
Decisões difíceis num mundo incerto 
Donald Sull 
 
É impossível para as empresas preverem ou controlarem como poderosas variáveis externas irão 
interagir, criando oportunidades e ameaças. Nesse estado de incerteza, diz Donald Sull, os 
executivos têm de desenvolver formas de antecipar situações novas e reagir a elas. 
 
À primeira vista, a expressão "dominar a incerteza" parece uma contradição. Pode-se dominar um 
cavalo ou uma língua estrangeira, mas a incerteza? Definitivamente não podemos dominar a 
incerteza no sentido de um treinador que domina um cavalo, submetendo o animal à sua vontade. 
A incerteza surge das mudanças caleidoscópicas de numerosas variáveis voláteis, como 
regulamentação, tecnologia, concorrência, macroeconomia e preferências do consumidor. 
Interações complexas entre esses fatores geram oportunidades e ameaças que passam 
velozmente, sem que possamos prevê-las ou determinar com precisão a sua forma, magnitude ou 
quando vão acontecer. A previsão de longo prazo, sem falar do controle de longo prazo, está fora 
de questão. 
 
Podemos, porém, pretender dominar a incerteza da forma como um marinheiro experiente 
domina o mar. Nem mesmo o melhor capitão pode prever com precisão o que vai acontecer com 
os elementos, quanto mais comandar o vento, para que sopre, ou as ondas, para que se 
acalmem. Com discernimento e experiência, porém, um capitão pode aproveitar o vento e 
sobreviver a uma tempestade. A maestria, num certo sentido, está mais próxima da capacidade 
de improvisação do que do controle. Começa com a compreensão da incerteza, de como ela difere 
do risco e de abordagens gerais sobre como lidar com um mundo incerto.  
 
Risco, incerteza e lucro  
 
As discussões sobre incerteza e risco tendem a arrastar até os executivos mais práticos para um 
nevoeiro de reflexões metafísicas - é só lembrar as especulações do secretário de Defesa dos 
Estados Unidos, Donald Rumsfeld, sobre o desconhecido, o incerto e o inesperado, por exemplo. 
Mas a clareza é possível. O economista Frank Knight fez avanços significativos em seu influente 
tratado de 1921, Risco, Incerteza e Lucro, em que diferenciou risco, algo cuja probabilidade é 
possível calcular - é só pensar em um jogo de dados -, da incerteza, que acontece ao acaso e 
sobre a qual não se podem conhecer as probabilidades.  
 
Alguns críticos descartaram a diferenciação estabelecida por Knight, classificando-a de trivial. 
Segundo eles, os tomadores de decisões que desconhecem as probabilidades objetivas 
simplesmente atribuem probabilidades subjetivas a diversos resultados e vão em frente. Mas isso 
é uma caricatura. Um exame cuidadoso revela uma distinção mais sutil entre risco e incerteza.  
 
As pessoas deparam com o risco quando enfrentam uma escolha simples. Alguns exemplos: um 
apostador que está se decidindo se faz uma aposta, um administrador de fundos que reflete sobre 
um investimento ou o dono de uma casa que avalia o seguro contra furacões. Quem toma as 
decisões pode identificar com clareza possíveis estados naturais que têm relevância para a 
escolha que tem pela frente. O jogador, por exemplo, sabe que existem precisamente 38 números 
onde a bola da roleta pode parar.  
 
Em muitas escolhas simples, os possíveis estados naturais se limitam a duas alternativas - o time 
vai vencer ou não, um furacão vai ou não danificar a casa. Em outras ocasiões, eles dependem do 
grau do acontecimento em uma única dimensão, como a faixa de retorno possível de um 
investimento.  
 
Nas escolhas simples, o desafio não está em especificar os resultados, o que é feito relativamente 
sem dificuldade, mas em apontar de antemão (ex ante) as probabilidades de eles ocorrerem. É 
freqüente que escolhas simples sejam semelhantes entre si e possam ser tratadas como 



observações comparáveis, agregadas e analisadas estatisticamente. Os investidores, por exemplo, 
sabem colher e digerir dados sobre o desempenho histórico de ações numa variedade de 
empresas, setores e períodos de tempo, e usam suas análises para estimar uma distribuição de 
probabilidades para o investimento em questão.  
 
O risco consiste em escolhas simples, enquanto a incerteza surge em situações confusas, em que 
a variedade de ações possíveis é quase infinita. Executivos seniores da British Telecom, para dar 
um exemplo concreto, estão diante de um número assustador de medidas que podem adotar para 
melhorar o desempenho, como terceirização, aquisições, fazer lobby e iniciativas para reduzir 
custos, só para mencionar algumas possibilidades. Quando as pessoas estão diante de uma 
variedade de ações possíveis - e não de uma decisão simples do tipo sim/não - a informação 
relevante para orientar suas ações se torna mais complexa. Eles têm que decidir quais as medidas 
a serem adotadas e quando, com que intensidade, em que combinação e seqüência.  
 
Nas situações em que o cenário é confuso, os executivos não podem especificar de antemão todos 
os cenários que podem influenciar suas ações. A combinação, a seqüência e o timing ideais para 
as ações futuras vão depender decisivamente da interação de muitas variáveis externas, como 
mudanças na regulamentação, instabilidade dos preços das commodities, surgimento de novos 
rivais, mudanças nas preferências dos consumidores, volatilidade do câmbio e das taxas de juros, 
caprichos dos mercados de capitais, eventos geopolíticos, desastres naturais e contínua mudança 
tecnológica - para não mencionar a reação dos concorrentes, que farão o possível para frustrar os 
melhores planos dos executivos.  
 
O executivo enfrenta a incerteza, enquanto o investidor enfrenta o risco, e o mundo é igualmente 
volátil para ambos. A distinção depende do raio de ações possíveis para atingir um resultado 
desejado, o que é complexo para os executivos e simples para os investidores. Ou, para fazer 
uma analogia esportiva, o apostador escolhe se vai ou não apostar, mas o treinador tem de lidar 
com uma miríade de interações de posições, treinamento, estratégia e táticas para vencer.  
 
Para esclarecer a distinção entre risco e incerteza, imagine que o investidor e empresário 
americano Warren Buffett suba à montanha e Deus lhe entregue uma tábua com a distribuição 
correta de probabilidades de possíveis capitalizações de mercado para uma empresa na próxima 
década.  
 
Supondo que o horizonte de investimentos de Buffett seja dez anos, essa informação é de 
extrema utilidade para decidir a favor ou contra um investimento. Para o CEO da empresa, porém, 
essa informação é praticamente inútil. Ele precisaria ter informação muito mais detalhada sobre 
concorrência, tecnologia, regulamentação, macroeconomia e outros fatores que podem interagir, 
criando oportunidades ou ameaças. Apenas essa informação mais minuciosa lhe permitiria 
executar com precisão as ações certas, na combinação correta e no momento oportuno.  
 
As pessoas às vezes tentam reduzir a incerteza, que é complexa, ao risco, que é simples, 
concebendo uma situação confusa como uma grande aposta. Lembremo-nos dos gastos de 100 
bilhões de euros feitos pelos fornecedores de serviços de telecomunicações europeus em licenças 
de tecnologia móveis de terceira geração. Muitos viram esse desembolso como uma aposta 
arriscada, que poderia ou não dar retorno.  
 
Mas os retornos do investimento em 3G dependiam decisivamente da interação com outros 
fatores, como a política regulatória, que influencia os retornos de capital e a intensidade 
competitiva, o avanço das tecnologias substitutas potenciais, a disposição do mercado de capitais 
de apoiar os investimentos subseqüentes e o jogo de avançar e recuar em relação à concorrência, 
entre outros fatores. As companhias de telecomunicações enfrentavam incerteza, e não risco. É 
claro que os executivos deveriam separar e gerenciar os bolsões de risco sempre que possível - 
comprando seguro para contingências prováveis, por exemplo, ou se protegendo com hedge 



contra possíveis oscilações de câmbio. Mas eles não devem, porém, se enganar, acreditando que 
podem reduzir toda a incerteza ao nível de simples risco.  
 
Antecipação estratégica, agilidade organizacional e absorção da incerteza  
 
Os negócios, para parafrasear o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, só podem ser 
compreendidos posteriormente, mas devem ser administrados com antecedência. Assim, como 
podem os executivos sobreviver e prosperar num mundo de incerteza? A resposta curta e grossa 
é: adapte-se ou morra. Os mercados incertos exercem uma pressão seletiva implacável sobre as 
empresas, ao produzirem em pouco tempo uma grande série incessante de oportunidades e 
ameaças. Novas empresas surgem para aproveitar novas oportunidades, enquanto as empresas já 
estabelecidas que não se adaptam fracassam. A única forma de evitar essa dura pressão 
darwiniana é se adaptar às circunstâncias em mutação antes que uma seleção feita pelas forças 
do mercado determine a sua extinção.  
 
Esse conceito é fácil de entender, porém difícil de colocar em prática.  
 
A adaptação pode ser dividida em dois componentes antecipação estratégica e agilidade 
organizacional. Juntas, essas duas idéias formam uma potente combinação. Um boxeador pode 
antecipar o que o oponente pode fazer estudando fitas gravadas das lutas anteriores do 
adversário. Essa preparação é útil mesmo sem se poder saber com antecedência a cronologia 
precisa dos ataques, golpe a golpe. Melhorando a velocidade das mãos e os movimentos dos pés, 
um pugilista pode melhorar a sua capacidade de gingar com os golpes e se adaptar às eventuais 
oportunidades e ameaças que surgirem numa luta.  
 
