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Os estudos convencionais sobre a incerteza, sejam em estatística, economia, finanças ou 
ciências sociais, em geral, mantêm-se próximos da chamada "curva do sino" ou curva de 
Gauss, um gráfico simétrico que representa uma distribuição de probabilidades. Usado com 
grande repercussão para descrever erros em medidas astronômicas pelo matemático Carl 
Friedrich Gauss, no século XIX, essa curva desde então impregnou a nossa cultura científica e 
de negócios. Termos como sigma, variância, desvio padrão, correlação, desvio médio quadrado 
e razão de Sharpe são ligados diretamente a ela.   
   
 Se você ler o prospecto de um fundo mútuo ou a exposição de um fundo de hedge, é provável 
que encontre, junto com outras informações, algum tipo de sumário quantitativo que mediria o 
"risco". Essa medida baseia-se em uma das palavras da moda citadas acima, que derivam da 
curva de Gauss e assemelhados.  
 
Essas medidas da incerteza futura satisfazem nosso desejo arraigado de "simplificar", 
condensando em um único número questões que são ricas demais para serem descritas por 
ele. Além disso, satisfazem preconceitos psicológicos e à nossa tendência de subestimar a 
incerteza para ter a ilusão de compreender o mundo.  
 
A curva de Gauss vem sendo apresentada como "normal" há quase dois séculos, apesar de 
seus defeitos serem óbvios para qualquer profissional com senso empírico. É verdade que já 
fizeram alguns remendos na curva de Gauss, usando métodos como "saltos" complementares, 
teste de estresse, mudança de regime ou os elaborados métodos conhecidos como GARCH. 
Tudo isso representa um bom esforço, mas não resolve os defeitos fundamentais da curva de 
Gauss.  
 
O problema é que as medidas de incerteza que usam a curva em forma de sino simplesmente 
não levam em consideração a possibilidade de saltos acentuados ou descontinuidade e, 
portanto, não têm significado ou importância. Usar essas medidas é como concentrar-se na 
grama e não perceber as árvores (gigantescas). É verdade que desvios ocasionais e 
imprevisivelmente grandes são raros, mas não podem ser descartados como anomalias ou 
discrepâncias ("outliers") porque o seu impacto cumulativo é muito significativo no longo 
prazo.  
 
A forma gaussiana tradicional de olhar o mundo começa se concentrando no comum (normal) 
e então trata das exceções ou dos "outliers" como algo secundário. Mas também existe um 
outro jeito, que toma o excepcional como ponto de partida e o normal como subordinado - 
simplesmente porque o "normal" tem menos conseqüências.  
 
Esses dois modelos correspondem a dois tipos mutuamente exclusivos de variáveis aleatórias: 
moderadas ou gaussianas, por um lado, e extremadas, fractais ou "leis de potência escalável" 
por outro. Medidas que exibem variáveis aleatórias moderadas são adequadas para serem 
tratadas com a curva de Gauss ou os modelos gaussianos, enquanto que aquelas que são 
suscetíveis a variáveis de grande magnitude só podem ser expressas com precisão com o uso 
de uma escala fractal. A boa notícia, especialmente para os técnicos, é que o modelo fractal é 
mais simples que o gaussiano, tanto intuitivamente como computacionalmente, o que nos leva 
a nos perguntarmos por que não foi implementado antes.  
 
Comecemos com uma ilustração de variações aleatórias extremadas. Pressuponha que você 
reúna mil pessoas ao acaso no meio da população geral e as leve para um estádio. Acrescente 
então a essa amostra a pessoa mais pesada imaginável. Mesmo na hipótese de ela pesar 300 
quilos, mais de três vezes a média, dificilmente essa pessoa representará mais do que uma 
fração muito pequena da população inteira (digamos, 0,5%). De forma semelhante, no ramo 
de seguros de carros, nenhum acidente isolado vai produzir danos para a receita anual de uma 
empresa. Esses dois exemplos seguem a "Lei dos Números Grandes", a qual sugere que a 



média de uma amostra ao acaso provavelmente será próxima da mediana de toda a 
população. 
 
