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Uma percepção comum do risco é que se trata de algo a ser evitado ou minimizado. Mas se 
pretendem ter sucesso no longo prazo, as empresas também precisam lembrar a si mesmas que 
assumir riscos é uma fonte poderosa de recompensa e oportunidade. 
 
O risco é ruim para os negócios? Na incerteza, complexidade e volatilidade do ambiente em 2005, 
sem dúvida parece a muitos executivos que sim. O risco é algo a ser gerenciado, reduzido, 
protegido por hedge ou vendido para outros. Mas vale a pena lembrar que o conceito original de 
risco, com raízes no antigo aventureirismo marítimo europeu, também continha um poderoso 
sentido de oportunidade e recompensa, assim como de perda e perigo. 
 
Acreditamos que, no futuro, as empresas vencedoras serão aquelas com maior capacidade de 
equilibrar estratégias para lidar com desafios, que são defensivas e focadas em evitar os riscos de 
perdas (downside), com um crescente mix de estratégias de exploração e aproveitamento, que 
incluam o risco e tirem o maior proveito das oportunidades por ele apresentadas. Isso vai exigir 
mais do que apenas a melhora contínua das ferramentas tradicionais de gerenciamento de risco - 
também vai envolver uma mudança na forma de pensar e no foco. 
 
Há boas razões por que os executivos tendem a pensar em risco como algo a ser evitado. Uma 
delas é simplesmente a aversão a perdas, padrão arraigado na psicologia humana - para a 
maioria das pessoas, dói mais correr o risco de perder 10 dólares do que o gosto de ter uma 
chance de ganhar a quantia equivalente. 
 
Outra razão é a experiência que restou da década de 90: num ambiente de negócios altamente 
permissivo e rico em oportunidades, em que era extremamente difícil falhar, uma estratégia de 
risco inteligente e simples consistia em simplesmente se proteger contra perdas catastróficas e 
deixar o motor funcionar. 
 
Uma terceira razão é a extraordinária inovação nas ferramentas de gerenciamento de risco, que 
permitem o uso de mecanismos sofisticados de hedging, "reempacotar" e estabelecer o preço do 
risco dentro de mercados cada vez mais líquidos. Essas ferramentas são importantes - mas é 
pouco provável que representem uma grande contribuição no sentido de favorecer vantagem 
sustentável no longo prazo. A maior probabilidade é que, no futuro, uma empresa que cede à 
psicologia de aversão a perdas, vende seu risco para outras e simplesmente deixa o motor 
funcionar venha a ser definida como não lucrativa. 
 
O mundo sempre foi um lugar complexo e incerto na perspectiva de qualquer pessoa que tente 
criar valor no correr do tempo. Mas, sem nos entregarmos a reducionismos inadequados sobre o 
passado ou à fantasia de que os "velhos e bons tempos" eram simples e sem complexidade, 
devemos reconhecer a realidade óbvia de que os negócios de fato hoje se movem mais rápido, 
são mais interligados e cada vez mais globais, e que nunca foram tão grandes e amplos. Além 
disso, as pressões competitivas freqüentemente levam a mudanças radicais em nossos modelos 
de negócios e, em última instância, geram problemas que não foram previstos - como as recentes 
dificuldades da British Airways com a terceirização de seus serviços de catering. 
 
À medida que o ritmo das mudanças se acelera, muitos executivos têm a sensação muito 
compreensível de que a incerteza e o risco estão aumentando mais rapidamente do que é 
quantificável e administrável. Isso parece uma proposição assustadora, mas há necessidade de 
que seja assim? Na verdade, um menu mais diversificado de incertezas proporciona aos 
inovadores ousados novas oportunidades para criar o risco com expectativa de ganhos (upside). 
 
Para ver isso com mais clareza, vamos pensar sobre se as mudanças no ambiente externo aos 
negócios tornam o ecossistema mais frágil - ou mais robusto - como um todo. O sistema ampliado 



dentro do qual o seu negócio opera está mais frágil e à beira do caos? Ou está "metaestável" - um 
sistema que não está equilibrado, mas que, no entanto, resiste em longo prazo? 
 
Em julho, uma série de bombas terroristas atingiu a rede de metrô de Londres. Essa experiência 
parece indicar uma perspectiva: que uma cidade moderna é um organismo tão complexo, com 
tantos trajetos redundantes disponíveis para agentes inteligentes, que se torna incrível e 
surpreendentemente robusta. Ao ser atingida em alguma parte, ela contorna o dano para curar-se 
a si mesma de formas surpreendentes. Depois, em agosto, um furacão investiu contra Nova 
Orleans, e essa experiência parece sinalizar o oposto: que uma cidade moderna é um organismo 
tão interligado, com todos os seus recursos utilizados até o limite em uma busca impiedosa por 
eficiência, que não é preciso muito para que tudo desmorone. 
 
Na verdade, não sabemos o suficiente sobre o comportamento de sistemas complexos para 
termos certeza sobre que tamanho um choque teria que ter para derrubar ou conduzir esses 
sistemas a um novo estado ou na direção do caos. O clima prevalecente hoje é entregar-se por 
omissão à interpretação pessimista - de que ocupamos sistemas que essencialmente são frágeis e 
vulneráveis. Paradoxalmente, sob a perspectiva de um ator genérico em qualquer sistema, esse 
pode ser o ponto de vista mais tranqüilizador - afinal de contas, quanto mais robusto e 
metaestável o sistema como um todo, menos ele precisa especificamente de qualquer companhia, 
país ou pessoa para florescer ou mesmo sobreviver. Num sistema metaestável, ninguém é grande 
ou importante demais para fracassar. Da perspectiva de um ator estratégico, porém, as duas 
interpretações sinalizam oportunidade. Saber mais que os outros sobre a natureza do sistema 
pode ser uma fonte decisiva de vantagem - e exige que pensemos sobre o contexto maior e mais 
externo dentro do qual operamos. 
 
Mas quanta atenção os executivos dão às características externas de seus ambientes de negócios? 
No nosso trabalho com grandes corporações, a Global Business Network freqüentemente faz a 
distinção entre três ambientes decisivos para cada negócio. O primeiro é o ambiente interno - a 
própria organização e seu pessoal, sistemas, ativos, processos, cultura e assim por diante. O 
segundo é o ambiente do mercado - o mundo dos clientes e competidores, produtos e substitutos, 
fornecedores e parceiros. O terceiro é o ambiente externo - o mundo da dinâmica política, 
crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico, mudanças sociais e demográficas e 
variações no ambiente físico. 
 
A nossa experiência é que a maioria das organizações dá muito mais atenção aos dois primeiros 
ambientes que ao terceiro. Em que convicções poderia se basear essa determinação daquilo que 
recebe a atenção dos executivos? Uma das hipóteses é que o mundo externo, com seu grande 
tamanho e confusão, é tão difícil de entender que o retorno do investimento de prestar apenas um 
pouco mais de atenção nele é pequeno demais para ser significativo. Uma segunda hipótese é que 
o espaço externo contém um excesso de risco irrelevante. O tempo se encarregará de filtrar os 
riscos que são significativos para os negócios e quando isso acontecer eles serão escolhidos e 
receberão o tratamento adequado por parte da empresa. 
 
Essas hipóteses não estão totalmente erradas. Mas também não são completamente satisfatórias 
porque não oferecem uma fonte real de vantagem sustentável. A observação de que o risco de 
origem externa é difícil de entender significa oportunidade para alguém que possa separar, ainda 
que parcialmente, o que é sinal e indício do que é ruído. E se você esperar que o risco com 
expectativa de ganho seja filtrado até chegar ao espaço operacional que também é habitado pelos 
seus clientes e competidores, será tarde demais para aproveitar as oportunidades mais atraentes. 
 
Vantagem sustentada virá da capacidade de se adaptar mais rapidamente   
 
A maior parte do gerenciamento de risco hoje se baseia, porém, em estratégias para lidar com 
desafios (coping) que administram a expectativa de perdas (downside). Essas medidas defensivas 
são necessárias, é claro - mas também têm suas limitações. Consideremos as estratégias de 



coping mais comuns adotadas hoje. Muitas empresas lidam com a expectativa de perda usando 
modelos econométricos e outros modelos matemáticos cada vez mais sofisticados. Isso é bom, 
até certo ponto. Mas os modelos têm limitações e muitas vezes acontece que quanto mais 
finamente sintonizado o modelo, mais catastroficamente ele tende a falhar quando o mundo se 
move além dos parâmetros para os quais ele foi projetado (é só lembrar do Long Term Capital 
Management, fundo de hedge construído ao redor de complexos modelos matemáticos que quase 
desmoronou em 1998). Além disso, esses parâmetros muitas vezes são menos transparentes do 
que seria o necessário porque se enterram profundamente nas hipóteses do modelo. 
 