Antecipação e agilidade têm sua beleza - é só lembrar de Muhammad Ali flutuando como uma 
borboleta e dando ferroadas como uma abelha. Essa, porém, não é a única forma de vencer uma 
luta. Boxeadores como George Foreman ou Rocky Marciano não tinham o jogo de corpo e o 
balanço de seus oponentes mais ágeis, mas tinham capacidade de agüentar firme enquanto os 
oponentes atacavam, resistir mais que os oponentes e permanecer na luta o tempo suficiente 
para dar um golpe decisivo.  
 
É impossível para as empresas preverem ou controlarem como poderosas variáveis externas irão 
interagir, criando oportunidades e ameaças. Nesse estado de incerteza, diz Donald Sull, os 
executivos têm de desenvolver formas de antecipar situações novas e reagir a elas. 
 
A absorção da incerteza representa mais uma abordagem diferente para lidar com o 
desconhecido. Em termos de negócios, isso se refere a ações com objetivos genéricos, que 
contribuem para que a empresa absorva contingências inesperadas, como uma redução dos 
custos fixos ou o fortalecimento da posição financeira. As técnicas de absorção da incerteza 
carecem daquele espetáculo de balanço e jogo de corpo da adaptação, mas muitas vezes elas 
prevalecem.  
 
Antecipação estratégicaEm mercados incertos, os executivos não podem avaliar o futuro com 
profundidade para fazer previsões precisas no longo prazo. Podem, entretanto, reunir dados de 
fontes múltiplas em tempo real, procurando padrões a partir do presente e do passado, e 
determinar modelos mentais para representar a situação. Então usam o modelo selecionado para 
antecipar o possível desdobramento das circunstâncias.  
 
A antecipação estratégica eficaz depende de reconhecer o padrão, o que é uma tarefa assustadora 
em mercados incertos. Os administradores precisam identificar os primeiros sinais de advertência 
na enorme massa de dados, ver novas ligações entre eventos aparentemente não relacionados e 
encontrar as agulhas das variáveis decisivas no palheiro de variáveis não significativas. Tudo isso 
tem de ser feito em tempo real, com base em dados incompletos, ambíguos e, muitas vezes, 
conflitantes.  



 
O reconhecimento de padrões depende de perceber uma situação em toda a sua complexidade. 
Exige que os executivos esquadrinhem seu ambiente, reunindo dados de fontes múltiplas, e 
compreendam a informação por meio de discussões informais e do planejamento formal de 
cenários. A coleta e a análise metódicas de dados têm a sua importância, mas uma quantidade 
incontável de fontes menos formais de dados planejadas e acidentais - pode fornecer a peça 
crítica do quebra-cabeça que desencadeia o reconhecimento do padrão.  
 
Os executivos que têm uma boa percepção de seu ambiente e selecionam um modelo mental 
ainda correm um grande risco. Mesmo o melhor modelo pode se tornar obsoleto e inútil à medida 
que as circunstâncias mudam. Os executivos têm de manter a adaptabilidade de seu modelo 
mental e modificá-lo ao sabor da evolução da situação. De fato, devem estar abertos à 
possibilidade de abandonar totalmente o seu modelo e substituí-lo por um novo, caso necessário.  
 
Mas como podem os executivos reconhecer quando a validade de seu modelo mental está 
vencida? A tendência de se fixar em dados que confirmam expectativas e ignorar informações que 
não o fazem leva muitos executivos a se agarrarem a seu modelo mental por tempo demais. Parte 
da percepção eficaz é se manter aberto às surpresas, anomalias e descobertas inesperadas.  
 
Em um mundo incerto, os administradores têm de reconhecer que os seus modelos mentais são 
provisórios - úteis por enquanto, mas sujeitos a revisão à medida que as circunstâncias mudam. 
Devem se manter abertos às incongruências que sinalizam um distanciamento entre seu modelo 
mental estável e uma situação em mutação. Quando os administradores observam uma anomalia, 
devem investigá-la, reunindo informações e se aprofundando na fonte da discrepância.  
 
Agilidade organizacional . A antecipação é basicamente um processo cognitivo de selecionar o 
modelo mental adequado a uma situação e revisá-lo quando necessário. A agilidade, por outro 
lado, se refere à flexibilidade de uma organização em assumir novas atividades ou abandonar 
velhas, à luz da mudança das circunstâncias. Para ter sucesso constante nas contingências 
inesperadas, as empresas precisam de agilidade organizacional para atuar rápida e eficientemente 
num cenário em que as prioridades mudaram e não ficar repetindo a mesma coisa.  
 
A adaptação apresenta vários desafios específicos. As empresas têm, por exemplo, de equilibrar a 
defesa com o ataque. Apesar de toda a retórica vã sobre a necessidade de inovação, sob risco de 
morte, defender o negócio principal continua a ser decisivo. Um core business sólido permite que 
as empresas continuem no jogo por tempo suficiente para aproveitar as oportunidades de ouro 
quando elas surgirem e também fornece os recursos que lhes permitem investir em novas 
oportunidades. Apesar de muitos deslizes, a Apple Computer sobreviveu o suficiente para estar no 
jogo quando surgiu a oportunidade da música on-line.  
 
No outro extremo, a dependência exclusiva do core deixa as empresas vulneráveis ao declínio no 
longo prazo. A defesa pode manter você no jogo, mas não vencê-lo para você. Se a equipe de 
administração da Apple tivesse ficado na defensiva, protegendo o seu core em declínio, não teria 
conseguido retomar a iniciativa com o iMac.  
 
A adaptação também exige que os executivos administrem ativamente um portfólio de iniciativas 
internas de forma a preparar a sua empresa para as oportunidades ou ameaças que possam 
surgir no futuro. Experiências em pequena escala com novos produtos, serviços ou processos, por 
exemplo, permitem que as empresas explorem possibilidades de desdobramentos futuros. 
Também constituem o alicerce para uma rápida escalada num negócio, caso as circunstâncias a 
justifiquem.  
 
Absorção da incerteza. As táticas para absorver a incerteza desenvolvem a resistência contra bons 
e maus choques, sem tentar antecipar a forma, magnitude ou ocasião exatas desses choques. 
Algumas dessas táticas são medidas de bloqueio e defesa, como reduzir os custos fixos ou 



aumentar a eficiência de operação, que permitem às companhias resistir a ameaças não previstas. 
Apesar de não serem atraentes, essas táticas permitem que as empresas resistam mais que rivais 
menos eficientes, permanecendo no jogo para aproveitar as grandes oportunidades quando elas 
surgirem.  
 
Apesar de estar atualmente fora de moda entre muitos investidores e acadêmicos, a diversificação 
dentro de uma organização protege as empresas de ameaças imprevistas para as atividades 
principais e as posiciona para aproveitar um crescimento não antecipado fora do core. A 
diversificação, porém, tem um custo. Aumentar a complexidade organizacional e dispersar 
recursos pode deixar a empresa vulnerável a rivais mais focados. Além disso, muitos investidores 
preferem que os executivos deixem para eles a diversificação.  
 
Apesar disso, os administradores podem obter algumas das recompensas da diversificação sem 
pagar o custo total. Podem seguir a chamada "regra de dois", limitando a diversificação a dois 
mercados. Como faz o corpo humano ao ter dois pulmões e rins, isso garante uma certa 
diversificação contra a perda imprevista, ao mesmo tempo em que mantém no nível mínimo os 
custos da complexidade.  
 
Os administradores também podem diversificar geograficamente, retendo um forte foco no core, 
como fez a Mittal Steel, ou adotar a diversidade ao redor de um conjunto de recursos e 
competências, como fez o Royal Bank of Scotland, que realizou experiências com canais e marcas 
múltiplos com base no centro principal das operações. Nesses casos, as empresas podem colher 
os benefícios da diversificação e, ao mesmo tempo, minimizar os custos da complexidade e 
dispersão.  
 
Ao contrário dos recursos especializados - como capacidade disponível de fabricação ou imóveis -, 
um fundo com dinheiro ou capacidade de crédito para contingências também permite que uma 
empresa sobreviva a ameaças e aproveite as oportunidades não previstas pelos executivos. 
Dinheiro e crédito são como os soldados que um general mantém na reserva à espera do início de 
uma batalha decisiva.  
 
Como ilustra o setor aéreo, uma posição financeira saudável se aplica igualmente aos momentos 
de adversidade e aos de bonança. Com um dos melhores balanços do setor, a Embraer sobreviveu 
a uma queda acentuada nos pedidos das companhias aéreas depois dos ataques terroristas de 11 
de setembro, enquanto sua concorrente, a endividada Fairchild Dornier, faliu. Com suas contas 
saudáveis, os Emirados Árabes Unidos encomendaram 45 aviões Airbus 380 de convés duplo em 
termos muito favoráveis porque a maioria de seus rivais não tinha os recursos para adquirir os 
novos jatos.  
 
Gostemos ou não, a incerteza é um fato inescapável da vida. Antecipação estratégica, agilidade 
organizacional e absorção da incerteza apresentam a promessa de ajudar a aproveitar as 
oportunidades e sobreviver às ameaças que não podemos prever nem controlar. 

