada fator que contribuiu para o 
êxito seja classificado como "algo que podemos con
trolar diretamente" ou "algo afetado por fatores ex
ternos". Fatores sob seu controle podem seguir fa
zendo parte de sua fórmula vitoriosa. Mas é preciso 
entender como fatores externos interagem com eles. 

Se não está quebrado, experimente. A expe
rimentação é uma saída para testar hipóteses e teo
rias sobre o que é preciso para atingir altos níveis de 
desempenho. E deve continuar mesmo depois de um 
êxito. Isso ocorre o tempo todo na pesquisa científica 
e na engenharia. É comum um engenheiro submeter 
sua criação a testes cada vez mais rigorosos — até que 
aquilo que está projetando se quebre. Experimentos 
organizacionais também podem ser conduzidos pa
ra testar limites. Naturalmente, os custos e o impac
to de um experimento desses devem ser cuidadosa
mente controlados (para evitar sérias consequências 
financeiras ou prejudicar clientes). A pergunta certa 
para líderes de uma organização que aprende não é 

"o que estamos fazendo bem?". É, antes, "que experi
mentos estamos fazendo?". 

o CAMINHO para um bom aprendizado inclui passos 
simples, mas contraintuitivos: o gestor deve estar 
sempre testando suas teorias, mesmo quando pare
cem estar funcionando, e investigar com rigor as cau
sas tanto do bom quanto do mau desempenho. Ironi
camente, lançar um olhar crítico sobre seus acertos 
pode deixá-lo mais bem preparado para evitar erros. 
Para alguns, isso seria uma arte. Mas, na verdade, es
tá muito mais para ciência. 

Filippo Preziosi, diretor-geral da equipe Ducati 
Corse, refletiu sobre essa questão no contexto da en
genharia de uma moto de competição: "No motociclis
mo, quando faz uma alteração, a pessoa só quer saber 
se levará ou não a um desempenho superior. Em geral, 
liga menos para o porquê de algo funcionar. Mas, a lon
go prazo, é preciso saber por quê. Aí está a ciência". 

O que faremos da próxima vez? 
A Pixar, que emplacou 11 longas seguidos de ani

mação nas bilheterias (e que, portanto, poderia ser 
uma organização muito vulnerável às ciladas aqui 
discutidas), faz uma avaliação rigorosa do processo 
usado para produzir cada um de seus filmes. No ar
tigo "Como a Pixar promove a criatividade coletiva" 
(HBR Setembro 2008), o presidente da empresa, Ed 
Catmull, admitiu que esse exame não faz sucesso en
tre o pessoal, que preferiria simplesmente festejar a 
vitória e seguir em frente. O que a Pixar faz, então, é 
empregar vários métodos para garantir que integran
tes da equipe não manipulem o sistema e se envol
vam no processo. Talvez peça para que apontem as 
cinco coisas que fariam de novo e as cinco que não 
fariam. De tempos em tempos, muda o formato do 
post mortem. Compila religiosamente dados sobre 
todos os aspectos da produção — dados que utiliza 
para "estimular o debate e questionar premissas sur
gidas de impressões pessoais" durante o post mor

tem. Por último, faz periodicamente um exame de 
distintas produções e tenta achar alguém com uma 
perspectiva externa (um gerente graduado recém-
contratado, por exemplo) para conduzi-lo. 

O desafio, naturalmente, é aplicar o mesmo 
grau de rigor tanto quando as coisas vão bem quan
to quando vão m a l . Vejamos o caso de avaliações 
de desempenho. Todos tendemos a dedicar muito 
mais tempo a avaliar o desempenho do funcionário 
com dificuldades do que o daquele que está se sain
do bem. Mas entender as razões por trás do bom de
sempenho de gente bem-sucedida pode revelar i m 
portantes lições para os outros. 

Use o horizonte de tempo certo. Quando o in
tervalo de tempo entre um ato e suas consequências 
é curto, é relativamente fácil identificar as causas do 
desempenho. O problema é que, em muitos casos, o 
ciclo de feedback é inerentemente longo. Em setores 
como o farmacêutico e o aeroespacial, decisões toma-

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 4, p. 34-40, abr. 2011.