As empresas também lidam com o risco de downside promovendo a função de risco dentro da 
hierarquia corporativa - por exemplo, estabelecendo comissões de gerenciamento de risco no 
nível do conselho. Isso também é bom porque garante mais recursos e atenção para o risco e 
mais poder para a administração e redução de risco. Mas atenção demais ao risco no nível do 
conselho pode resultar numa postura excessivamente defensiva porque dados quantificáveis (e 
freqüentemente desagregados) tornam-se uma obsessão no processo decisório e subestima-se a 
compreensão tácita e palpável que está presente em outras formas de conhecimento dentro da 
organização. 
 
As empresas cada vez mais lidam com o risco de downside despejando dinheiro no problema. A 
um certo preço, é quase sempre possível desfazer-se dos riscos de que se tem conhecimento, por 
meio de camadas múltiplas de hedging e seguro. Isso é bom porque oferece realocamento, 
especialização, economias de escala e alcance, e todos os outros benefícios que vêm com a 
desagregação das funções empresariais. Mas chega a hora em que se livrar do risco (ou, mais 
precisamente, pagar alguém para levá-lo embora) significa ceder o controle de partes 
significativas da cadeia de valor e permitir que outros a controlem em seu próprio benefício. 
 
Finalmente, as empresas lidam com o risco agindo de forma conservadora. Cautela, reserva e 
prudência são formas sensatas de ver um mundo complexo. Mas é notavelmente fácil, em 
particular para as organizações grandes e bem-sucedidas que têm muito a proteger, tornar-se 
conservadora demais. Chega a hora em que o conservadorismo simplesmente tem que ceder a 
estratégias de crescimento; a chave é saber quando mudar. Os cortes de custos só podem ir até 
certo ponto. A aversão a perdas não é uma forma de vencer no longo prazo. Em mercados em 
expansão, os esperançosos inteligentes sempre vencerão os medrosos. 
 
Isso pode ser um problema mais profundo até que o "dilema do inovador" de Clayton Christensen, 
apesar de sem dúvida ter sobreposições com ele e reforçar esse importante insight sobre as 
forças poderosas que fazem com que boas empresas que seguem boas práticas de negócios 
esperem demais antes de desenvolver e aplicar tecnologias disruptivas. Combinando-se o 
conservadorismo organizacional de tantos executivos com a aversão a perdas tão arraigada nos 
cérebros humanos individuais, teremos uma receita de inovação disruptiva de mercado. Isso é 
ótimo para os principiantes disruptivos e para o ecossistema de negócios como um todo; de fato, 
constitui uma grande parte daquilo que torna metaestáveis alguns ecossistemas de um modo 
geral. Mas não é tão bom assim para as companhias que são devoradas pelo caminho. Elas 
precisam de uma forma de pensar mais agressiva e que busque mais vantagem em relação ao 
risco, e precisam disso agora mais do que nunca. 
 
Acreditamos que estratégias de coping, ainda que continuem a ser uma parte necessária de 
qualquer estratégia corporativa, serão no futuro cada vez mais vistas, usadas e avaliadas como 
uma ferramenta básica que todos simplesmente precisam ter. Mas não constituirão uma fonte de 
vantagem significativa e sustentada - isso virá de saber aproveitar a oportunidade que os riscos 
representam. 
 
Há duas afirmações simples porém importantes por trás desse argumento. Em primeiro lugar, 
acreditamos que, com a revolução da informação, "aquilo que se sabe" está distribuído mais 
igualmente por todo o mundo e mais próximo do tempo real. Colocando de uma outra forma, os 



fatos (inclusive as avaliações estatísticas de riscos) estarão disponíveis para todos, o tempo todo, 
a preços de commodities (e, portanto, quase iguais). Existirá muito pouca e cada vez menos 
diferenciação no acesso a "aquilo que se sabe". Isso, claro, significa que "aquilo que não se sabe" 
ou pelo menos "o incerto" vai se tornar cada vez mais importante como fonte de vantagem 
competitiva. 
 
A nossa segunda afirmação encontra-se no cruzamento de tecnologia e ideologia. Em muitos 
aspectos da vida econômica, social e política, as tecnologias de informação combinadas com 
ideologias market friendly levaram à crescente utilização dos mercados como forma de alocar 
recursos e resolver problemas. É axiomático dentro da teoria microeconômica simples que os 
fatores externos - situações em que os custos e benefícios totais de uma decisão não estão nas 
mãos de quem toma as decisões, mas nas de outra pessoa - são uma fonte de ineficiência nos 
cenários de mercado. E assim uma parte decisiva da reengenharia dos mercados, capacitada pela 
tecnologia de informação, tem sido a internalização de muitos fatores externos. Os poluidores, por 
exemplo, cada vez mais têm que pagar os custos de sua poluição. 
 
Isso é bom para o sistema como um todo, claro. Mas não é bom para os atores que antes 
conseguiam agarrar os benefícios de um produto ou de uma ação e externalizar os custos para 
outros. Aqui está o segundo desafio emergente para o pensamento corporativo sobre o risco. 
Quando as empresas podiam manter a parte do retorno da combinação risco-retorno - e impor a 
outros a parte do risco, era maravilhoso para a companhia que conseguia se safar, mas ineficiente 
em termos sociais. Atualmente, já que a tecnologia permite maior transparência e medição dos 
custos externos, e a ideologia se move no sentido de garantir que os custos sejam internalizados 
por aqueles que os geram, as companhias têm menos chance de capitalizar sobre essa 
"ineficiência de exterioridade do risco". Precisam, portanto, encontrar alguma outra coisa para 
substituí-la. 
 
E isso significa uma mudança no sentido de voltar a aceitar o risco como uma fonte de vantagem. 
No futuro, a administração dos riscos de downside se tornará cada vez mais um "fator higiênico" 
no planejamento dos negócios - simplesmente uma parte dos custos de participar do jogo. A 
noção de que algumas companhias são grandes ou importantes demais para fracassar e, 
portanto, podem administrar o risco diferentemente vai se tornar menos predominante. Na 
década de 60, realmente era verdade que "como vai a General Motors, assim vão os Estados 
Unidos", mas realmente hoje não existe o equivalente a isso. E, com o passar do tempo, vai se 
tornar menos provável que alguma companhia possa atingir esse limiar. A vantagem sustentada 
virá da capacidade de se adaptar mais rápida e eficientemente que o resto. 
 
Essa noção é familiar como retórica, mas em muitos aspectos ainda não é executada na prática. 
Quando as vantagens estão principalmente no desconhecido e no incerto, torna-se absolutamente 
essencial a capacidade de perceber e aprender mais rápido, corrigir erros e abandonar apostas 
que não dão certo, tolerar a ambigüidade e viver, até mesmo aceitar, a ambivalência. 
 
No futuro, a disciplina da prática de risco nos negócios vai precisar ajudar as organizações a 
navegar por esses desafios. Isso exigirá muito mais atenção para o mundo externo, que fica além 
do ambiente de negócios imediato, e o mapeamento dos riscos dentro de estruturas mais 
integradas, que destaquem a sua sensibilidade à incerteza externa. Exigirá o desenvolvimento 
sistemático de novas competências e capacidades que funcionem "de fora para dentro" - como 
sistemas de alarme e esquadrinhamento, planejamento de cenários, pensamento sistêmico e 
opções reais. Exigirá novas abordagens para experimentação e aprendizado, e maior investimento 
no desenvolvimento contínuo dos executivos responsáveis pelo processo decisório. Vai exigir mais 
ênfase na criação e sustentação de redes humanas internas e externas, e uma conversação 
estratégica que considera o risco como uma fonte de descoberta e oportunidade. 
 
O mais importante, porém, é que vai exigir que a incerteza seja tratada como um poderoso ponto 
de partida para a inovação e renovação, e não simplesmente como uma ameaça a ser 



minimizada. A nova disciplina do risco vai erradicar do nosso léxico mental, de uma vez por todas, 
a equivocada noção do século XIX da "sobrevivência do mais apto". Num ambiente em constante 
mudança, o organismo que está afinado totalmente com o mundo de hoje é um organismo morto 
no mundo muito diferente de amanhã. Esqueçamos a sobrevivência do mais apto e a 
substituamos pela sobrevivência do mais adaptável. Afinal de contas, como o próprio Darwin 
observou, "não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que responde 
melhor à mudança." 

 
 
Leia Mais 
 
A importância da flexibilidade financeira 
Gregory Brown 
 
A gestão do risco financeiro não pode ser analisada isoladamente. Para responder com eficácia às 
mudanças, os executivos precisam incorporar a flexibilidade financeira à sua estratégia 
corporativa. 
 