 
 
Leia Mais 
 
A difícil arte de administrar mudanças 
Eamonn Kelly 
 
Buscamos certezas e respostas diretas em nossa vida intelectual e nos negócios, mas quase 
sempre encontramos pela frente o paradoxal e o desconhecido. Neste artigo, Eamonn Kelly fala 
sobre a necessidade de uma nova maneira de pensar para lidar com ambientes marcados pela 
incerteza.  
 



O mundo nunca foi exato o desconhecido, o inesperado e o inimaginável sempre foram parte 
central do drama humano. Apesar disso, dois temas surgidos nas décadas de 80 e 90 abriram 
caminho para o elevado grau de incerteza com que convivemos hoje os imperativos da mudança e 
da concorrência. 
 
Todos sabemos de cor a história das mudanças recentes. Fatores como globalização, rápido 
avanço tecnológico, desregulamentação, ritmo acelerado de inovações, convergência entre 
determinados setores da indústria e expectativas crescentes por parte de consumidores e 
mercados se combinaram para abalar até os cantos mais adormecidos de nossa economia. 
Sobreviveram as empresas que conseguiram reagir aumentando seu metabolismo competitivo. 
Diversas foram as abordagens adotadas, mas entre as mais comuns identificamos a reengenharia 
de processos, de estruturas administrativas e de modelos de negócio, e a gestão cuidadosa de 
relacionamentos externos por meio de alianças, terceirização e fusões.  
 
Essas dinâmicas ajudaram a remodelar o mundo para muito além da esfera comercial. Os jornais 
hoje estão repletos de questões importantes - e não respondidas. Estamos de fato enfrentando 
um "conflito de civilizações"? A China conseguirá manter seu extraordinário ritmo de crescimento 
ao ascender ao posto de grande potência mundial, ou será implodida por tensões internas, de 
ordem política, social, econômica e ambiental? O envelhecimento coloca a Europa em posição de 
declínio terminal ou de renascimento iminente? Os padrões tecnológicos tendem à globalização e 
à convergência ou à regionalização e à fragmentação? O livre comércio continuará superando os 
crescentes instintos protecionistas? Estamos prestes a testemunhar uma nova pandemia de gripe 
e, em caso positivo, de que gravidade? Com que velocidade, e com que conseqüências, ocorrerão 
mudanças climáticas? Com a adoção de modelos de negócio radicalmente novos por companhias 
como Google e Ebay, é possível saber, de fato, onde está a concorrência?  
 
Dois outros aspectos ainda podem ser adicionados à mistura. Primeiramente, vivemos em uma 
época paradoxal, em que toda tendência parece ser confrontada por uma contra-tendência. A 
economia, por exemplo, torna-se cada vez mais intangível, com o foco voltado para serviços e 
virtualização; ao mesmo tempo, porém, a economia física ganha importância com a necessidade 
de atualização da infra-estrutura. O físico Niels Bohr, ganhador do prêmio Nobel, sintetizou bem 
essa tensão ao escrever: "O oposto de uma afirmação verdadeira é uma afirmação falsa. O oposto 
de uma verdade profunda pode muito bem ser outra verdade profunda".  
 
Em segundo lugar, a informação é onipresente e instantânea. O que é "conhecido" constitui uma 
fonte menor de vantagem competitiva e os êxitos futuros resultarão cada vez mais do domínio do 
que é desconhecido.  
 
Entretanto, o paradoxal e o desconhecido são desconfortáveis. A maioria de nós se acostumou a 
apresentar ao chefe respostas e soluções, e não perguntas e problemas. Mas ao empregar essa 
abordagem e recorrer a certas estratégias já testadas e aprovadas, corremos o risco de utilizar 
mecanismos de adaptação contraproducentes e, em última instância, retroceder em vez de 
avançar. Podemos tentar, por exemplo:  
 
Aumentar o controle por meio de centralização e burocracia. Mas será que era mesmo difícil de 
prever que a formação, nos Estados Unidos, do Departamento Nacional de Segurança Interna 
(Homeland Security) pouco contribuiria para aumentar a eficácia de qualquer uma das agências 
que foram agrupadas sob sua égide monolítica?  
 
Buscar refúgio no trabalho. Estaríamos nos tornando viciados em atividades intermináveis e 
inescapáveis - turbinadas pelos onipresentes aparelhos eletrônicos Blackberry e reforçadas por 
reuniões constantes e pouco produtivas? Toda essa movimentação parece resultar, ao menos em 
parte, de um desejo inconsciente de evitar o desconforto gerado pela confusão e pela 
ambigüidade de nossa era.  
 



Confiar cegamente nos números. Mas será que a redução da complexa realidade dos negócios a 
algumas poucas cifras passou a nortear - em vez de mensurar - o desempenho? Conforme notou 
Einstein: "Nem tudo que pode ser contado, conta; e nem tudo que conta pode ser contado".  
 
Procurar bodes expiatórios. Atribuímos culpa a terceiros e os punimos por falhas que talvez 
fossem inevitáveis? As vítimas de mais alto nível dessa síndrome são os CEOs - a rotatividade no 
primeiro escalão nunca foi tão alta, e os executivos enfrentam enorme pressão para produzir 
resultados de curto prazo em um mundo incerto e volátil.  
 
O efeito de tudo isso é que a incerteza pode impedir o aprendizado que ela própria exige. Os 
ideais ocidentais de modernidade secular baseiam-se em conceitos fundamentais de certeza, 
como empirismo, racionalidade, objetividade, análise e mensuração. São valores que permanecem 
essenciais, mas representam apenas parte do nosso futuro, e devem ser integrados a novas 
formas de pensar que dependam igualmente de intuição, percepções coletivas, inteligência 
emocional e espiritual, moralidade e sabedoria. A jornada será difícil, principalmente para o pouco 
permeável mundo dos negócios. Mas se conseguirem acolher e entender incertezas, as empresas 
estarão bem posicionadas para estabelecer novos paradigmas de organização e aprendizagem.  
 
Como proceder? Apresentamos a seguir seis conceitos que toda empresa deve levar em 
consideração. Todos exigem esforço e comprometimento, mas nenhum envolve técnicas 
complexas nem despesas proibitivas.  
 
Criar diálogo entre risco e oportunidade  
 
Há 30 anos, era comum isolar a divisão de desenvolvimento de produtos de uma companhia em 
silos, separando-a dos grupos de vendas e marketing. Como pudemos ser tão equivocados? 
Entretanto, a maioria das empresas repete esse erro hoje ao separar as funções de 
gerenciamento de risco das de inovação e desenvolvimento. Todas essas atividades estão na linha 
de frente da exploração da incerteza. Grandes oportunidades são encontradas nas áreas de maior 
risco, ao mesmo tempo em que novos riscos surgem com todo empreendimento inovador. Reunir 
as habilidades e o foco necessários para cada uma dessas disciplinas em um novo tipo de diálogo 
pode ajudar a transformar risco e incerteza em uma poderosa fonte de vantagem.  
 
Incentivar a criação de redes externas e comunidades de prática internas  
 
A maior parte das organizações reconhece a necessidade de melhores processos para decifrar 
situações complexas e de antenas mais poderosas para captar sinais críticos de ruído externo. É 
difícil, contudo, desenvolver essa função internamente porque logo nos tornamos cativos das 
"fronteiras de pensamento" aceitáveis em nossa empresa. Para obter a multiplicidade necessária 
de perspectivas e idéias, as organizações têm incentivado a criação de redes externas de 
parceiros e sensores - indivíduos sintonizados com as tendências que os cercam em nível global e 
que podem ajudar a traduzi-las para companhias específicas.  
 
"Comunidades de prática" informais e auto-organizadas, formadas dentro das organizações, 
também podem ser boas fontes de conhecimento e aprendizado. Essas comunidades 
desempenham a mesma função que as guildas tinham para os artesãos, 500 anos atrás, ou que 
as comunidades de código aberto têm hoje para os desenvolvedores de software. Se a 
organização puder apoiar e incentivar essas "comunidades de prática" sem destruir sua vitalidade 
e integridade por meio de uma superformalização, as comunidades poderão contribuir para que 
questões inesperadas (e soluções bem-sucedidas) sejam compartilhadas de forma abrangente e 
rápida.  
 
 
 
 



Testar estratégias e decisões em relação a pontos críticos de incerteza  
 
Sempre que desenvolvemos uma estratégia ou tomamos grandes decisões, fazemos referência a 
nosso "futuro oficial" um conjunto de crenças acerca de como o mundo funciona hoje e como deve 
funcionar no futuro. O crescente nível de incerteza torna essa abordagem perigosa. Há méritos 
comprovados na decisão de dar um passo para trás e analisar as incertezas que envolvem nossas 
escolhas. Um método já bem estabelecido é desenvolver uma série de "cenários" alternativos para 
o futuro narrativas coerentes e lógicas que apontam para alternativas críveis e muito distintas. 
Assim, podemos testar e conseqüentemente melhorar nossas decisões de maneira sistemática. 
Além disso, podemos desenvolver uma compreensão mais aprofundada de incertezas 
fundamentais ao aperfeiçoar nossa apreciação de inter-relacionamentos, causalidades e 
resultados possíveis, e depois contrastar e comparar esses dados com nossas escolhas principais.  
 