 

 
 
Numa população de variáveis moderadas, uma única observação, como uma pessoa muito 
pesada, pode parecer impressionante em si, mas não tem um impacto desproporcional sobre o 
agregado (ou total). Uma variação que desaparece na média é trivial e inofensiva. Você pode 
minimizar o seu efeito usando uma amostra grande.  
 
Existem medidas específicas em que a abordagem da curva de Gauss funciona muito bem, 
como peso, altura, consumo de calorias, mortes por ataques cardíacos ou desempenho de um 
jogador num cassino. Um indivíduo com alguns milhões de quilômetros de altura é uma 
impossibilidade biológica. Mas não se pode descartar uma exceção na escala equivalente 
quando se trata de um tipo diferente de variável, como veremos a seguir.  
 
Variáveis desenfreadas  
 
O que são variáveis extremadas? Simplificando, trata-se de um ambiente em que uma única 
variável observada ou um número em particular pode ter um impacto desproporcional sobre o 
total. Os valores das extremidades da curva de Gauss se aproximam do zero, o que quer dizer 
que os acontecimentos grandes são considerados possíveis, mas raros demais para ter 
conseqüências. Muitas quantidades fundamentais, porém, seguem distribuições que, pelo 
contrário, têm extremidades que não se aproximam do zero - ou seja, uma probabilidade 
maior de valores extremos que podem ter um impacto significativo sobre o total.  
 
Pode-se desprezar com segurança as chances de encontrar alguém com vários quilômetros de 
altura ou alguém que pese vários milhões de quilos, mas dados excessivos como esses nunca 
podem ser descartados em outras áreas da vida.  
 
Depois de considerar o peso de mil pessoas reunidas para a experiência anterior, vamos 
considerar a riqueza. Acrescentemos à multidão de 1.000 mil a pessoa mais rica do planeta - 
Bill Gates, fundador da Microsoft. Pressupondo que sua fortuna valor líquida esteja próxima de 
US$ 80 bilhões, o quanto ele representaria para a riqueza total? 99,9%? De fato, todos os 
outros não representariam mais que a variação do portfólio pessoal dele nos últimos segundos. 
Para que o peso de alguém representasse a mesma proporção, essa pessoa teria de pesar 30 



milhões de quilos.  
 
Tentemos um outro exemplo, as vendas de livros. Juntemos uma coleção de mil autores e a 
ela acrescentemos a pessoa viva mais lida, JK Rowling, que escreveu a série Harry Potter. Com 
vendas na casa de centenas de milhões de livros, a comparação com Rowling tornaria 
minúsculo o desempenho dos mil autores restantes, que juntos teriam apenas algumas 
centenas de milhares de leitores.  
 
Assim, enquanto peso, altura e consumo de calorias são gaussianos, a riqueza não é. Nem a 
receita, retorno de mercado, tamanho dos fundos de hedge, ganhos nos mercados financeiros, 
número de mortes nas guerras ou vítimas dos ataques terroristas. Quase todas as variáveis 
criadas pelo homem são desenfreadas. Além disso, a Física continua a descobrir mais e mais 
exemplos de incerteza de grande magnitude, como a intensidade dos terremotos, furacões e 
tsunamis.  
 
O dia-a-dia no campo da economia fornece diversos exemplos de enormes incertezas. Por 
exemplo, na década de 20, a cotação da moeda alemã passou de três por dólar para 4 bilhões 
por dólar em poucos anos. E os operadores de câmbio veteranos ainda se lembram quando, no 
fim da década de 90, as taxas de juros no curto prazo registravam saltos de vários milhares de 
pontos percentuais.  
 
Vivemos num mundo de extrema concentração, em que o vencedor leva tudo. É só pensar, por 
exemplo, no Google, que arrebata grande parte do tráfego da internet; na Microsoft, que 
responde pela maior parte das vendas de software para computadores pessoais; na parcela de 
1% dos americanos mais ricos, que ganham perto de 90 vezes a renda dos 20% mais pobres 
da população dos EUA, ou no fato de que a metade da capitalização do mercado (pelo menos 
dez mil empresas de capital aberto) se concentra em menos de cem corporações.  
 