O sucesso financeiro das economias desenvolvidas não tem paralelo na história. Esse sucesso é 
atribuível a empresas que se especializam em suas áreas de vantagem comparativa. Quase todo 
mundo concorda em que as estratégias operacionais não são a fonte primária de lucro das 
empresas. No entanto, cada vez mais a literatura acadêmica vem sugerindo que, além da 
estratégia financeira, as características básicas do ambiente financeiro também podem ter um 
papel importante nesse sucesso. 
 
Pesquisas recentes mostram que o acesso ao mercado de capitais dos países desenvolvidos é uma 
demonstração do poder que as empresas têm de obter financiamentos externos, mesmo em seu 
próprio país. Como as empresas que crescem rapidamente dependem do capital externo, esse 
acesso é crucial. Nos países desenvolvidos, as empresas não enfrentam esse problema. Por outro 
lado, nos países recém-desenvolvidos ou em desenvolvimento, o acesso aos mercados de capitais 
externos e de custo mais baixo tanto pode ser um desafio quanto uma possível fonte de 
vantagem comparativa. 
 
As táticas utilizadas por empresas de mercados emergentes para entrar em mercados 
desenvolvidos, como as emissões de ações em moeda estrangeira e os empréstimos em moeda 
estrangeira com garantias, são apenas exemplos das, às vezes, bastante sofisticadas estratégias 
financeiras das empresas modernas. Outras táticas são os tipos exóticos de financiamento 
estruturado, o hedging operacional e as aplicações estratégicas em derivativos. A última palavra 
para executivos e acadêmicos é "flexibilidade financeira". 
 
Antigamente, os CEOs e os tesoureiros batalhavam para gerir o caixa e diminuir o custo do 
capital. Embora ainda sejam atividades importantes, há fortes indícios de que uma faixa mais 
ampla de atividades financeiras pode exercer um impacto significativo sobre os resultados das 
empresas. É por isso que a presença do diretor financeiro torna-se cada vez importante na hora 
de tomar decisões, não apenas para fazer os cálculos de um projeto, mas para compreender as 
implicações estratégicas de uma determinada decisão. 
 
A situação da PoGo 
 
Vejamos o caso de uma empresa hipotética, a PoGo Industries, fabricante e distribuidora de 
brinquedos dos Estados Unidos. A PoGo exporta parte de sua produção, embora a receita 
realizada jamais tenha sido superior a 10% de seu faturamento. Por isso, ela não via grandes 
problemas com o risco cambial. Em 2004, no entanto, a empresa começou a perder parte 
significativa de seu mercado para produtos de menor qualidade, fabricados na China. 
 



Estava claro que a concorrência estrangeira estava trazendo perdas para a empresa, mas o CEO e 
o diretor financeiro tinham opiniões diferentes sobre o porquê das perdas. Para o CEO, o grande 
problema era o baixo custo da mão-de-obra na China, enquanto que para o diretor financeiro, era 
a desvalorização do iuan. Na verdade, a empresa precisava enfrentar os dois problemas e suas 
conseqüências. 
 
Compreender problemas além dos triviais, principalmente os financeiros e operacionais, requer 
uma compreensão profunda da estratégia de gestão do risco financeiro. Daí a importância da 
flexibilidade financeira. 
 
Grandes empresas estão acostumadas a se proteger contra o risco cambial. Em geral, é um 
processo que quantifica a exposição ao risco e atenua seus efeitos utilizando certas combinações 
de políticas operacional e financeira. Um dos caminhos pode ser a escolha cuidadosa de onde 
fabricar, da denominação monetária do débito e do uso de derivativos baseados no câmbio, como 
contratos futuros ou opções. 
 
Para aplicar essa lógica à situação da PoGo, precisamos determinar seu nível de exposição ao iuan 
em comparação à moeda norte-americana. Como a PoGo não vende, gasta ou opera na China, os 
métodos tradicionais de contabilidade que calculam a exposição ao risco cambial não se aplicam. 
Mesmo técnicas não-convencionais, como a correlação entre lucro por ação e flutuações da taxa 
de câmbio, não ajudam porque o iuan (até recentemente) não flutuava em relação à moeda 
norte-americana. 
 
O que a PoGo deve fazer? Os diretores dependem de seu conhecimento do mercado de 
brinquedos norte-americano para eliminar os efeitos que os diversos cenários futuros sobre a taxa 
de câmbio possam exercer sobre a empresa. Para simplificar, vamos examinar apenas dois deles. 
No primeiro, vemos que o recente anúncio da valorização do iuan é, em grande medida, uma 
jogada política que terá pouco efeito sobre a taxa de câmbio no futuro. No segundo, vemos que o 
iuan terá uma valorização de 30% nos próximos dois anos, à medida que as autoridades 
monetárias chinesas forem alinhando sua taxa de câmbio às estimativas do valor de mercado de 
sua moeda. 
 
A PoGo terá de tomar algumas decisões difíceis caso a taxa de câmbio não se altere. Ignorar o 
problema provavelmente a levaria à falência, uma vez que seu valor de mercado continuará sendo 
avaliado por baixo. As proteções financeiras simples, como a emissão de títulos de dívida em 
moeda estrangeira ou a negociação de derivativos, não são uma solução porque o risco cambial 
só se manifesta quando as taxas de câmbio permanecem fixas. Para a PoGo, a melhor solução 
seria seus dirigentes convencerem o governo dos Estados Unidos a impor tarifas protecionistas 
sobre os brinquedos chineses. Entretanto, a pesquisa que a PoGo fez sobre o cenário político não 
dá nenhuma indicação de que isso possa ocorrer. 
 
Uma opção seria construir uma fábrica na China, o que reduziria consideravelmente o custo 
marginal da produção. As desvantagens, no entanto, são várias. Primeira: historicamente, a 
empresa tem sido bastante leal com seus funcionários. Uma demissão em massa poderia afetar o 
moral dos remanescentes. Segunda: fabricantes norte-americanos que se instalaram na China 
foram bastante criticados pelo público, o que afetou para sempre o valor de certas marcas fortes. 
Terceira, e talvez a mais importante: construir uma fábrica na China custa caro e expõe a 
empresa a novos riscos, entre eles, a incerteza de operar em um novo ambiente, e até mesmo a 
expropriação pelo governo. 
 
A outra opção para a PoGo, assumindo-se que a taxa de câmbio permanecerá inalterada, seria 
formar uma parceria com empresa chinesa, a qual se comprometeria, por contrato, a responder 
pela fabricação dos brinquedos. A terceirização tem a vantagem de comprometer pouco capital 
(inclusive com baixos riscos). Além disso, a PoGo teria a possibilidade de mudar seus 
fornecedores ou utilizar vários fornecedores. No entanto, essa flexibilidade tem um custo, já que a 



PoGo perderia parte do controle sobre o processo de fabricação e tornaria a logística mais 
complexa. Resumindo, os dirigentes da PoGo sabem que há riscos financeiros substanciais, 
mesmo que as taxas de câmbio permaneçam inalteradas. 
 
Os dirigentes da PoGo também precisam avaliar suas opções caso o iuan se valorize em 30%. 
Aparentemente, é um cenário bem mais positivo. Um estudo interno sugere que a valorização de 
30% na taxa de câmbio mais do que nivela o campo de atuação da PoGo, uma vez que ela possui 
funcionários norte-americanos altamente produtivos, marca forte e economias de escala no 
mercado dos Estados Unidos (em comparação aos pouco e mal distribuídos fabricantes chineses). 
Nesse cenário, a PoGo decide que o melhor a fazer é não fazer nada, ou seja, continuar fazendo 
seus negócios como sempre fez e colher as recompensas geradas pelos ajustes do iuan. 
 
Recapitulando: a PoGo enfrenta um risco cambial atípico, mas importante. Se a taxa de câmbio 
permanecer nos níveis atuais, ela precisa descobrir uma forma de concorrer com os fabricantes de 
baixo custo da China. Isso poderá levá-la a manter parte de sua produção na China. Caso o iuan 
se valorize, ela continua a produzir nos Estados Unidos. Portanto, para a PoGo, a decisão 
operacional preferida, e provavelmente a garantia de continuidade da empresa, depende 
fundamentalmente do comportamento futuro da taxa de câmbio. 
 
O tesoureiro não pode responder sozinho pela gestão de risco financeiro   
 
O problema 
 
Embora os dois cenários sobre a taxa de câmbio apresentem uma solução possível, não há uma 
estratégia simples e eficaz para ambos. Por exemplo, construir uma fábrica na China seria um 
erro monumental se o iuan tivesse uma valorização significativa. A empresa teria investido 
recursos consideráveis (materiais e humanos) e ficaria com um processo de produção deficiente e 
uma logística mais complicada. Por outro lado, se decidir não fazer nada e o iuan mantiver seu 
nível atual, a empresa terá uma morte lenta e dolorosa. 
 