Ajudar no desenvolvimento de "mestres da incerteza"  
 
Na última década, os praticantes de programas de gerenciamento de qualidade como o Seis 
Sigma foram reconhecidos como responsáveis pelo impulso rumo à excelência. Na próxima 
década, eles terão a companhia de uma força nova e mais poderosa - vamos chamá-los de 
"mestres da incerteza". Trata-se de líderes e colaboradores talentosos, dotados de habilidades 
cada vez mais essenciais e que incluem:  
 
Buscamos certezas e respostas diretas em nossa vida intelectual e nos negócios, mas quase 
sempre encontramos pela frente o paradoxal e o desconhecido. Neste artigo, Eamonn Kelly fala 
sobre a necessidade de uma nova maneira de pensar para lidar com ambientes marcados pela 
incerteza. 
 
Manter a calma em meio à desordem, confusão e ambigüidade;  
 
Buscar visões múltiplas e conflituosas e, ao mesmo tempo, estar ciente de que as pessoas têm 
opiniões parciais e "pontos cegos";  
 
Enfocar o futuro tanto aquele que está se formando agora como o que foi planejado;  
 
Arriscar-se;  
 
Aprender rapidamente com os fracassos;  
 
Ser aberto, flexível e, às vezes, até divertido.  
 
Não são atributos que associamos necessariamente à nossa geração atual de líderes - mas serão 
característicos da próxima geração. A boa notícia é que as habilidades exigidas desses 
profissionais podem ser desenvolvidas a partir de talentos dos quais já dispomos, com ajuda de 
várias ferramentas e técnicas como jornadas de aprendizado, simulações, treinamento em 
diferentes cenários e sistemas, rodízio de funções, aconselhamento e orientação de profissionais 
de outras áreas do grupo, relato de experiências e coaching específico. Tempos de incerteza 
pedem - e recompensam - talentos não tradicionais. Precisamos investir na próxima geração o 
quanto antes.  
 
Evoluir propositadamente como organização adaptável  
 
Assim como acontece com a abstrata "organização que aprende", ninguém jamais viu uma 
"organização adaptável" em estado bruto. Mas é possível identificar algumas das características 
principais da empresa do futuro - sensível a mudanças, duradoura e em constante evolução. Ela 
deve ser:  
 



Voltada para o exterior;  
 
Flexível e ágil;  
 
Paciente, mas capaz de reconhecer oportunidades;  
 
Capaz de equilibrar a exploração do conhecido com a do desconhecido;  
 
Visionária, mas aberta a feedback corretivo;  
 
Estar atenta a todas as partes interessadas;  
 
Capaz de equilibrar o saber moral e o econômico.  
 
A pergunta a ser feita hoje não é se podemos enxergar esse horizonte - todos podemos - mas se 
vamos avançar nessa direção com convicção e determinação, ou se optaremos por pisar no freio, 
temerosos de estar diante de uma miragem.  
 
Acrescentar o item "mapeamento da incerteza" no processo decisório  
 
Também precisamos aprender a reconhecer incertezas de maneira explícita, como força de hábito. 
Em toda conversa conseqüente, devemos adquirir a disciplina de perguntar quais incertezas 
importantes estão em jogo - e desafiar nossas crenças e posições predeterminadas. Com o 
tempo, também aprofundaremos o conhecimento sobre nossos pressupostos mais arraigados e 
poderemos aperfeiçoar nossos hábitos decisórios. Trata-se de uma ferramenta importante e que 
está ao nosso alcance imediato; na prática, não há contribuição maior para o domínio da 
incerteza.  
 
Por fim, devemos reconhecer que existem várias formas e fontes diferentes de incerteza. Nos 
negócios, assim como na vida, toda decisão importante é, de fato, uma aposta de que 
entendemos o contexto de nossas escolhas, de que nossa percepção de futuro é razoavelmente 
precisa. Em um mundo de incertezas crescentes, as chances de ganhar a aposta diminuem, 
enquanto a necessidade de uma nova maneira de pensar e de melhores processos decisórios é 
cada vez maior. A habilidade para enfrentar esse desafio será a característica definidora da 
organização bem-sucedida, adaptável, do futuro. 

 
 
Leia Mais 
 
É possível "dominar" a incerteza?  
Jean-Louis Barsoux e Preston Bottger 
 
A incerteza nunca vai desaparecer, dizem Jean-Louis Barsoux e Preston Bottger, mas as empresas 
podem reagir a ela. Sobreviver e prosperar depende da capacidade de uma organização de gerar 
reações rápidas e vigorosas a um ambiente volátil. 
 
A expressão "dominar a incerteza" é perigosa, capaz de levar os executivos a pensar que podem 
atravessar um caminho incerto por meio das análises ou controlar o ambiente em que atuam. Isso 
aponta seus esforços na direção errada, pois o que deveria ser dominado é a sua capacidade de 
reagir. A realidade - e isso fica claro quando se estudam sistemas biológicos e sociais complexos - 
é que sobreviver e prosperar depende da capacidade de uma organização de gerar reações 
rápidas e vigorosas a um ambiente volátil. 
 
Para fazer face aos distúrbios imprevistos, o sistema precisa de algo que o psiquiatra W. Ross 
Ashby chamou de "variedade indispensável". Em termos simples, a organização precisa cultivar 



uma variedade interna suficiente para enfrentar os desafios externos, complexos e descontínuos. 
Ao aplicar esses insights aos negócios, a empresa precisa criar competências, recursos e 
mentalidades capazes de lidar com desafios impossíveis de se conhecer com antecedência.  
 
Desenvolver a capacidade de reação  
 
Os ingredientes dos sistemas corporativos que se adaptam e prosperam ao longo do tempo são: a 
abordagem certa ao aprendizado; as pessoas certas; e o foco certo na qualidade. O leitor talvez 
se decepcione com essa resposta, que não parece nada empolgante nem original. No entanto, 
essa é a nossa mensagem. O sucesso consiste, sobretudo, apenas em fazer aquilo que todos nós 
sabemos que precisa ser feito e estar preparado para fazê-lo. Os executivos inteligentes nos 
dizem repetidas vezes que tudo é questão de método, não de mágica. Assim, para ajudar os 
executivos a avaliar se suas empresas estão alertas e em boa forma para reagir, vamos examinar 
mais de perto essas três competências essenciais.  
 
Aprendizado incisivo  
 
Boa parte do aprendizado que ocorre nas empresas é relativamente superficial - consiste em 
acumular novos conhecimentos, novos fatos e novas técnicas. Mas num nível mais profundo, o 
aprendizado é a capacidade de desenvolver uma perspectiva nova. Usamos a expressão 
"aprendizado incisivo" para indicar o aprendizado que é rápido e pragmático, mas também 
profundo. Isso é vital para ajudar o executivo a enxergar as conexões entre os sinais que vão 
surgindo, compreender o significado deles e elaborar as reações. Em muitas empresas, o 
aprendizado incisivo não ocorre porque os executivos seniores são:  
 
Confiantes demais.Muitos executivos seniores não percebem as ameaças que surgem porque têm 
confiança excessiva em suas idéias básicas atuais e em suas maneiras atuais de fazer as coisas. 
Eles não dão atenção nem investigam os primeiros sinais de alerta vindos dos que estão na linha 
de frente. Com muita freqüência, os conhecimentos essenciais existem em algum lugar da 
empresa - mas não na cabeça daqueles que precisam formular a reação.  
 
Em contraste, a Dell, fábrica de computadores fundada por Michael Dell, saiu na frente visitando 
salas de bate-papo e fóruns na internet, em busca de reclamações sobre seus produtos e 
serviços. Formaram-se equipes para monitorar esses sites continuamente. O que os concorrentes 
podem considerar apenas "barulho" tornou-se uma fonte essencial de informações sobre o 
mercado. Para reagir de maneira rápida e efetiva, uma empresa precisa de métodos para 
monitorar o que está dando errado, para transmitir e ressaltar informações negativas e garantir 
que estas cheguem até os que precisam tomar as providências necessárias.  
 
Assoberbados demais. Para elaborar novas reações e iniciativas, o executivo precisa de um tempo 
extra, fora das atividades regulares. Isso exige disciplina. É preciso alocar esses períodos de 
tempo com antecedência e garantir que tenham lugar na agenda de todos. Do contrário, as 
exigências do momento sempre vão vencer, e ele estará sempre apagando incêndios. Um novo 
ambiente físico pode ajudá-lo a isolar-se das distrações e pressões imediatas.  
 
Por exemplo, ao tornar-se CEO da empresa de telecomunicações suíça, Kim Frimer levou seus 
subordinados diretos para um fim de semana num chalé nas montanhas suíças. Ele escolheu esse 
ambiente porque o chalé não tinha nenhum recurso tecnológico, e isso rompeu a "cultura do 
power point", tão predominante, que tantas vezes incentiva apresentações enlatadas, em vez de 
incentivar idéias originais.  
 
Ansiosos demais. Muitas vezes o executivo tem novas idéias, mas não as põe em prática com 
suficiente rapidez. Ele deseja informações completas antes de partir numa nova direção e se sente 
intimidado pela quantidade de recursos exigidos e pelo risco de fracassar. Fazer "protótipos 
rápidos" é uma maneira de solucionar esse problema, tanto para produtos como para serviços.  



 
Por exemplo, um grande banco faz dezenas de experiências diferentes em suas agências. Novos 
serviços e novas tecnologias são testados em pequena escala, antes que o banco aplique recursos 
de vulto. É um procedimento vital para empresas que desejam transformar idéias originais em 
ações comerciais.  
 