Tomados juntos, esses fatos devem ser suficientes para demonstrar que é da "anomalia" e não 
do regular que precisamos para modelar. Por exemplo, um número muito pequeno de dias 
corresponde à maior parte das mudanças nas bolsas de valores: apenas dez dias de pregão 
representam 63% dos ganhos dos últimos 50 anos (veja gráfico abaixo).  
 
Voltemos agora para a curva de Gauss e examinemos mais de perto as suas extremidades. O 
"sigma" é definido como um desvio "padrão" em relação à média, que poderia ser de 0,7% a 
1% numa bolsa de valores ou de 8 a 10 cm para a altura. As probabilidades de exceder 
múltiplos de sigma são obtidas com a ajuda de uma fórmula matemática complexa. Usando 
essa fórmula, encontram-se os seguintes valores:  
 
Probabilidade de exceder:  
 
0 sigma: 1 em 2 vezes  
 
1 sigma: 1 em 6,3 vezes  
 
2 sigmas: 1 em 44 vezes  
 
3 sigmas: 1 em 740 vezes  
 
4 sigmas: 1 em 32.000 vezes  
 
5 sigmas: 1 em 3.500.000 vezes  
 
6 sigmas: 1 em 1.000.000.000 vezes  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
As ferramentas tradicionais de gerenciamento de risco concentram-se no que é normal e 
consideram de menor importância os eventos extremos. Benoit Mandelbrot e Nassim Taleb 
propõem uma metodologia alternativa em que grandes desvios dominam a análise 



-------------------------------------------------------------------------------- 
 
7 sigmas: 1 em 780.000.000.000 vezes  
 
8 sigmas: 1 em 1.600.000.000.000.000 vezes  
 
9 sigmas: 1 em 8.900.000.000.000.000. 000 vezes  
 
10 sigmas: 1 em 130.000.000.000. 000.000.000.000 vezes e, pulando alguns valores:  
 
20 sigmas: 1 em 36.000.000.000.000. 000. 000. 000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000 vezes  
 
Não demora muito, depois de cerca de 22 sigmas, atinge-se um "googol", ou seja, 1 seguido 
de 100 zeros. Com medidas como altura e peso, faz sentido considerar remota essa 
probabilidade, pois seria necessário um desvio da média de mais de 2 milhões. O mesmo não 
pode ser dito em relação a variáveis como os mercados financeiros. Por exemplo, um nível 
descrito como 22 sigmas foi superado duas vezes, no crash das bolsas em 1987 e na variação 
da taxa de juros de 1992.  
 
A chave aqui é notar como as freqüências da lista anterior caem de forma muito rápida e 
acelerada. A proporção não é invariável em relação à escala.  
 
Vejamos agora mais de perto uma distribuição fractal, ou escalável, usando o exemplo da 
riqueza. Descobrimos que a tendência de encontrar um milionário na Europa é a seguinte:  
 
Com mais de 1 milhão: 1 em 62,5  
 
Com mais de 2 milhões: 1 em 250  
 
Com mais de 4 milhões: 1 em 1.000  
 
Com mais de 8 milhões: 1 em 4.000  
 
Com mais de 16 milhões: 1 em 16.000  
 
Com mais de 32 milhões: 1 em 64.000  
 
Com mais de 320 milhões: 1 em 6.000.000  
 
Isso é simplesmente uma lei fractal com um expoente "alfa" 2, o que significa que quando o 
número é multiplicado por dois, a incidência diminui na proporção do quadrado desse número - 
neste caso, quatro. Se olharmos as razões das movimentações, notaremos que essa razão é 
invariável em relação à escala.  
 
Se o "alfa" fosse um, a incidência cairia pela metade quando o número fosse dobrado. Isso 
criaria uma distribuição mais "achatada", em que as extremidades teriam valores mais altos e, 
portanto, os eventos de baixa probabilidade teriam uma contribuição maior para o total.  
 