Então, o que fazer? Teoricamente, a empresa deveria formular uma estratégia que lhe 
possibilitasse ser rentável nos dois cenários. A solução mais simples seria transferir parte de sua 
produção para a China. Desse modo, o efeito seria menos perverso se comparado com o estrago 
que a estratégia do tudo ou nada poderia provocar. É quase certo, no entanto, que essa solução 
geraria lucros mais baixos do que os lucros históricos da empresa. 
 
Uma boa estratégia permitiria à empresa prosperar nos dois cenários. É claro que é necessária 
uma solução mais abrangente. Os dirigentes da PoGo precisam definir qual é a sua vantagem 
comparativa e como ela pode maximizar os lucros da empresa. 
 
Em comparação com seus concorrentes estrangeiros, a PoGo é bastante popular nos Estados 
Unidos. Além disso, suas poucas vendas fora do país são feitas por varejistas sofisticados, cujos 
clientes valorizam a qualidade associada à marca PoGo. Provavelmente, a solução do problema 
cambial virá com a exploração do nome de sua marca em mercados internacionais, inclusive a 
China. Se a PoGo conseguir expandir agressivamente suas vendas nos mercados europeus ainda 
não explorados e nos prósperos mercados asiáticos, poderá construir uma fábrica na China para 
atender ao aumento da demanda. Com várias fábricas, a empresa poderia compensar as 
eventuais perdas com as flutuações da taxa de câmbio transferindo parte de sua produção para o 
país que lhe proporcionar mais lucros. A literatura acadêmica descreveria essa saída como o uso 
de uma proteção cambial operacional para criar uma "opção real". Mas, a história ainda não 
acabou. 
 
 
 
 



O segredo é a flexibilidade 
 
A mera identificação de uma possível solução não significa que seja fácil implementá-la. A 
expansão rápida das vendas internacionais e a simultânea construção de uma fábrica na China 
talvez sejam empreitadas financeiramente pesadas para a PoGo. A empresa não tem grandes 
dívidas, mas goza de pouco acesso aos mercados de títulos da dívida pública. Há sempre a 
possibilidade de aumentar o capital, mas isso poderia lhe custar muito em termos do impacto 
sobre os acionistas atuais. 
 
Analisando o passado, a empresa deveria ter mantido seu acesso aos mercados de capital. 
Poderia, por exemplo, ter mantido pelo menos uma emissão de títulos da dívida pública em 
circulação. Poderia também ter desenvolvido melhores relações com bancos internacionais em vez 
de depender exclusivamente de um banco regional. Em termos ideais, a PoGo poderia ter 
identificado seu risco anos atrás e desenvolvido a flexibilidade financeira que lhe permitisse 
implantar uma série de estratégias operacionais. Ou seja, a PoGo precisa encontrar soluções 
criativas para uma importante restrição financeira. 
 
Para diversificar suas fontes de financiamento, a PoGo poderia analisar a conveniência de formar 
joint ventures com fabricantes ou distribuidores estrangeiros. Entrar no mercado de capitais 
chinês é um desafio por causa de nível mais baixo de desenvolvimento daquele mercado. Além 
disso, os empréstimos em iuan, seguidos de uma valorização significativa da moeda, levariam a 
um aumento substancial do valor de suas obrigações em moeda norte-americana. Na verdade, os 
empréstimos em moeda estrangeira podem aumentar os riscos quando as receitas são 
contabilizadas em dólares norte-americanos (ou em moeda com alta correlação com os US$). 
 
Uma solução diferente para o problema do financiamento poderia vir do débito estruturado, 
instrumento em que os juros e o pagamento do principal são vinculados inversamente à taxa de 
câmbio do iuan. Assim, o iuan valorizado poderia reduzir o valor das obrigações. Um instrumento 
como esse poderia ser vendido ao público em geral, negociado como colocação privada ou criado 
artificialmente com derivativos por um grande banco ou negociante de derivativos. 
 
A lição global 
 
A verdadeira lição que aprendemos com a situação da PoGo é que moedas estrangeiras e outros 
riscos financeiros não preocupam as empresas por causa do estrago que podem infligir aos lucros 
do trimestre seguinte. Ao contrário, os riscos financeiros podem alterar profundamente a 
viabilidade de um modelo de empresa. Os altos executivos e os diretores financeiros precisam 
dominar todos os aspectos do efeito de longo prazo dos riscos financeiros e criar (e aplicar) a 
flexibilidade financeira necessária para proteger sua empresa de forma dinâmica. 
 
Neste artigo, consideramos apenas o risco cambial. Entretanto, há muitos outros tipos de risco 
que as empresas precisam analisar com cuidado. Por exemplo, as companhias aéreas norte-
americanas que hoje enfrentam sérios problemas financeiros não compreenderam os riscos 
financeiros de longo prazo gerados pela combinação entre aumento nos preços do petróleo e 
declínio da demanda. Uma exceção é a Southwest Airlines, que teve essa preocupação e tomou as 
medidas necessárias. Alguns analistas acreditam que a Southwest intimidou as empresas mais 
fracas aumentando sua camada de proteção enquanto aquelas eram expulsas do mercado de 
derivativos de combustível para jatos. 
 
Outro exemplo pode ser extraído da análise do relacionamento entre taxa de juro, atividade 
econômica agregada e resultados da empresa. Por exemplo, os diretores financeiros de empresas 
que sofrem nas vendas por causa das altas taxas de juro (como ocorre nos setores de bens 
duráveis e de construção) precisam formular estratégias financeiras dinâmicas que reduzam 
automaticamente o custo do capital sempre que as taxas de juro subirem. 
 



É comum associarmos os riscos financeiros aos riscos comerciais básicos das empresas. É por isso 
que a gestão do risco financeiro não pode ficar exclusivamente nas mãos do tesoureiro. Os 
executivos precisam incorporar a flexibilidade financeira a uma estratégia empresarial que preveja 
respostas diferenciadas a mudanças nas condições financeiras. À medida que o mundo vai se 
transformando cada vez mais em um mercado integrado, os destinos de empresas, economias e 
consumidores internacionais estarão cada vez mais interligados. Os diretores financeiros com 
pleno domínio das complexidades criadas por essa interligação têm mais condições de orientar 
suas empresas durante tempos difíceis e incertos. 

 
 
Leia Mais 
 
Medindo a temperatura de possíveis riscos políticos 
David Bach 
 
Além de investir em medidas práticas para reduzir o risco de instabilidade política e terrorismo, as 
empresas também deveriam envolver a comunidade nessas ações. 
 
Riscos políticos costumavam preocupar apenas as grandes multinacionais. À medida que mais 
companhias passaram a globalizar processos de terceirização e vendas, contudo, essa 
exclusividade virou coisa do passado. Hoje, a gestão de risco político tem importância crescente 
na agenda da maioria dos altos executivos. 
 
Curiosamente, a impressão passada por administradores é a de que riscos políticos são 
completamente diferentes de outros tipos de risco, como os de mercado. Executivos que se 
mostram dispostos a fazer apostas arriscadas em relação a posicionamento e produtos, por 
exemplo, revelam uma surpreendente aversão a risco político. 
 
Historicamente, uma das razões dessa tendência é que o risco político é difícil de quantificar e, 
portanto, difícil de encaixar em modelos. Mas o quadro está mudando com o surgimento de novas 
tecnologias que facilitam compilação, processamento e análise de dados em tempo real e de 
maneira abrangente. 
 
Outra explicação pode estar num tipo de dinâmica similar àquela relacionada ao medo de viajar 
de avião. Nesse caso, independentemente da quantidade de dados provando que a probabilidade 
de um indivíduo sofrer um acidente fatal durante a corrida de táxi até o aeroporto é maior do que 
durante o próprio vôo, muita gente tem mais medo de voar do que de pegar um táxi. A maioria 
das pessoas tem mais conhecimento sobre guiar carros do que acerca de pilotagem de aeronaves 
e, portanto, sentem-se mais confortáveis sobre quatro rodas. Da mesma forma, administradores 
de empresa conhecem as dinâmicas de mercado e geralmente estão mais à vontade para 
gerenciar riscos de mercado do que o mundo da política. Além disso, as conseqüências potenciais 
dos riscos políticos são normalmente mais dramáticas e visíveis do que equívocos eventualmente 
cometidos em gestão de risco. 
 
Como resultado, os executivos passaram a recorrer a ajuda externa. Existem centenas de 
empresas de consultoria que orientam clientes sobre riscos políticos em mercados específicos, e 
outras tantas que oferecem serviços de monitoramento, análise e advertência. Com base em 
sofisticadas técnicas de modelagem de risco e em informações atualizadas praticamente em 
tempo real, esses consultores aconselham companhias a entrar ou sair de um país. 
 