A incerteza nunca vai desaparecer, dizem Jean-Louis Barsoux e Preston Bottger, mas as empresas 
podem reagir a ela. Sobreviver e prosperar depende da capacidade de uma organização de gerar 
reações rápidas e vigorosas a um ambiente volátil. 
 
As pessoas certas  
 
Para criar uma cultura que lide bem com a incerteza, a empresa precisa procurar pessoas criativas 
e versáteis. Por exemplo, na Dell os encarregados de seleção de pessoal perguntam aos 
candidatos: "Quando, na sua carreira, você criou rapidamente alguma coisa substancial a partir 
do zero?" De modo mais geral, a empresa também precisa de gente cuja personalidade se adapte 
a sua cultura. Por exemplo, as linhas aéreas de preços populares costumam incentivar uma 
cultura igualitária, baseada no trabalho de equipe - algo fundamental para o sucesso de seu 
modelo de negócios.  
 
Contudo, sob vários pontos de vista, o excesso de coesão também pode ser perigoso porque uma 
"cultura forte" pode criar uma atmosfera em que ninguém questiona nada. Assim, as empresas 
precisam de um delicado equilíbrio entre reforçar a cultura já existente e introduzir novas pessoas 
que vão "dar mais tempero" ao conjunto. Por exemplo, a GE é famosa por desenvolver seus 
próprios talentos executivos, mas para ganhar mais variedade ela preenche cerca de 20% dos 
cargos executivos médios e seniores com gente de fora da empresa.  
 
Geralmente, as empresas precisam identificar gente capaz de lidar com os conflitos. Elas podem 
cultivar essa habilidade expondo seu pessoal de alto calibre a experiências diversas, que os 
ajudem a ver as coisas a partir de múltiplas perspectivas.  
 
A rotação entre diferentes áreas e funções faz o executivo acostumar-se a lidar com o inesperado, 
a formular e resolver problemas novos. Mas há também uma questão de custo-benefício. Com 
muita freqüência, os executivos fazem um rodízio pelas funções em curtos intervalos de tempo, 
de modo que se especializam em apenas duas coisas - apagar incêndios e iniciar ações. Eles 
também precisam da oportunidade de desenvolver soluções sólidas e de tocar um projeto do início 
ao fim.  
 
Foco na qualidade  
 
O foco na qualidade proporciona uma linguagem em comum para os executivos reconhecerem, 
debaterem e tomarem decisões sobre as atividades que agregarão valor. Faz as pessoas se 
concentrarem nos fatos objetivos e nas ações efetivas e eficientes; oferece métodos para 
diagnosticar boas oportunidades e para reduzir, quando não eliminar, processos improdutivos. Por 
exemplo, depois que os consumidores reclamaram da confiabilidade de suas soluções, a Sun 
Microsystems começou a monitorar em tempo real com que freqüência seus sistemas entram em 
pane. Ao alinhar essa métrica com as métricas dos clientes, a Sun intensificou seu compromisso 
com o aperfeiçoamento e a sua capacidade de servir os clientes.  
 
Discussões baseadas em fatos, em que há um respeito total pelos dados concretos, ajudam a 
proteger os debates profissionais contra possíveis confusões causadas pelo choque de 
personalidades ou pela cegueira dos que querem proteger seus territórios. Também desencoraja 
os executivos seniores a dominar os mais novos com base na sua "experiência" ou em seu 
"instinto". Promovem, ainda, uma avaliação rigorosa dos benefícios e custos de possíveis novos 
rumos de ação. Isso, por sua vez, ajuda nas decisões sobre onde alocar recursos escassos.  



 
De modo especialmente importante, o respeito pelos fatos também ajuda a garantir que as más 
notícias percorram rapidamente as redes da empresa e recebam a devida atenção. Se um 
determinado projeto não está funcionando, um processo adequado deverá garantir que o projeto 
seja cancelado para minimizar prejuízos adicionais.  
 
O foco na qualidade aumenta ainda mais a velocidade da resposta, acumulando reservas de 
competências e de recursos que permitem à empresa levar um golpe e se recuperar de imediato. 
Ao dar destaque na sua cultura ao imperativo da qualidade, a empresa torna-se rápida e eficiente 
em suas atividades diárias e raramente se vê em situação de desvantagem.  
 
Lidar com a incerteza deveria se resumir ao seguinte: os funcionários precisam reagir de maneira 
rápida e criativa ao inesperado e elaborar contragolpes e iniciativas em condições de crise. 
Estarão mais preparados para isso quando os indivíduos e os processos da empresa estiverem 
"atualizados". Isso significa que os executivos precisam analisar, sem cessar, os projetos e 
processos existentes e descartar os que perderam a relevância.  
 
Eliminar os elementos não-essenciais libera mais recursos para reagir com vigor à incerteza. 
Libera também o tempo, permitindo que o executivo permaneça sempre vigilante, para reagir 
rapidamente às mudanças. Quanto mais as pessoas pensarem e agirem de acordo com esses três 
fatores essenciais, melhores serão as chances de perceber e reagir a qualquer novidade no 
ambiente. O resto fica a cargo do CEO, que absorve as incertezas do ambiente comprometendo-se 
com um determinado rumo de ação quando as condições são voláteis.  
 
Como disse certa vez George Conrades, ex-CEO da Akamai, empresa de serviços de informática: 
"Eu sou aquele cara na empresa que diz: ´Tudo bem, já conversamos bastante sobre isso. Agora 
vamos fazer e ver o que acontece.´ Ao assumir o risco, eu deixo a organização livre para agir." 

 
 
Leia Mais 
 
A experiência passada aponta o caminho para o futuro 
Eric K. Clemons  
 
Eric K. Clemons alega que somente com a identificação de padrões e a compreensão dos 
antecedentes históricos é que os executivos podem ter alguma esperança de converter uma 
situação incerta em uma outra que seja meramente arriscada. 
 
As situações incertas são inerentemente ambíguas. Não podemos, de início, impor uma estrutura 
e não sabemos como começar a análise. As habilidades de identificação de padrões nos permitem 
começar a análise convertendo o problema ambíguo em um pequeno grupo de problemas 
arriscados, em que cada um possa ser analisado e administrado. Essas habilidades também nos 
abrem os olhos para as poucas pistas que o ambiente nos dá, mas que nos capacitam a fazer uma 
avaliação precoce e exata do problema que temos em mãos. 
 
Em sua formação, os físicos aprendem a analisar os problemas identificando padrões e estruturas 
análogas mais simples, que geralmente aparecem depois que eles embutem um problema em um 
problema maior. Os executivos também podem desenvolver habilidades de identificação de 
padrões para converter uma situação desconhecida e incerta em uma que seja, pelo menos 
parcialmente, conhecida e implique riscos compreensíveis.  
 
Em 1996, durante as tentativas de fazer previsões sobre o futuro das agências de viagem on-line 
e das vendas de produtos de consumo nos Estados Unidos, era difícil analisar esses dois 
segmentos separadamente. Naquela época, os diretores de uma grande empresa européia de 
transporte marítimo e de um grande fabricante europeu de produtos de consumo me pediram 



para prever o que aconteceria se tentassem abandonar seus tradicionais parceiros de distribuição 
e vendessem diretamente a viajantes e consumidores.  
 
Depois de colocar os dois problemas lado a lado e tratá-los como duas partes de um problema 
maior, basicamente como faria um físico, as diferenças entre os dois me proporcionaram uma 
visão bastante clara dos resultados futuros.  
 
Descrever uma viagem on-line com o uso de uma interface simples e inequívoca é fácil, o que não 
é verdade para os produtos de consumo, que precisam de um conjunto diferente de termos. As 
reservas para pessoas que viajam a trabalho eram extremamente rentáveis, enquanto as reservas 
para pessoas em viagem de férias, além de consumir um tempo enorme, eram pouco rentáveis. 
Nos casos de pedidos de serviço ou dos preços que os consumidores pagavam pelo sabão em pó, 
não havia qualquer diferença comparável. Portanto, um setor consegue aumentar sua 
rentabilidade simplesmente mapeando clientes-alvo, enquanto o outro precisa ganhar market 
share para garantir sua rentabilidade.  
 
Finalmente, como o segmento de viajantes a trabalho era atraente para as companhias aéreas, 
estas desenvolveram uma estratégia específica, inicialmente criando sites que agilizavam as 
reservas e, mais tarde, adaptando-os para concorrer com as agências. Eu previa que, assim que 
essa adaptação fosse feita, a adesão seria tão rápida que as agências não teriam como retaliar, e 
as companhias aéreas poderiam cortar as comissões relativas aos clientes que ainda eram 
atendidos por agências.  
 
Não existe estratégia de mapeamento de clientes-alvo que garanta uma rápida adesão às 
compras de produtos de consumo on-line, mas a ameaça de retaliação pelos varejistas é bem 
real. Portanto, um setor dava mais segurança aos novos concorrentes e o outro não dava.  
 
Seguindo nossas previsões, nenhum fabricante importante de produtos de consumo tentou criar 
uma estratégia adequada para se livrar de seus canais de distribuição. A mesma análise sugeria 
que, caso as compras de produtos de consumo on-line tivessem realmente sucesso, os resultados 
seriam a entrada de novos varejistas no esquema on-line ou então a oferta de serviços com valor 
agregado pelos varejistas tradicionais e não pelos fabricantes. De fato, as ofertas mais bem-
sucedidas atualmente, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, são aquelas feitas pelos 
varejistas tradicionais.  
 