Com mais de 1 milhão: 1 em 62,5  
 
Com mais de 2 milhões: 1 em 125  
 
Com mais de 4 milhões: 1 em 250  
 
Com mais de 8 milhões: 1 em 500  
 
Com mais de 16 milhões: 1 em 1.000  
 



Usamos o exemplo da riqueza, mas a mesma escala "fractal" pode ser usada para ganhos de 
bolsas de valores e muitas outras variáveis. De fato, essa abordagem fractal pode-se provar 
um método extremamente adequado para identificar a vulnerabilidade de um portfólio para 
grandes riscos. O teste de estresse tradicional é normalmente aplicado selecionando-se um 
número arbitrário dos "piores cenários" entre os dados do passado. Ele pressupõe que, se uma 
grande movimentação - digamos de 10% foi verificada no passado, pode-se concluir que uma 
flutuação dessa magnitude seria o pior cenário que podemos esperar no futuro. Esse método 
esquece que os crashes acontecem sem antecedentes. Antes do crash de 1987, o teste de 
estresse não teria apontado para uma queda de 22%.  
 
Usando um método fractal, é fácil extrapolar vários cenários projetados. Se o seu pior cenário, 
montado a partir dos dados passados, foi, por exemplo, uma variação de -5% e se você 
presumir que isso acontece a cada dois anos, então, com um "alfa" de dois, você pode 
considerar que uma variação de -10% acontece a cada oito anos e acrescentar essa 
possibilidade à sua simulação. Usando esse modelo, uma variação de -15% aconteceria a cada 
16 anos e assim por diante. Isso lhe dá uma idéia muito mais clara dos seus riscos, ao 
expressá-los como uma série de possibilidades.  
 
Você também pode mudar o alfa e gerar outros cenários - reduzir o alfa aumenta as 
probabilidades de grandes desvios e aumentá-lo reduz as probabilidades. O que esse método 
revela? Sem dúvida, ele faz o que o "sigma" e seus semelhantes não podem fazer: mostrar 
como alguns portfólios são mais robustos que outros em relação a todo um espectro de riscos 
extremos. Também pode mostrar como alguns portfólios podem se beneficiar 
desordenadamente quando a incerteza é muito grande.  
 
Apesar das deficiências da curva de Gauss, a confiança nela aumenta aceleradamente, o que 
faz crescer a diferença entre a realidade e as ferramentas padrão de mensuração. 
Aparentemente, o consenso é que qualquer número é melhor que nenhum número - mesmo se 
estiver errado. Os acadêmicos da área de finanças estão entrincheirados demais nesse 
paradigma para deixar de considerá-lo "uma aproximação aceitável".  
 
Qualquer tentativa de refinar as ferramentas da Teoria Moderna de Portfólios, relaxando as 
hipóteses da curva de Gauss ou acrescentando os "saltos" ocasionais, não será suficiente. 
Vivemos num mundo basicamente impulsionado por saltos aleatórios e as ferramentas 
projetadas para caminhadas aleatórias se referem ao problema errado. Seria como fazer 
ajustes em modelos referentes a gases na tentativa de caracterizá-los como sólidos e chamar 
isso de "uma boa aproximação".  
 
É verdade que as leis escaláveis ainda não fornecem receitas precisas, mas se tornaram uma 
forma alternativa de ver o mundo e uma metodologia em que grandes desvios e eventos 
estressantes dominam a análise e não o contrário. É a forma mais genuína que conhecemos 
para tomar decisões num mundo incerto.  
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Nassim Nicholas Taleb é um operador de derivativos veterano e professor de ciências da 
incerteza na Universidade de Massachusetts, Amherst. Também é autor de "Iludido pelo 
Acaso" (Record, 2005) e de "The Black Swan", a ser lançado.  
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Leia mais: 
 
Um passo em direção ao desconhecido  



Jing Dong, Chridtoph Loch, Michael Pich e Svenja Sommer 
 
A concorrência crescente leva empresas a enfrentar pressões cada vez maiores para romper 
limites e buscar novos mercados e tecnologias, que garantam receitas sustentáveis. Além de 
arriscadas, essas novas iniciativas estratégicas apresentam um nível imprevisível de incerteza, 
uma vez que fatores importantes se situam fora da esfera de conhecimento da administração. 
Isso significa que os gestores simplesmente não conseguem se planejar para o que vem pela 
frente.   
   