Mas abandonar um mercado prematuramente é difícil e, na maior parte dos casos, 
financeiramente desastroso. Por isso, as seguradoras oferecem apólices contra riscos políticos 
residuais. Essas apólices reduzem ou eliminam o nível de vulnerabilidade em casos de 
inconversibilidade de moeda, quebra de contrato por parte de governos, expropriações, agitação 
civil ou guerra. 



 
De fato, preocupações acerca de riscos políticos já chegaram a constituir sérios obstáculos a 
investimentos estrangeiros diretos e a programas de desenvolvimento. Em resposta a esse 
quadro, o Banco Mundial criou sua própria seguradora de riscos políticos, que oferece apólices e 
cobertura semelhantes às de instituições privadas, a fim de incentivar investimentos externos em 
países específicos. 
 
11 de setembro de 2001 
 
Se alguém duvidava que instabilidades políticas em regiões aparentemente remotas do globo 
pudessem causar impacto direto no mundo dos negócios, tais dúvidas foram desfeitas pelos 
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Em Nova York, e depois em Bali, Istambul e 
Sharm el-Sheikh, instalações comerciais foram diretamente alvejadas. Em Madri e Londres os 
terroristas abalaram a infraestrutura de transporte urbano, fator essencial para o funcionamento 
dos negócios. 
 
Esses eventos também tiveram efeitos importantes na área de seguros. Como era de se esperar, 
o valor dos prêmios disparou porque as seguradoras tentam agora se recuperar dos prejuízos e 
repassar custos de possíveis pagamentos futuros. Apenas em Nova York, os prêmios para grandes 
apólices aumentaram em média 73% no ano seguinte aos ataques. 
 
Ao mesmo tempo, o número de empresas que não conseguiram a cobertura de seguro desejada 
aumentou consideravelmente. No caso de companhias aéreas, os governos intervieram 
imediatamente depois de 11 de setembro quando as seguradoras começaram a cancelar apólices 
já existentes da noite para o dia. Apesar de muitas resseguradoras terem passado a oferecer 
apólices que limitavam a responsabilidade, a perspectiva de que a onda de terrorismo global se 
estenda por décadas levou muitas empresas a considerar a hipótese de simplesmente não mais 
assegurar linhas aéreas contra terrorismo em razão do "risco incalculável". 
 
A situação do mercado de seguros ilustra como o gerenciamento de risco ligado a terrorismo se 
transformou em um desafio comercial. Num contexto como esse - em que os custos estão na 
ascendente - uma política de negócios inteligente precisaria naturalmente centrar esforços na 
redução do risco em questão, e não apenas em pagar para cobrir o prejuízo. 
 
Em termos práticos isso parece viável, ao menos parcialmente. As companhias aéreas investiram 
centenas de milhões de dólares para reforçar a porta da cabine dos pilotos e adotar outras 
medidas de segurança. Enquanto isso, milhares de outras empresas investiram em itens de 
segurança que vão de câmeras a detectores de metal e guardas que vigiam sistemas de 
ventilação e ar condicionado. Entretanto, segurança total é algo que não existe e os consultores 
da área geralmente oferecem proteção contra o tipo de ataque que acabou de acontecer, ou seja, 
por mais que busquem se atualizar estão sempre um passo atrás. 
 
O papel das empresas 
 
Se a proteção contra o risco do terrorismo é limitada, que papel desempenham as empresas na 
prevenção de atos terroristas? 
 
No nível tático, o envolvimento ativo da comunidade de negócios é essencial para desmontar a 
infraestrutura que sustenta o terrorismo global. A luta contra a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo, por exemplo, deve ser travada por bancos e corretoras financeiras e 
de seguros. Em outras palavras, quando se trata dos recursos que bancam terroristas, as 
empresas estão na linha de frente. 
 
Novas exigências relativas à transparência e aos procedimentos de segurança obviamente 
implicam custos adicionais para instituições financeiras. Mas todas as partes interessadas 



deveriam enxergar esses gastos (contanto que sejam razoáveis e destinados a políticas que 
funcionem de fato) como realmente são: investimentos para reduzir o risco do terrorismo e não 
como custos irrecuperáveis incorridos em favor da conformidade com a lei. 
 
Ainda mais intrigantes são alguns esforços inovadores para envolver e capacitar comunidades com 
vistas a aumentar a segurança. Em uma conferência recente sobre terrorismo, o CEO de uma 
grande empresa global de segurança afirmou que programas de integração e capacitação da 
comunidade geralmente se mostravam mais eficazes na proteção de infraestrutura básica em 
ambientes politicamente instáveis do que os investimentos em alta tecnologia. 
 
Quando os habitantes locais compartilham a propriedade das instalações de empresas 
estrangeiras com os donos originais, procuram ser mais vigilantes e permitem que os 
proprietários gerenciem a segurança de modo pró-ativo. Além disso, um ataque contra instalações 
que pertencem à comunidade é um ataque contra a própria comunidade, e isso retira dos 
agressores a legitimidade que tanto buscam. 
 
Um bom exemplo vem da Venezuela. A fabricante de rum Ron Santa Teresa reagiu de modo 
inovador quando uma gangue atacou um de seus seguranças em 2003. Já na cadeia, os 
agressores receberam da administração da Santa Teresa duas opções: fazer um treinamento para 
engrossar a força de trabalho da empresa ou cumprir a pena na prisão. 
 
Depois do sucesso inicial, o programa foi formalizado e passou a oferecer a ex-membros de 
gangues um treinamento intensivo de três meses que inclui trabalho, aulas para controle da 
agressividade, avaliação psicológica e esportes em equipe. Ao final, os participantes podem se 
juntar à empresa ou se inscrever em outros programas, com duração entre 6 e 18 meses, que 
envolvem trabalho remunerado e cursos que os preparam para o mercado em geral. 
 
O programa reduziu a violência em 40% e desmantelou por completo três gangues. Para a Ron 
Santa Teresa, foi um investimento inteligente que diminuiu riscos e melhorou a segurança de 
modo mais eficiente do que o fariam medidas convencionais. 
 
A principal lição a ser aprendida com a Ron Santa Teresa diz respeito ao potencial estratégico das 
empresas na luta contra o terrorismo: ainda que seja muito importante, a batalha tática contra 
terroristas não deve ser travada às custas de esforços estratégicos para alterar ambientes em que 
o terrorismo prospera. As empresas podem fazer grandes contribuições a esse respeito. 
 
O terrorismo desfruta de enorme apoio em locais onde as pessoas carecem de oportunidades e 
acreditam que modernidade e globalização conspiram contra elas. Fatores como perspectivas de 
integração da comunidade, oportunidades econômicas e de capacitação profissional variam em 
diferentes empresas e países, mas parece claro que nenhuma medida de segurança supera a 
"deslegitimação" de terroristas, o que se consegue quando há oportunidades reais para aqueles a 
quem os agressores alegam representar. Negócios fundamentados em boa governança e 
responsabilidade social são embaixadores muito mais poderosos dos valores liberais do que 
exércitos invasores. 
 
O gerenciamento de riscos políticos complexos continuará a ocupar a mente de executivos. 
Consultores especializados e novas ferramentas ajudam a avaliar e administrar esses riscos, e a 
ação das seguradoras permite que as companhias se protejam de custos potenciais. Mas, em 
última instância, as políticas empresariais mais inteligentes buscarão reduzir os riscos subjacentes 
e eliminar totalmente outras tantas fontes de perigo. São medidas que requerem envolvimento - e 
não distanciamento - e integração da comunidade. 
 
As empresas começam a perceber que o frágil ambiente de nosso planeta representa uma 
oportunidade de negócios e que a gestão pró-ativa desse ambiente pode elevar a competitividade 
e o nível de bem-estar. Se conseguirmos explorar a força e a capacidade de inovação das 



empresas para enfrentar também a instabilidade política e os desafios apresentados pelo 
terrorismo global, muitos dos problemas que hoje marcam negativamente o novo século poderiam 
se tornar mais administráveis. 

 
 
Leia Mais 
 
Fracassos podem ser experiências mais valiosas que sucessos 
Joel Baum 
 
A admiração e o poder que o sucesso gera podem dar aos líderes a impressão de que as 
estratégias por eles desenvolvidas são inatacáveis. Quanto mais bem-sucedida for esta estratégia, 
mais limitada será a capacidade da direção da empresa para avaliar as suas escolhas. 
 
A capacidade para criar uma "learning organization" (organização de aprendizagem) é vista por 
muitos como fundamental para a obtenção de vantagens sustentáveis. Entretanto, tirar proveito 
do aprendizado organizacional não é algo assim tão direto. 
 