O uso da técnica de identificação de padrões e a compreensão dos antecedentes históricos 
transformaram nossa análise da incerteza em análise do risco, ou seja, retiramos a incerteza de 
uma situação pela identificação do cenário à sua volta. Resumindo, a Wal-Mart ou a Tesco devem 
continuar a vender on-line; já a Procter & Gamble ou a Unilever não devem entrar nesse 
esquema.  
 
Como identificar padrões nas empresas  
 
Uma citação de Otto von Bismark, chanceler do império alemão na segunda metade do século 19, 
nos fornece uma excelente motivação para aprendermos a partir dos padrões históricos: "Os tolos 
dizem que aprendem com a experiência. Eu prefiro lucrar com a experiência dos outros". É 
exatamente isso o que estou sugerindo - não vamos aprender simplesmente com a nossa própria 
experiência, mas sim com a experiência dos outros, mesmo que remota em tempo e espaço, 
desde que ela nos revele um bom conjunto de padrões para interpretar nossa própria experiência.  
 
Quando busca padrões, um físico procura coisas como simetrias e leis de preservação que possam 
ser aplicadas ao comportamento de sistemas dinâmicos. Mas, como ficam os executivos? Será que 
existem padrões específicos que eles possam identificar e aplicar integralmente em suas 
empresas?  
 



No curso de administração de empresas que dou na Wharton School, ensino os alunos a dividir o 
mundo empresarial em padrões recorrentes, exatamente como faz um físico ou um engenheiro. 
Não estou falando de padrões que possam nos revelar a estrutura inevitável do universo ou a mão 
invisível de Deus ao criá-lo. Ao contrário, trata-se de padrões que representam de maneira 
simples as formas que as empresas com fins lucrativos utilizam todos os dias para concorrer. 
Embora não seja, de modo algum, exaustiva, a pequena lista abaixo tem sido bastante útil. 
Depois de compilar um número razoável de elementos para identificar um padrão, podemos 
formular uma estratégia, avaliar suas probabilidades de sucesso, definir os recursos que talvez 
seja necessário distribuir durante a busca da estratégia e determinar qual poderia ser o valor 
desses recursos.  
 
Mercados vulneráveis recentes  
 
Os setores que passam por mudanças descontínuas podem se tornar vulneráveis ao ataque dos 
novos concorrentes, mesmo que sejam totalmente maduros e totalmente saturados e gerem 
economias de escala significativas. Esses setores, aos quais podemos nos referir como mercados 
vulneráveis recentes, possuem três características em comum, a saber:  
 
Facilidade de entrada para os novos concorrentes: As facilidades são inéditas na história. Por 
exemplo, no mercado de telecomunicações norte-americano, a desregulamentação facilitou a 
concorrência entre as empresas. Graças à inovação tecnológica, as tradicionais redes de fios de 
cobre tornaram-se menos valiosas (com a introdução de redes novas e mais atraentes) e a 
interconexão e a "interoperacionalidade" eficazes como monopólio integrado da telefonia. Nem 
sempre é desejável entrar nesses mercados "mais fáceis", embora essa facilidade seja uma 
precondição para o aumento da vulnerabilidade.  
 
Convite ao ataque: Muitos mercados antes protegidos por barreiras à entrada de novos 
concorrentes utilizam estratégias de formação de preços ingênuas e simplistas. Empresas que 
usam esse tipo de proteção geralmente empregam políticas de preço uniformes, cobram o mesmo 
preço de todos os clientes, independentemente do grau de risco, do custo do atendimento e da 
rentabilidade que eles geram. Talvez elas funcionem dessa maneira em razão das 
regulamentações, como era o caso do setor de telefonia, ou por motivos históricos, como era o 
caso das administradoras de cartão de crédito dos Estados Unidos.  
 
Quando os clientes exibem diferenças significativas nos fatores que afetam a rentabilidade que 
geram, mas pagam o mesmo preço pelos produtos, o mercado de que participam apresenta um 
alto gradiente de rentabilidade gerada pelos clientes. Um concorrente que aprende como explorar 
esse fato logo descobre que esse mercado é atraente para atacar, a segunda condição necessária 
para um mercado que se tornou vulnerável.  
 
Incapacidade de responder: Finalmente, há participantes estabelecidos que, quando atacados 
pelos novos concorrentes, não conseguem superar a estratégia por eles utilizada. Quando a MCI 
entrou com sua estratégia de interceptar os clientes de longa distância da AT&T, a política 
reguladora proibiu a AT&T de tomar medidas defensivas eficazes. Igualmente, quando a 
Southwest Airlines e outras companhias aéreas de baixo custo desencadearam seu ataque às 
companhias com rede completa de rotas, estas foram incapazes de responder com uma estratégia 
adequada, porque:  
 
(a) Precisavam manter sua estrutura de rede de rotas, enquanto as companhias que as atacavam 
tinham a liberdade de operar apenas rotas de alto tráfego;  
 
(b) Precisavam manter sua operação de manuseio de bagagem do início ao fim da viagem, 
enquanto as novas concorrentes tinham a liberdade de começar com operações ponto-a-ponto 
sem ter de se preocupar com a conexão de bagagens;  
 



(c) As companhias aéreas estabelecidas não conseguiam competir com o baixo custo inicial da 
mão-de-obra das novas companhias de baixo custo.  
 
Quando a empresa de serviços financeiros ao consumidor Capital One (Signet Bank à época) 
começou a interceptar apenas os clientes de seus concorrentes que mais geravam lucros, 
oferecendo taxas de juros mais baixas àqueles que pagavam encargos financeiros mensais, os 
concorrentes não conseguiram reagir porque precisavam da receita extra que auferiam com 
aqueles clientes para subsidiar os serviços menos rentáveis prestados a outros clientes. A 
condição final, a incapacidade de responder, torna um mercado difícil de defender.  
 
Em uma variedade de segmentos de prestação de serviços, desde bancos, administradoras de 
cartão de crédito, corretoras de valores e seguradoras, até companhias aéreas e operadoras de 
redes de telecomunicações, temos sido testemunhas de como as mudanças criam e transformam 
mercados vulneráveis recentes.  
 
Eric K. Clemons alega que somente com a identificação de padrões e a compreensão dos 
antecedentes históricos é que os executivos podem ter alguma esperança de converter uma 
situação incerta em uma outra que seja meramente arriscada. 
 
A transparência aumenta a concorrência  
 
À medida que os mercados se tornam mais transparentes, os preços ficam mais visíveis para os 
clientes, e isso leva, inevitavelmente, à maior concorrência. Nos anos 1990, por exemplo, a 
expansão dos diversos sites deu mais acesso aos clientes para negociar títulos de dívida e as 
bolsas de valores perderam negócios para as alternativas eletrônicas. Em conseqüência dessa 
maior transparência e da variedade de opções, as transações de varejo tradicionais tornaram-se 
menos rentáveis.  
 
Minha primeira experiência com esse fenômeno ocorreu em 1986, quando estudava a Bolsa de 
Valores de Londres. Naquela época, Londres havia se tornado, de longe, a mais internacional das 
bolsas de valores, com um volume de negociações de títulos estrangeiros maior que o volume 
doméstico.  
 
Nesse mesmo ano, o volume de negociações de títulos estrangeiros na Bolsa de Nova York foi 5% 
menor que o volume doméstico e, em Tóquio, a porcentagem foi ainda mais baixa. O impacto nas 
bolsas de Estocolmo e Paris foi dramático, com porcentagens superiores a 10% do volume de 
negociações que migraram de seus mercados domésticos para Londres.  
 
A despeito desse aparente sucesso, o impacto da maior transparência das atividades de corretores 
e criadores de mercado levou à queda dos spreads e das comissões. Os efeitos da transparência e 
do acesso on-line aos mercados não se restringem a Londres. Há pouco tempo, os spreads de 
especialistas que operam na bolsa de Nova York caíram significativamente e hoje a maior parte 
das negociações na bolsa Nasdaq é feita pelos sistemas computadorizados de transações 
financeiras fora da bolsa.  
 
A transparência e o acesso on-line também afetaram outros segmentos. Hoje, os usuários do 
segmento de viagens dispõem de todas as facilidades para comparar preços de passagens e 
diárias de hotel e confirmar a disponibilidade de assentos e quartos de hotel. O efeito dessas 
facilidades foi radical e previsível, como comprova o número de falências de importantes 
companhias aéreas dos Estados Unidos.  
 
A geometria da rede determina o poder  
 
Em muitos setores, a geometria é destino. A proximidade do cliente pode determinar a 
distribuição dos lucros de um canal de distribuição.  



 
No início dos anos 1980, as agências de viagem utilizavam o mesmo sistema computadorizado de 
reservas (CRS, na sigla em inglês), embora existissem outros no mercado. Em conseqüência, o 
sistema exercia seu poder de monopólio sobre as companhias aéreas que dependiam dele para 
atingir um determinado grupo de agências de viagem. Se uma companhia aérea deixasse de usar 
um CRS, perderia totalmente o acesso às agências que ele atendia. Mesmo tendo características 
de oligopólio, o mercado do CRS era, na verdade, um conjunto de monopólios paralelos. Por 
exemplo, quando saiu do sistema Apollo da United, a Frontier Airlines foi forçada a pedir falência, 
abrindo o caminho para a United criar seu terminal regional em Denver, antiga base de operações 
da Frontier.  
 