 Uma citação do escritor especializado em administração Peter Drucker é ilustrativa dos 
problemas gerados pela incerteza:  
 
"Quando um novo empreendimento é bem-sucedido, na maioria das vezes isso se dá em um 
mercado distinto daquele para o qual o projeto foi primeiramente idealizado; com produtos e 
serviços diferentes daqueles definidos pelo planejamento original, que são comprados por um 
tipo de consumidor em quem nem se pensava no início do processo, e que são usados para 
propósitos que vão além daqueles para os quais foram projetados."  
 
Ferramentas de gestão de projetos já conhecidas, como as de administração de riscos e as 
técnicas de planejamento para diferentes cenários, pressupõem que os riscos podem ser 
identificados logo de início. Essa abordagem pode funcionar no caso de projetos que não 
envolvem incertezas imprevistas, em que as companhias podem escolher um resultado e um 
curso de ação desejado, além de se preparar para contingências.  
Empresas que estejam instalando grandes turbinas geradoras em países em desenvolvimento, 
por exemplo, podem elaborar listas de riscos que identificam todos os principais problemas 
que podem ocorrer. As listas permitem prevenir ou diminuir os riscos - e contar com planos de 
contingência quando for o caso. Pode haver riscos residuais, ou seja, riscos não vislumbrados 
pelos planos de contingência e que exigirão algum tipo de improvisação. Fundamentalmente, 
porém, a abordagem é planejada e os problemas mais significativos são solucionados no início 
do processo.  
 
Entretanto, quando se trata de iniciativas cuja incerteza é imprevisível, esses métodos são 
insuficientes. Tome-se, por exemplo, o caso da Circored, empresa idealizada para converter 
minério em ferro (material básico para fabricação de aço), e cujas instalações foram 
construídas em Trinidad e Tobago, entre 1997 e 1999, como resultado de uma joint venture 
entre a americana Cleveland Cliffs e a alemã Lurgi Metallurgie. Um cuidadoso processo de 
gestão de risco foi adotado, mas como a fábrica usava uma tecnologia radicalmente nova, a 
necessária atualização do processo químico, desde os testes de laboratório até a etapa 
industrial, gerava incertezas imprevisíveis.  
 
A empresa viu-se obrigada a passar por uma fase de experimentação para estabilizar as 
operações que durou dois anos. Entretanto, a iniciativa foi administrada por meio de técnicas 
tradicionais de gestão de risco, e a equipe responsável pelo projeto se concentrou mais em 
"retomar o plano inicial" do que em tentar responder a perguntas importantes e ainda sem 
solução. Os atrasos resultantes, somados aos estouros de orçamento, prejudicaram a carreira 
de vários administradores envolvidos no projeto.  
 
No fim, o projeto revelou-se bem-sucedido tecnicamente, mas fracassou em termos 
financeiros para os investidores originais. Se tivessem empregado uma abordagem diferente 
na gestão do projeto, mais voltada ao aprendizado e à mudança, e menos à execução pura e 
simples, talvez conseguissem evitar os danos causados aos profissionais envolvidos e 
permitissem que as operações começassem antes da desaceleração econômica registrada a 
partir de 2001.  
 
Quando há incertezas imprevisíveis em jogo, o planejamento é necessário para auxiliar no 
entendimento e na solução de problemas, mas não servirá como base para as ações a serem 
tomadas. Se a iniciativa for administrada apenas com técnicas de gestão de risco, erram-se 
alvos, perdem-se oportunidades e prejudicam-se carreiras.  
 