Geralmente, os esforços de aprendizado organizacional enfatizam as lições a serem tiradas do 
sucesso conseguido por empresas ou outros negócios de alto nível, com foco em "melhores 
práticas" e em "fazer as coisas direito". Raramente o comando das companhias se empenha em 
aprender com fracassos. 
 
Líderes empresariais costumam participar de forças-tarefas que investigam fracassos de alta 
visibilidade - como os escândalos da Enron e da Parmalat, por exemplo - mas raramente se 
voltam a problemas ainda na fase inicial, que se fossem atacados rapidamente poderiam evitar o 
surgimento de crises maiores. 
 
Ocorre que o fracasso pode se revelar uma experiência de aprendizagem mais valiosa do que o 
sucesso. Uma companhia que só experimente êxitos será incapaz de inferir as causas do 
desempenho. Na falta de fracassos, o aprendizado que resulta do sucesso pode ser convertido de 
fonte de mais êxito no futuro em fonte de fracasso - como demonstraram Apple, Boeing, GM, IBM, 
Kodak, Motorola, Mattel, Polaroid, Quaker, Xerox e outras. 
 
Por que aprender com o sucesso torna o fracasso inevitável 
 
Quando a direção associa bons resultados às suas próprias ações, tende a repeti-las, e os 
recursos do grupo são investidos no refinamento daquelas estratégias vitoriosas em detrimento de 
outras atividades. Com o tempo, uma estratégia principal e única emerge e as estruturas e 
processos administrativos são usados para dar suporte a essa estratégia. Isso é característico de 
negócios que se destacam. Paradoxalmente, porém, essas mesmas características podem se 
revelar negativas se o sucesso persistir. 
 
O sucesso não só estreita o foco da direção da empresa, como também afeta suas atitudes. A 
admiração e o poder que o sucesso gera podem dar aos líderes a impressão de que as estratégias 
por eles desenvolvidas são inatacáveis. Quanto mais bem-sucedida for a estratégia, mais 
intensamente ela reforçará estruturas e processos, mais irrefletidamente será implementada e 
mais limitada será a capacidade da direção para avaliar suas escolhas. 
 
Poucas companhias conseguiram tanto destaque no setor de informática quanto a IBM, por 
exemplo, mas um misto de inércia estratégica e organizacional deixou o grupo para trás em áreas 
que a própria IBM havia criado. Na década de 70, a tecnologia de bancos de dados relacionais não 
se encaixava na visão corporativa da IBM, que era mais centrada em hardware. Isso atrasou a 
entrada da empresa no segmento e permitiu que a Oracle se tornasse a principal fornecedora de 
produtos para bancos de dados nos anos 80. 



 
Da mesma forma, no mercado de PCs, a abordagem voltada para o hardware fez com que a IBM 
avaliasse equivocadamente a importância do software e abrisse as portas para a Microsoft 
estabelecer o padrão DOS e, por fim, dominar o setor. 
 
Quando é o aprendizado que fracassa 
 
Pode parecer óbvio que as organizações devem aprender com os fracassos, mas empresas bem-
sucedidas relutam em fazer isso. O mais comum é que evidências que pesem a favor das 
estratégias gerenciais sejam supervalorizadas e que indícios em contrário sejam subvalorizados. 
Indicadores de desempenho podem ser alterados, por exemplo, para que um fracasso seja 
redefinido como êxito. Bodes expiatórios internos ou forças externas levam a culpa, poupando a 
administração da necessidade de questionar as próprias decisões. Assim, fracassos iniciais podem 
ser interpretados como prova de que as estratégias da direção executiva foram mal executadas, e 
não como indicação de que as políticas são potencialmente falhas. 
 
Quando ameaçada, a direção executiva torna-se super-resistente a mudanças. Para proteger a 
própria reputação e os cargos, os administradores defendem abertamente o que acreditam ser as 
atividades essenciais da companhia, num esforço para negar o fracasso e reafirmar suas 
prioridades estratégicas. Líderes de qualidade tornam-se fanáticos por qualidade, aqueles que 
defendem aquisições transformam-se em mega-aquisidores e inovadores revelam-se 
hiperinovadores. 
 
De fato, algumas das organizações mais inovadoras também produziram alguns dos fracassos 
mais retumbantes. A Apple, por exemplo, inaugurou o mercado de PCs e introduziu uma série de 
itens que os usuários de hoje consideram básicos, como interface gráfica, mouse, impressora a 
laser e monitor em cores. Mas a obsessão dos fundadores da empresa em construir a máquina 
perfeita levou-os a desenvolver todo o projeto internamente, independentemente dos custos, e a 
optar por um sistema operacional fechado e mais fácil de controlar nos primeiros computadores 
Macintosh. A decisão abriu caminho para os PCs "Wintel", para os quais qualquer pessoa podia 
obter licenças e componentes. Hoje, a Apple representa menos de 4% do mercado de PCs. 
 
Atualmente, a Apple poderia estar cometendo o mesmo erro na área de música digital com o iPod. 
Mais uma vez, o design e o software são impecáveis, mas o sistema é fechado: apenas canções 
baixadas pelo software iTunes (e arquivos MP3 de código aberto) tocam em iPods. Quanto tempo 
vai demorar para que produtos fabricados por outras empresas sejam bons o bastante para 
abocanhar o mercado da Apple? 
 
Em resumo, o sucesso pode ser perigoso. Companhias destacadas muitas vezes sucumbem a 
crises porque a liderança, que um dia se mostrou inovadora, continua a aplicar estratégias e 
insistir em atividades fundamentadas no sucesso passado - e que nem sempre se traduzem em 
êxito após mudanças no ambiente de negócios. 
 
A transformação do fracasso em sucesso 
 
Aprender com o fracasso é uma maneira de contornar as crises que geralmente significam o 
colapso de um negócio. Não há receitas prontas para garantir que a lição seja aprendida, mas as 
idéias a seguir podem ajudar empresas a superar resistências e evitar prejuízos. 
 
Centre o foco em fracassos de pequeno e médio porte 
 
A direção executiva reage de modo diferente a fracassos que exigem modificações marginais na 
estratégia e a problemas que pedem grandes reorganizações estratégicas. Fracassos pequenos e 
moderados chamam atenção para problemas potenciais, estimulam a investigação de possíveis 
soluções e promovem aperfeiçoamento. 



 
É importante que sejam estudados problemas que pareçam insignificantes ou menores. Embora 
esses fracassos sejam enxergados com ceticismo ou desprezados como eventos isolados, ignorá-
los - principalmente no começo - dificulta a identificação das razões do sucesso. 
 
Arrisque fracassar  
 
Fracassos não devem ser vistos como anomalias, mas como algo inevitável. A tarefa de aprender 
com eles pode ser facilitada se forem realizados experimentos em escala modesta, com 
estratégias e ações que proporcionem diagnósticos rápidos, para que os resultados possam ser 
prontamente discutidos, analisados e postos em prática. 
 
É essencial limitar os custos do fracasso para que as pessoas estejam dispostas a experimentar e 
aprender. Ao basear aumentos salariais, bônus e promoções em sucesso apenas, a direção pode 
estar desestimulando esse tipo de experimentação e análise. Em vez disso, devem-se 
implementar incentivos e políticas para financiar as experiências e estimular a discussão dos 
resultados. 
 
Naturalmente, a liderança que estiver interessada em manter as estratégias principais pode optar 
por experiências que não as desafiem. Mas o valor do experimento depende da disposição em 
desviar temporariamente de estratégias já conhecidas para verificar sua validade. 
 
Falsear em vez de justificar 
 
A administração muitas vezes despreza indícios que não sejam coerentes com suas escolhas. Essa 
dependência de justificativas positivas impede que os executivos avaliem com rigor a validade das 
estratégias. Tais justificativas são incompatíveis com os esforços para aprender com fracassos. 
 
A direção deve estar disposta a elaborar testes para suas estratégias, além de ações que possam 
reprová-las e falseá-las, em vez de as confirmar. Isso requer vontade para alterar ou substituir 
estratégias com base em indícios concretos. 
 
Transforme as "piores práticas" em benchmark 
 
Normalmente, o benchmarking é usado para comparar o desempenho e as práticas de uma 
empresa com os índices de outros negócios de alta performance, com o objetivo de refinar 
práticas atuais e melhorar o desempenho. Mas se apenas companhias bem-sucedidas forem 
analisadas, é impossível determinar se as "melhores práticas" são, de fato, as melhores. 
 
Ainda mais relevantes são as diferenças entre as organizações que prosperam e as que 
fracassam. É surpreendente o nível de semelhança entre os "melhores" e os "piores" - podem se 
diferenciar em proporções mínimas. Fazer um benchmark de "piores práticas" também é 
vantajoso porque as pessoas acham mais fácil aprender com o fracasso de terceiros. 
 