A estrutura da rede explica onde se concentra o poder - o sistema de reservas atendia os agentes 
de viagem, os quais, por sua vez, atendiam os clientes. Portanto, não havia nenhum contato 
direto entre a companhia aérea e a agência nem entre a companhia aérea e o cliente.  
 
Naquela época, não era raro que a agência de viagens e seus clientes desconhecessem a gama 
completa de vôos à sua disposição e ambos simplesmente faziam suas reservas no vôo que 
aparecia no sistema. Embora essa falta de opções claras não tenha levado o CRS ou a agência a 
perder receita, o impacto sobre as companhias aéreas, como a Frontier, foi realmente 
catastrófico.  
 
Nos anos 1980, o sistema bancário norte-americano estava bastante fragmentado, bem mais do 
que no Reino Unido, e não era rara a presença de vários bancos de pequeno porte nas áreas 
metropolitanas. Como nenhum tinha a escala, ou a participação de mercado, necessária para 
oferecer serviços de caixa automático efetivamente econômicos, ou mesmo a instalação de um 
número maior de caixas eletrônicos que fossem efetivamente úteis aos seus clientes de varejo, 
esses bancos fizeram um acordo de compartilhamento de caixas eletrônicos com o objetivo de 
complementar a faixa de serviços oferecidos por suas agências.  
 
Na Filadélfia, por exemplo, um único banco, o Philadelphia National Bank, era proprietário do 
serviço compartilhado de computadores de acesso múltiplo (MAC, na sigla em inglês). Mas, 
embora fosse provedor de serviços monopolizados, o MAC não conseguia gerar lucros. Em 
primeiro lugar, todos os bancos controlavam seus próprios caixas eletrônicos, portanto nem a 
recusa de prestar serviços do sistema MAC teria impedido os clientes de utilizar as máquinas dos 
bancos conveniados. Em segundo lugar, caso o sistema MAC se recusasse a prestar serviços aos 
bancos conveniados, seria muito fácil para eles contornar o seu controle e descobrir uma forma de 
fazer swaps de transações entre eles.  
 
Neste caso, a geometria é crucial. A diferença mais óbvia entre a estrutura das redes de caixas 
eletrônicos e a dos sistemas computadorizados de reserva é que, na rede de caixas eletrônicos, o 
cliente entrava no sistema para se conectar com o banco e só depois se conectava com o MAC. Se 
a recusa do MAC em prestar serviços, ou os altos preços, se transformasse em problema, seria 
muito mais fácil para os bancos conveniados abandonar o MAC do que este abandoná-los.  
 
As companhias aéreas, por outro lado, jamais se conectaram diretamente com seus clientes, ou 
mesmo com os agentes de viagem de seus clientes. Em conseqüência, a recusa de uma rede CRS, 
como a Sabre ou a Apolo, em prestar serviços a uma companhia aérea era total e o sistema 
detinha o poder. Interações semelhantes entre poder e geometria podem ser encontradas em 
outros setores, da venda de seguros ao varejo tradicional.  
 
Os padrões na empresa e na estratégia  
 
Considero o conceito de identificação de padrões extremamente poderoso para ajudar as 
organizações de clientes a analisar as ameaças e oportunidades com que se defrontam. Por 
exemplo, fui contratado por uma grande rede de hotéis para avaliar o impacto dos sistemas de 



vendas de passagens on-line sobre a empresa. Será que sites como o hotels.com se tornariam 
aliados novos e de baixo custo e que ajudariam a empresa a vender seu excesso de capacidade, 
ou um concorrente caro e explorador de seus sistemas de distribuição? Comecei analisando os 
padrões presentes no histórico da empresa, que indicavam tantos os riscos que viria a enfrentar 
como as soluções que poderia empregar.  
 
Para ajudar a empresa a recuperar o controle sobre preços e distribuição, incentivei seus 
dirigentes a:  
 
Reconhecer que, se os quartos do hotel fossem encarados como commodities, a transparência nos 
preços destruiria os lucros. Era exatamente isso que estava ocorrendo, o que forçava a empresa a 
considerar os sistemas de distribuição on-line de terceiros mais como adversários do que 
parceiros de distribuição.  
 
Descobrir o lado rentável do gradiente da rentabilidade gerada pelos clientes e desenvolver 
produtos para clientes dispostos a pagar por um serviço superior, principalmente se isso ajudasse 
a aumentar a produtividade da empresa.  
 
Reconhecerem que a geometria de canal atual representava uma ameaça significativa ao poder e 
aos lucros, e se esforçassem para modificá-la.  
 
Criar ofertas bastante atraentes e que não pudessem ser adquiridas pelos sistemas de distribuição 
on-line porque os produtos eram tão complexos de descrever e o número de detalhes era tão 
grande que as interfaces de usuário anteriores não conseguiam manuseá-los. Isso poderia levar 
os clientes a utilizar os sites da empresa e os centros de reserva, ou mesmo as agências de 
viagem que utilizavam seus sistemas de distribuição.  
 
Os riscos mais prováveis eram: (1) terceiros ganhariam uma participação de mercado que lhes 
permitiria tornarem-se essenciais antes que a empresa tivesse tempo de criar alternativas para 
uso dos clientes, e (2) as novas ofertas da empresa não seriam suficientes para atrair clientes 
para seus hotéis e sites.  
 
Conclusão  
 
É quase impossível gerir a incerteza - não compreendemos a estrutura da situação com a 
profundidade que seria necessária para delimitar o conjunto de possibilidades futuras, atribuir 
probabilidades e planejar de maneira eficaz e eficiente. O risco, embora não seja seguro nem 
certo, é muito mais fácil de gerir - podemos fazer uma lista das alternativas à nossa disposição, 
atribuir probabilidades e planejar as respostas e as atividades de proteção. A identificação de 
padrões é uma etapa essencial da tarefa de converter uma situação desconhecida e incerta em 
uma situação mais estruturada, mais controlável e mais arriscada.  

 
 
Leia Mais 
 
Mudando os modelos mentais em um mundo incontrolável 
Colin Crool e Jerry Wind 
 
Para lidar com a incerteza, as empresas precisam reavaliar constantemente seu modo de pensar 
tradicional. Modificando seus modelos mentais, uma empresa pode reconhecer oportunidades não 
percebidas e reagir com eficiência. 
 
 No início deste ano, a Ford anunciou planos para cortar 30 mil empregos e fechar 14 fábricas nos 
próximos seis anos. Isso elevará para 140 mil o total de cortes, desde o ano 2000, nas três 
grandes fabricantes de automóveis americanas. Há quem argumente que isso é resultado da alta 



dos preços do aço e dos combustíveis, da intensa competição e dos altíssimos custos dos planos 
de saúde dos funcionários. Como se pode esperar que uma empresa antecipe tais incertezas? 
O problema desse argumento é que o sucesso das empresas não-americanas, que hoje vendem 
40% de todos os carros e picapes nos EUA, sugere que os fatores externos não são os únicos 
culpados. Carlos Ghosn, CEO da Renault e da Nissan, observou recentemente que se trata, no 
fundo, de um problema de gestão. Em especial, o fraco desempenho reflete uma cultura 
isolacionista, que não reconhece as mudanças no mercado nem adota novas maneiras de 
trabalhar. Inovações como a produção enxuta e os carros híbridos, por exemplo, foram 
introduzidas no mercado por empresas não americanas.  

 
 
Com muita freqüência, são os modelos mentais básicos da indústria automobilística americana 
que prejudicaram sua capacidade de reconhecer e reagir a mudanças fundamentais no ambiente. 
Mas, ao mudar a mentalidade, muitas empresas perceberam que as "incertezas" externas estão 
dentro da possibilidade de controle dos gestores - muito mais do que pensam. O sucesso de 
Ghosn na Nissan é a prova da diferença que a gestão pode fazer, mesmo na atual situação do 
mercado automobilístico.  

 
 
Em 1999, quando Ghosn foi nomeado executivo-chefe, a empresa estava quase falida. Sob a sua 
liderança, ela reduziu as dívidas e se tornou a montadora mais lucrativa do mundo, em termos de 
margens operacionais.  

 
 
Definindo os modelos mentais  

 
 
"Modelo mental", ou mentalidade, pode parecer um conceito abstrato, mas tem um impacto muito 
real sobre as atividades e o desempenho de uma empresa. Usamos essa expressão para definir os 
processos mentais que utilizamos para perceber qual a lógica do mundo. Os modelos mentais 
podem nos ajudar a compreender o que se passa à nossa volta; mas também simplificam e 
filtram aquilo que vemos, de uma maneira que pode esconder oportunidades ou ameaças. E se o 
modelo mental não for adequado ao ambiente teremos um sério problema. Por exemplo, pense 
nas oportunidades perdidas ao se aplicar a mentalidade da publicidade tradicional, impressa ou de 
rádio e TV, ao novo ambiente interativo da internet.  

 
 
Um modelo mental é capaz de moldar - ou limitar - as oportunidades e as reações de uma 
empresa. Também pode alterar o nível de incerteza que ela enfrenta, pois as questões que ficam 
obscurecidas por um modelo mental deficiente podem se transformar num ponto cego. 
Modificando seus modelos mentais, uma empresa pode reconhecer oportunidades não percebidas 
e reagir com mais eficiência.  