Aprendizado por tentativa e erro e selecionismo  
 
Equipes de projeto podem empregar duas abordagens básicas para reagir aos principais 
imprevistos. A primeira é o aprendizado por tentativa e erro. Ao utilizar essa abordagem, a 
equipe dá início às ações tendo em vista um resultado (o melhor que puder identificar), mas 
deve estar preparada para mudar tanto o resultado como o rumo das ações à medida que 
surgem novas informações. A equipe deve contar com a possibilidade de ter de resolver 
problemas ao longo da duração do projeto, e deve perguntar o que precisa aprender, e não o 
que precisa fazer. Trata-se, porém, de uma abordagem difícil porque a equipe carecerá da 
sensação de controle proporcionada por alvos definidos; além disso, fazer interações demanda 
tempo e dinheiro.  
 
A empresa americana de software Escend, por exemplo, desenvolveu uma aplicação para 
gerenciamento de relações com clientes voltada para fabricantes de semi-condutores e 
componentes eletrônicos. Ao iniciar o desenvolvimento, as necessidades de mercado estavam 
indefinidas e, portanto, marcadas por incertezas. Ao mesmo tempo em que mantinha um 
controle rígido sobre o burn rate (velocidade em que um negócio gasta os recursos 
fornecidos), vendas e administração, a companhia abriu espaço para que o software fosse 
alterado à medida que as necessidades de mercado evoluíam. As mudanças decorrentes no 
modelo de negócios exigiram revisões de produto significativas, bem como alterações no 
processo de comercialização e na estrutura da equipe de vendas, mas a aplicação resultante 
mostrou-se alinhada às necessidades de mercado.  
 
Mudanças fundamentais também são comuns a iniciativas inéditas idealizadas por grandes 
empresas. A americana Corning, por exemplo, desenvolveu fibras ópticas no final da década 
de 60 na expectativa de que logo surgiria um mercado para telefones com imagem. Quando 
isso não se concretizou, o grupo adaptou a tecnologia para uso em redes de dados.  
 
A segunda abordagem a que as empresas podem recorrer para reagir a um cenário de 
incertezas é o selecionismo - ou experimentar vários planos simultaneamente e, então, 
selecionar o melhor. A Microsoft usou essa abordagem no final da década de 80, analisando 
diversos sistemas operacionais em paralelo (DOS, Windows, OS/2 e Unix), porque ainda não 
estava claro qual deles conquistaria o mercado. O método também apresenta dificuldades: 
realizar múltiplas tentativas paralelamente é custoso, e as equipes podem acabar concorrendo 
entre si em vez de colaborar mutuamente, uma vez que todos sabem que apenas uma equipe 
será selecionada.  
 
Vale notar que as duas abordagens afastam-se diametralmente do método tradicional de 
gerenciar iniciativas. Em vez de planejar, estabelecer metas e avaliar o desempenho, 
selecionismo e aprendizado por tentativa e erro exigem experimentação, valorização do 
fracasso que traz ensinamentos, aceitação de tentativas simultâneas mesmo que apenas uma 
triunfe ao final, e o compartilhamento de informações.  
 
Como escolher a abordagem certa  
 
Se tanto o selecionismo como o aprendizado por tentativa e erro podem ajudar empresas a 
reagir melhor a incertezas imprevisíveis, como elas devem decidir entre os dois métodos? A 
resposta depende de duas variáveis: o nível de incertezas imprevisíveis apresentado pela 
iniciativa e a extensão de sua complexidade. Administradores podem estimar o nível de 
incertezas imprevisíveis (não os fatos desconhecidos em si), no início do processo, verificando 
se a equipe apresenta grandes lacunas de conhecimento ou buscando incoerências nos 
pressupostos. E podem, com freqüência, diagnosticar a complexidade levantando o número de 
fatores de influência que poderão interagir e afetar decisões diferentes, dificultando a avaliação 
do seu impacto geral.  
 