Dada a tendência que a direção administrativa tem de assumir os créditos pelo sucesso e atribuir 
os fracassos a pessoas ou eventos fora de seu controle, os executivos talvez se revelem mais 
objetivos com relação ao fracasso de concorrentes. Assim, podem atentar melhor às causas de 
seus próprios problemas e aprender o que não se deve fazer. 

 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Ferramentas para manter os projetos nos trilhos 
Bert de Reyck 
 
Finalizar um projeto dentro do prazo e do orçamento previstos é um objetivo difícil de atingir; 
mas é possível melhorar os índices de sucesso aplicando técnicas de gestão de risco. 
 
Em 2004 o grupo Standish, consultoria que divulga relatórios anuais sobre projetos de TI 
realizados nos EUA, informou que apenas 29% deles foram considerados bem sucedidos; a vasta 
maioria ultrapassou as expectativas de prazo e de custo. Em média, os custos ultrapassaram em 
56% os orçamentos originais, e o estouro dos prazos foi da ordem de 84% em relação ao 
cronograma previsto. 
 
Os exemplos sugerem que as coisas não são muito melhores em outros países. A construção do 
novo Estádio de Wembley, em Londres, está com dois meses de atraso e já estourou o orçamento 
em 45 milhões de libras. O projeto West Coast Mainline, que vai implantar um trem de alta 
velocidade entre Londres e Glasgow, foi orçado em 2,1 bilhões de libras, mas os custos reais já 
ultrapassaram 13 bilhões de libras. O término do projeto foi adiado em três anos e já houve várias 
concessões quanto aos parâmetros iniciais de velocidade e tecnologia. 
 
Nos últimos anos vem crescendo muito o uso do gerenciamento de projetos como uma maneira 
para as organizações industriais, comerciais e governamentais atingirem seus objetivos. A filiação 
a várias associações internacionais de gerenciamento de projetos vem crescendo 
exponencialmente; programas de pós-graduação nessa área surgem por toda parte, e a Microsoft 
há pouco afirmou contar com mais de 5 milhões de usuários, no mundo todo, de seu software de 
gerenciamento de projetos. No entanto, essa maturidade na área não se reflete numa taxa mais 
elevada de sucessos. Garantir o sucesso dos projetos - entregar dentro do prazo e do orçamento 
previstos, e com satisfação do cliente - continua sendo notoriamente difícil. A causa de tantos 
fracassos é que os projetos, em especial os de grande escala, são empreendimentos arriscados, 
por definição. Saber lidar com os riscos é um fator decisivo para o sucesso ou fracasso do projeto. 
 
Não é possível eliminar os riscos por completo, mas podemos nos esforçar para reduzir a 
probabilidade de que os riscos se concretizem, ou amenizar seu impacto. O objetivo do 
gerenciamento de risco de projetos é identificar os riscos principais, avaliar a severidade de cada 
um e administrar esses riscos. 
 
O primeiro estágio - identificar os riscos - é responsabilidade de cada participante do projeto, 
desde os executivos sêniores até os membros da equipe, o pessoal de vendas e demais 
interessados diretos. Ao identificar os riscos elimina-se o fator surpresa, aumentando assim a 
efetividade e a eficiência ao tratar das conseqüências. Entre as ferramentas úteis para a 
identificação de riscos estão as sessões de brainstorming, as checklists do setor, os relatórios 
post-mortem de projetos anteriores e a análise cuidadosa das suposições básicas que nortearam o 
planejamento inicial. O resultado é um registro de riscos, que contém uma descrição detalhada de 
todos os riscos identificados. 
 
Na fase da avaliação, os riscos identificados são classificados segundo a probabilidade de sua 
ocorrência e o impacto que exercerão caso venham a ocorrer. Na maioria dos projetos, os riscos 
são tão numerosos que não é possível tratar de todos com o mesmo rigor. O propósito da 
avaliação é priorizá-los. Uma estrutura chamada matriz de probabilidade de impacto fornece uma 
orientação para os esforços, distinguindo entre riscos extremos, elevados, médios e baixos. O 
resultado é um registro de riscos priorizado. A avaliação de riscos precisa ser feita para três 
principais dimensões dos riscos em projetos: escopo (qualidade), prazos e recursos (orçamento). 
 



Na fase de gerenciamento dos riscos, implantam-se medidas para evitar ou amenizar os riscos. 
Entre elas se incluem os planos de contingência, as idéias para evitar os riscos, as medidas para 
amenizar os riscos, a transferência dos riscos e a aceitação dos riscos. 
 
Os planos de contingência não atacam um risco diretamente, mas fornecem planos prontos para 
serem implementados para amenizar os riscos, caso ocorram. São um exercício muito útil, já que, 
segundo uma regra prática geralmente aceita, solucionar um problema depois que ele ocorre é 
dez vezes mais caro do que desenvolver um plano emergencial com antecedência. 
 
Evitar os riscos implica assumir uma via de ação totalmente diferente, que não apresenta o 
mesmo nível de risco. 
 
As medidas para amenizar os riscos podem reduzir a probabilidade de que estes se concretizem, 
ou minimizar o impacto de um risco caso venha a ocorrer. O primeiro caso inclui elaborar 
protótipos, quando grandes problemas podem ser identificados enquanto se desenvolve uma 
versão reduzida do projeto. No segundo caso, podemos ter um sistema de backup que entra em 
ação se o sistema principal falhar, ou ainda não estiver operacional. 
 
Como ilustração, podemos citar o caso do novo aeroporto de Denver, Colorado. Durante a 
construção, problemas técnicos atrasaram seguidas vezes a inauguração, resultando num atraso 
de 16 meses e em um custo extra de mais de US$ 2 bilhões em relação ao previsto, quase 
levando a cidade à falência. Os atrasos foram causados principalmente por defeitos no sistema de 
manuseio de bagagens. Um sistema backup, ao custo aproximado de 10 milhões de dólares, 
poderia ter evitado os atrasos; mas infelizmente, a prefeitura só decidiu implementar um sistema 
de backup 6 meses depois da data prevista para a inauguração. 
 
A matriz de probabilidade de impacto também ajuda a compreender como lidar com os diferentes 
riscos. Os riscos identificados no quadrante ao alto à direita são eventos com alta probabilidade de 
ocorrer e com forte impacto, o que significa que devem ser incorporados ao plano desde o início. 
No aeroporto de Denver, o risco de defeitos no sistema de manuseio de bagagens provavelmente 
se encaixaria nesse quadrante, exigindo uma ação preventiva desde o início. Os riscos no 
quadrante inferior direito exigem planos de contingência. Um exemplo é o projeto do Terminal 5 
do Aeroporto de Heathrow, onde já existem planos implantados para o caso de ataques 
terroristas. Os riscos no quadrante ao alto à esquerda, que serão numerosos, não devem ser 
abordados individualmente, mas podem ser agrupados com uma proteção geral contra o impacto 
que exerceriam em conjunto. Exemplo típico é a multidão de pequenos atrasos e estouros de 
orçamento num projeto - problemas que, quando combinados, podem ter grave impacto na 
finalização do projeto, mas que podem ser atacados acrescentando-se margens de segurança nos 
prazos e orçamentos de contingência. Os riscos no quadrante inferior esquerdo não devem ser 
atacados diretamente, mas monitorados. 
 
O produto final desse processo de análise de riscos é um registro priorizado dos riscos, com 
atribuição de responsabilidades e planos de ação. 
 
Riscos de cronograma  
 
Dos três principais objetivos do projeto - escopo, prazo e custo - o prazo vem recebendo atenção 
cada vez maior, uma vez que a concorrência baseada em prazos obriga as empresas a lançar 
produtos e serviços mais cedo, e a intervalos mais regulares. Com isto, administrar os riscos que 
ameaçam o cronograma passa a ser crucial para o sucesso do projeto. Todo gerente de projeto 
sensato sabe que os projetos nunca são executados exatamente conforme o planejado e que os 
atrasos são inevitáveis. Assim, o problema consiste em como administrar esses atrasos e como se 
recuperar depois que ocorrem. 
 



Usando a estrutura descrita acima, o primeiro passo é avaliar o impacto potencial dos atrasos. 
Para tanto é preciso definir uma estimativa de prazos, com o melhor cenário e o pior cenário para 
cada atividade, juntamente com o prazo esperado. Isso permite calcular o resultado do pior 
cenário, no qual cada atividade teria a maior duração possível. Com essa estimativa em mãos, 
teremos uma idéia básica da escala potencial do problema. Contudo, embora muitas coisas 
realmente saiam errado num projeto, não é provável que todas saiam errado. Assim, é necessário 
dar o segundo passo: a avaliação das probabilidades. Para cada atividade, deve-se avaliar a 
probabilidade de cada um dos possíveis prazos. Isso pode então ser expresso sob a forma de 
distribuição, com o prazo de cada atividade especificado como algum ponto entre as estimativas 
de melhor e pior cenários, porém com mais probabilidade em torno do prazo mais provável. 
 