 
 
Consumidores com mais poder de decisão  

 
 
A ascensão dos consumidores com poder de decisão, em parte como resultado de novas 



tecnologias, tais como sites de pesquisa e de comparação de produtos, desafia a o velho modelo 
de negócios, baseado na produção. Hoje os consumidores não se limitam a receber os produtos e 
serviços, lá no final da cadeia de valor; eles se tornaram parte integral das áreas de pesquisa e 
desenvolvimento, da produção e do marketing. É bem provável que um modelo mental esteja 
defasado quando ocorrem mudanças de peso num ambiente de negócios.  
 
Assim, as empresas que não conseguiram reconhecer e reagir a esse aumento do poder do 
consumidor, repensando e replanejando sua organização, consideraram essas mudanças uma 
causa de incerteza. O que fariam esses consumidores, agora fora de controle? Que nova moda ou 
mania iria dominar o mercado? Como se pode antecipar a demanda?  
 
O Napster e outras redes de compartilhamento de arquivos entre usuários, por exemplo, foram 
uma tremenda causa de incerteza para a indústria da música. Vejam esses universitários, 
trocando seus arquivos musicais - que efeito teriam sobre os lucros num setor construído sobre a 
rígida proteção à propriedade intelectual e as vendas de CDs? A resposta das gravadoras baseou-
se em sua mentalidade tradicional: elas defenderam sua propriedade intelectual processando seus 
próprios consumidores. Outras empresas, porém, como a Apple, cujos produtos iPod e iTunes 
transformaram o mercado, conseguiram mudar sua mentalidade. Elas aceitaram o fato de que 
não se pode mais controlar o consumidor, tal como não se pode controlar uma reação nuclear. 
Essas reações individuais ocorrem sozinhas, mas tendo os modelos e sistemas certos uma 
empresa pode transformar a dificuldade em lucro e, às vezes, até jogar água no incêndio.  
 
Os gestores precisam mudar sua mentalidade e parar de encarar sua empresa como uma 
máquina, calibrada pelos executivos para colocar produtos e serviços nas mãos dos consumidores. 
Eles precisam considerar a empresa como um recipiente para uma série de reações.  
 
Entre as empresas on-line, duas das mais bem-sucedidas, Ebay e Google, tiveram um 
crescimento enorme porque conseguiram reconhecer e reagir ao fato de que o consumidor agora 
tem mais poder nas mãos. Enquanto os varejistas tradicionais transportam seu estoque de uma 
loja para outra, a Ebay proporciona a seus associados um "mercado das pulgas virtual", sem 
jamais tocar em nenhuma mercadoria. Além disso, criou seções especiais, tais como a Ebay 
Motors, em resposta a iniciativas dos seus vendedores.  

 
Da mesma forma, o Google ofereceu aos consumidores as ferramentas para facilitar as pesquisas 
e continua a acrescentar outros instrumentos para busca em bibliotecas, em publicações 
acadêmicas e outras fontes. Enquanto outras empresas viam esse novo consumidor mais 
poderoso como uma ameaça aos lucros, a Ebay e o Google se tornaram indispensáveis, até 
mesmo para esse consumidor com mais poder nas mãos. Eles não tentaram controlar o 
consumidor - ao contrário, deram-lhe ferramentas. Em outras palavras, aquilo que outras 
empresas viram como incerteza, essas duas organizações viram como motor para o crescimento.  
 
Abrindo mão do controle  

 
Para lidar com a incerteza, as empresas precisam reavaliar constantemente seu modo de pensar 
tradicional. Modificando seus modelos mentais, uma empresa pode reconhecer oportunidades não 
percebidas e reagir com mais eficiência. 
 
A transferência de poder do produtor para o consumidor é uma das ameaças fundamentais à 
mentalidade predominante dos executivos. A gestão, de modo geral, se concentra no controle, e 
há demasiados gestores e alunos de MBA que usam a administração financeira, o marketing, as 
relações públicas e os instrumentos de fixação de preço para controlar a oferta, a demanda e os 
lucros. Essa visão, porém, implica resultados deterministas, e encara os clientes como um fator 
externo. Num ambiente de redes P2P, blogs e extrema personalização dos produtos, esse modelo 



agora foi desafiado.  
 
As empresas que reconheceram essa nova maneira de pensar conseguiram reagir com eficiência. 
Reduziram a incerteza envolvendo os clientes em relações interativas e modificando seus modelos 
de negócios. Já que o consumidor muitas vezes não sabe o que quer, envolvê-lo no 
desenvolvimento e no teste dos produtos é uma ótima maneira de trazer à superfície 
necessidades latentes, e lidar com a incerteza das preferências do consumidor.  
 
Como exemplo dessa mudança de mentalidade, algumas empresas estão modificando seus 
centros de atendimento ao cliente, fazendo com que não se dediquem mais a controlar as 
interações. Normalmente, quando um consumidor liga para fazer uma pergunta ou reclamação, o 
atendente usa um roteiro escrito para orientar a interação. Mas os clientes reclamam dos 
atendentes "maníacos pelo controle", que seguem os roteiros ao pé da letra, sem, na verdade, 
atender às suas necessidades. Há empresas que dependem muito dos roteiros escritos, agora que 
estão terceirizando seus call centers para a Índia e outros países; mas outras estão passando 
para a direção oposta, introduzindo o atendimento sem roteiros. Em outras palavras, em vez de 
tentar controlar a interação, passaram a buscar um diálogo com cliente.  
 
O poder do pensamento impossível  
 
 
O poder dos modelos mentais significa que a incerteza que percebemos muitas vezes é uma 
barreira mental que impomos a nós mesmos. Se esses modelos mentais estiverem defasados com 
a realidade, criam incerteza, pois não conseguiremos reconhecer o que está realmente 
acontecendo, nem saberemos como reagir. Em contraste, dispor de todo um conjunto de modelos 
mentais nos permite aperfeiçoar nossas reações às mudanças e nos envolver no "pensamento 
impossível", possibilitando uma mudança de mentalidade, a fim de identificar oportunidades e 
ameaças ocultas.  
 
Ações que teriam sido consideradas impossíveis com base nos nossos modelos atuais se tornam 
possíveis com essa mudança de mentalidade. Como podemos garantir que temos os modelos 
mentais corretos para o nosso ambiente? Em nosso livro The Power of Impossible Thinking (O 
poder do pensamento impossível), identificamos um processo de quatro passos:  
 
Compreender o poder e os limites dos modelos mentais. Para aproveitar os modelos, é preciso 
saber de que modo eles moldam as suas possibilidades e limitam sua capacidade de perceber as 
oportunidades e ameaças.  
 
 
Testar a relevância de seus modelos mentais, comparando-os com as mudanças no ambiente. 
Considerando as mudanças que ocorrem no mundo, será que seus modelos continuam 
adequados? Em caso negativo, como encontrar novos modelos e montar um conjunto de modelos 
para encarar os desafios futuros?  
 
Superar os fatores que inibem a mudança, modificando a infra-estrutura e pensando em outras 
estruturas. Pense: todo o seu mundo está organizado em torno dos seus modelos atuais, e as 
pessoas ao seu redor talvez demorem muito mais para mudar. Para introduzir uma nova ordem, é 
preciso mudar as estruturas do velho mundo e a mentalidade de outras pessoas. É preciso fazer 
pontes para essa falta de conexão e de adaptação, unindo pessoas com diferentes pontos de 
vista.  
 
Transformar seu mundo agindo rapidamente com base nos novos modelos, experimentando 
constantemente e aplicando um processo continuamente, para avaliar e fortalecer seus modelos. 
É preciso reavaliar constantemente seus modelos para mantê-los atualizados e relevantes e 
aplicar seus insights depressa e com eficiência, usando a intuição bem informada.  



 
Para ilustrar o potencial das mudanças mentais, pense na milha de quatro minutos. Até 1954, 
correr uma milha em menos de quatro minutos era uma proeza considerada além das 
possibilidades. Foi então que Roger Bannister quebrou essa barreira, correndo uma milha em 3 
minutos e 59,4 segundos. Dentro de três anos, 16 outros atletas também quebraram esse 
recorde. O que aconteceu nesses três anos? Será que houve um repentino aumento na evolução 
humana? Não, o equipamento humano básico era o mesmo. O que mudou foi o modelo mental. 
Antes da proeza de Bannister, os atletas se sentiam tolhidos pela idéia preconcebida de que não 
poderiam reduzir o tempo de quatro minutos para a milha. Quando esse limite foi vencido, os 
outros perceberam que também podiam fazer algo que antes julgavam impossível.  
 
Conclusão  
 
Em nosso trabalho e em nossa vida, existem muitos modelos mentais que aumentam a incerteza. 
Como no caso das montadoras americanas, o modelo errado pode nos deixar cegos para o fato de 
que uma incerteza "externa" pode ter uma causa interna. Tal como no caso dos consumidores 
com mais poder de decisão, corremos o risco de aplicar modelos baseados no controle a um 
mundo cada vez menos controlável.  
 
Ao questionar nossos velhos modelos mentais, podemos encontrar oportunidades de transcender 
os limites que impomos a nós mesmos. Quais são as "milhas de quatro minutos" que impedem 
nosso progresso? Que outros modelos mentais podemos usar para ver o mundo? De que modo 
esses modelos poderiam abrir novas oportunidades e reduzir a incerteza? 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, Especial Gestão da 
Incerteza, p. 2 a 11. 
  
 
 
 