Naturalmente, os custos são importantes. Às vezes, é simplesmente caro demais investir em 
várias soluções em paralelo; ou, ainda, os atrasos relacionados à experimentação e ao 
aprendizado podem ser inaceitáveis. Na maioria dos casos, porém, as diferenças de custo não 
estão claras ou aparecem diminuídas pelo maior valor potencial oferecido por essas 



abordagens.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
A abordagem clássica à gestão de projetos funciona bem quando todos os resultados possíveis 
são conhecidos; em contextos menos claros, porém, é preciso um conjunto de ferramentas 
diferente 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Tabela 1 resume as circunstâncias em que cada abordagem apresenta o maior valor 
potencial. Verificamos essas situações empiricamente num estudo envolvendo 61 novas 
empresas chinesas, que implementaram iniciativas estratégicas relacionadas a novos 
desenvolvimentos em tecnologia, no mercado, ou em ambos.  
 
Quando o nível de incertezas imprevisíveis e de complexidade é baixo, uma abordagem de 
planejamento clássica basta. Se a incerteza é baixa, mas o problema é tão complexo que a 
empresa não pode planejar-se para obter a "melhor" solução, experimentos paralelos 
selecionadores revelam-se a melhor alternativa. Por outro lado, se a incerteza é alta; e a 
complexidade, baixa, o aprendizado por tentativa e erro é o melhor caminho porque permite 
que a equipe se ajuste a mudanças no contexto.  
A situação mais difícil surge quando altos níveis de incertezas imprevisíveis e de complexidade 
se combinam. Normalmente, a circunstância se caracteriza pela existência de muitas soluções 
não relacionadas em diversos níveis de desempenho. Mesmo depois que as incertezas se 
revelam, a busca se resume a uma definição pouco produtiva entre soluções não relacionadas 
e, conseqüentemente, o aprendizado por tentativa e erro não garante alto desempenho. O 
selecionismo, por sua vez, se mostra inútil se uma das alternativas paralelas precisa ser 
escolhida antes do surgimento de fatores de influência imprevisíveis.  
 
O selecionismo, porém, será adequado se experiências realizadas em paralelo puderem ser 
mantidas em andamento até que a incerteza imprevisível esteja resolvida. Em outras palavras, 
o processo seguiria até, por exemplo, o ponto em que as necessidades ou o comportamento do 
consumidor em um mercado desconhecido fossem revelados por meio de testes - feitos no 
mercado - de protótipos plenamente operacionais.  
 
Implicações para a administração  
 
Administrar iniciativas estratégicas novas é difícil porque selecionismo e aprendizado por 
tentativa e erro vão de encontro à ética da eficiência que prevalece em muitas organizações. 
No aprendizado por tentativa e erro, as equipes dedicam-se a experimentos que não resultam 
em soluções imediatas, e isso deixa a direção da empresa desconfortável.  
 
No selecionismo, por definição, a maioria das alternativas testadas é abandonada, o que é 
visto pela direção como falha, desperdício de recursos. Assim, o selecionismo torna-se cada 
vez mais difícil de justificar em épocas financeiramente complicadas. Entretanto, tanto o 
selecionismo como o aprendizado por tentativa e erro aumentam a chance de sucesso e geram 
um melhor entendimento do problema a ser resolvido.  
 
Para que novas iniciativas sejam gerenciadas com êxito, os administradores devem:  
 
Diagnosticar as incertezas imprevisíveis e a complexidade que a iniciativa enfrenta;  
 
Eleger a abordagem de gestão apropriada a diferentes partes da iniciativa no início do 
processo;  
 
Implantar os sistemas de gestão adequados.  
 
Uma combinação de selecionismo e aprendizado deve ser aplicada em nível de sub-projetos. A 
tecnologia exigida por um projeto, por exemplo, pode ser altamente incerta e complexa, o 
mercado pode estar amadurecido e ser previsível, e o ambiente regulatório pode estar 
carregado de incerteza, mas não ser muito complexo.  
 