Pode-se então realizar uma análise de simulações, examinando-se centenas ou milhares de 
diferentes cenários, nos quais os prazos das atividades variam segundo sua distribuição. Para 
essa análise podemos usar ferramentas de software tais como @Risk for Project, desenvolvida 
pela Palisade Corporation, que funciona em conjunto com o Microsoft Project. O resultado é um 
espectro para a duração geral do projeto, contendo as estimativas da probabilidade de se finalizar 
o projeto até uma determinada data. 
 
As simulações também revelam quais as atividades mais responsáveis pelos potenciais atrasos. O 
planejamento tradicional resulta na identificação de uma trajetória crítica - uma seqüência de 
atividades, desde o início até o término do projeto, que determina a data de finalização do 
projeto; os atrasos em cada uma dessas atividades críticas resultam num atraso do projeto. 
Embora o conceito de "atividade crítica" seja extremamente útil, permitindo ao gerente de projeto 
concentrar-se num conjunto limitado de atividades em vez de dispersar seu foco, eventos 
inesperados podem mudar as atividades a ser identificadas como críticas. Podem ocorrer grandes 
atrasos se o gerente de projeto continuar focado em atividades que no início foram definidas 
como críticas, mas depois foram retiradas dessa categoria. 
 
Usando a análise de simulações pode-se checar quais atividades, nos cenários examinados, são 
responsáveis pelos atrasos. Algumas delas serão críticas em todos os cenários examinados; 
outras nunca serão críticas. Contudo, algumas serão críticas apenas em determinados cenários. 
Essas também requerem um monitoramento atento, pois embora não sejam críticas de início, 
podem se tornar críticas devido a atrasos inesperados. A análise de simulações resulta no 
chamado Índice de Criticalidade (Criticality Index), que indica a probabilidade de que uma 
atividade se torne crítica com base no número de cenários nos quais ela constou como crítica. Os 
índices de criticalidade podem então ser usados para priorizar a atenção ao monitorar as 
atividades em busca de atrasos. 
 
Uma análise de simulações também pode revelar quais atividades contribuem mais para os 
atrasos. Pode-se analisar se uma atividade exerce ou não um impacto, e também qual a 
gravidade do impacto. Este último fator não é captado pelo índice de criticalidade, e depende do 
risco inerente a cada atividade. As atividades que recebem maior pontuação nesse aspecto 
também são chamadas de cruciais, para distingui-las das atividades críticas. 
 
Normalmente, usa-se o "diagrama emergencial" para identificar as atividades cruciais. A 
criticalidade é expressa como uma porcentagem ou probabilidade de que a atividade se torne 
crítica durante a execução do projeto; o fator de crucialidade é mostrado como uma barra de 
tamanho proporcional ao impacto da atividade sobre o projeto. 
 
Entre 1993 e 2000, o Consórcio sueco-dinamarquês Oresund foi responsável pela construção da 
maior ponte estaiada do mundo, ligando Copenhague, capital da Dinamarca, com a cidade de 
Malmo, na Suécia. Embora seja, sem dúvida, uma maravilha da engenharia, o projeto se destaca 
especialmente por ter sido concluído dentro do orçamento e cinco meses antes do prazo esperado. 
Desde o início, a equipe de gerenciamento do projeto buscou identificar as incertezas, quantificar 
o possível impacto de cada uma, priorizar os riscos, tomando essa priorização como base do 



planejamento de ações, e implantar planos de contingência. O foco era a data de inauguração, 
considerada crítica para sucesso do projeto. Foram usadas simulações para avaliar e administrar 
os riscos ao cronograma; uma análise inicial de risco, realizada em 1993, mostrou que as chances 
de se inaugurar a ponte em 2000 eram inferiores a 10%. Foram implantados planos para 
amenizar as principais incertezas, e as análises de risco subseqüentes passaram a mostrar uma 
chance cada vez maior de terminar no prazo. Em 1998, após um quarto exercício de avaliação de 
riscos, os resultados positivos fizeram os gestores alterar a data de inauguração em cinco meses, 
e a ponte foi inaugurada em 1º de julho de 2000. Embora a implementação do gerenciamento de 
risco tivesse um custo, ele foi só uma fração do benefício obtido ao se inaugurar a ponte antes do 
prazo previsto. 
 
Gerenciamento de prazos suplementares 
 
Além de acrescentar um prazo extra no final do projeto, entre a data esperada para a conclusão e 
o prazo final projetado, também se pode inserir prazos extra em pontos específicos do 
cronograma, para evitar que um atraso inesperado prejudique a entrega do projeto. Esses buffer 
times, ou prazos suplementares, devem ser inseridos sempre que as tarefas críticas exigirem que 
se completem primeiro os trabalhos não-críticos. Neste caso, deve-se garantir que haja uma 
margem de segurança entre a tarefa não-crítica e a tarefa crítica que depende daquela. Esses 
chamados feeding buffers são prazos extra que evitam que os atrasos em áreas não-críticas 
atinjam também a trajetória crítica do projeto. 
 
Riscos de orçamento  
 
Os riscos orçamentários podem ser analisados de maneira semelhante aos riscos de atraso no 
cronograma, com três estimativas de custo atribuídas a cada atividade: pessimista; otimista; e 
provável. A análise de simulações revelará então os custos e as contingências esperadas, de modo 
que o orçamento seja suficiente para cobrir despesas inesperadas. Um diagrama emergencial 
também realça as atividades responsáveis pelos principais riscos orçamentários. 
 
Riscos de portfólio  
 
Os riscos embutidos nos projetos contribuem para o perfil geral de risco da empresa que realiza o 
projeto. Portanto, o gerenciamento de risco de projetos deve ser feito não só para cada projeto 
individualmente, mas também para o portfólio geral da empresa. 
 
O gerenciamento de risco do portfólio de projetos trata de tomar decisões sobre quais projetos 
realizar, quais iniciar e quais eliminar, com base numa avaliação financeira e estratégica dos 
benefícios esperados e dos riscos associados. Tal análise normalmente se baseia numa análise do 
valor atual líquido, acrescida de análise de sensibilidade, análise de cenários e análise de 
simulações, nas quais se avaliam os riscos técnicos e comerciais. Com base no apetite de riscos 
da empresa, é proposto um portfólio específico de projetos. 
 
Pense, por exemplo, na indústria farmacêutica. A descoberta e o desenvolvimento de novos 
remédios é um processo extremamente arriscado, caro e demorado. O tempo médio que vai da 
descoberta da fórmula até o lançamento no mercado aumentou para mais de 12 anos, e 
avaliações recentes indicam que o custo do desenvolvimento de um remédio fica em torno de 1 
bilhão de dólares. 
 
A questão principal, porém, é a pequena chance de que uma droga em desenvolvimento consiga 
chegar ao mercado. A vasta maioria das drogas em desenvolvimento não consegue passar pelos 
rigorosos processos científicos e regulatórios exigidos, e acaba sendo eliminada. Além disso, 
apenas 30% das drogas que chegam ao mercado alcançam o sucesso comercial necessário para 
recuperar os custos de desenvolvimento e dar um bom retorno. 
 



Grandes laboratórios como Pfizer, GlaxoSmithKline e Novartis têm processos muito avançados de 
gerenciamento de risco do portfólio - considerados um fator básico de sucesso para criar e manter 
a lucratividade. Recentemente, empresas menores de biotecnologia também adotaram o 
gerenciamento de risco, reduzindo consideravelmente os enormes riscos em geral associados a 
esse tipo de companhia. 
 
Sumário  
 
O gerenciamento de risco de projetos é uma ferramenta essencial para evitar numerosas 
incertezas e riscos que afetam o sucesso de um projeto. Há vários métodos e ferramentas 
disponíveis capazes de auxiliar no processo de identificar, avaliar e administrar os riscos de um 
projeto. Tais ferramentas incluem as matrizes de probabilidade e de impacto, os registros de 
risco, análises de cenários, análises de sensibilidade, simulações, índices de criticalidade e de 
crucialidade, prazos suplementares e feeding buffers, e orçamentos de contingência. O objetivo 
dessas ferramentas é aumentar as chances de completar o projeto dentro das expectativas de 
prazo, de custo e com plena satisfação do cliente - algo que se vê muito raramente nos projetos 
hoje em dia. 
 
 

 
 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 out. 2005, Gestão de Riscos, p. 2 a 4. 
 