Nesse caso, o desenvolvimento da tecnologia deve usar um selecionismo caracterizado pela 
seleção tardia, após os testes com consumidores; a abordagem de mercado deve incluir um 
componente tradicional e disciplinado de planejamento; e a gestão do ambiente regulatório 
deve ser desempenhada de forma flexível para incluir a possibilidade de alterar o plano de 
negócios caso surjam itens regulatórios inesperados.  
 
Nossa pesquisa demonstrou que equipes de administração que seguem essas orientações são 
mais capazes de criar valor a partir de novas iniciativas estratégicas. Nenhum método de 
gestão pode contornar o fato de que, ao experimentar uma iniciativa nova, a empresa está de 
fato fazendo uma aposta. O uso inteligente do selecionismo e do aprendizado por tentativa e 
erro pode ajudar as organizações a aumentar as próprias chances nesse jogo.  
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Leia mais: 
 
Ligar a antena, sintonizar e descobrir o caminho  
Rob Goffee e Gareth Jones 
 
Acapacidade de jogar luz em um mundo incerto e geralmente confuso é um dos papéis 
essenciais de um líder - alguns diriam o essencial. Mas, de que forma os líderes eficazes 
observam, destrincham e respondem ao contexto empresarial para garantir o melhor resultado 
possível para seus seguidores e sua organização? E como eles têm certeza de que as 
informações que recebem são as melhores possíveis e não uma mera versão editada dos 
eventos?   
   
Nossa pesquisa entre centenas de líderes e seguidores indica que uma habilidade-chave é a 
"percepção da situação", ou seja, a capacidade de observar e compreender as situações 
existentes. A liderança é sempre situacional e tudo que se exige de um líder sempre sofre a 
influência da situação. Isso torna-se ainda mais crítico durante os períodos de incerteza.  
 
A técnica da percepção da situação tem dois aspectos: o primeiro é a capacidade de ler e 
interpretar um contexto incerto, e, o segundo, a capacidade de reescrever essa incerteza em 
benefício da organização.  
 
Em outras palavras, a situação, ou o contexto, que o líder herda é apenas o ponto de partida. 
As medidas que ele toma - sua resposta pessoal à incerteza - ajudam a moldar o contexto 



para que seus seguidores se beneficiem.  
 
Pensemos, por exemplo, nas intervenções habilidosas de Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova 
York, naqueles dias traumáticos que se seguiram ao 11 de setembro de 2001. Ele percebeu 
que, como líder, precisava estar nas ruas, junto com as pessoas. Ele sintonizou o contexto.  
 
Comparemos essa atitude com a do presidente Bush - captada de forma memorável por 
Michael Moore em seu filme Fahrenheit 9/11 -, que se mostrou visivelmente paralisado por 
longos minutos durante a visita que fazia a uma escola; mais tarde, fora do olhar do público, 
aparece em algum lugar nos céus dos Estados Unidos com forte proteção armada.  
 
A responsabilidade primária do presidente Bush como líder era, obviamente, garantir que a 
cadeia executiva de comando continuasse atuante e em segurança. Ainda assim, suas ações 
mostravam alguém distante e inalcançável.  
 
Em claro contraste, Giuliani percebeu a situação de imediato e tratou de atender as 
necessidades emocionais de seus seguidores. Os nova-iorquinos estavam em perigo e ele 
provou que estava ao lado deles. Naquele momento de angústia e incerteza, ele soube 
transmitir às pessoas o senso de orgulho de si mesmas e de sua cidade que os ajudou a 
superar o trauma. Ao fazer isso, ele também começou a reescrever o contexto.  
 
A percepção da situação na prática  
 
E o que é essa misteriosa capacidade do líder? O primeiro elemento da técnica de percepção 
da situação é uma mistura complexa de habilidades de cognição e de observação. Ou seja, os 
líderes eficazes captam sinais que os ajudam a explicar o que está acontecendo sem precisar 
da ajuda de ninguém. Isso é particularmente valioso durante os períodos de incerteza, porque 
eles conseguem detectar sinais e padrões que líderes menos capazes deixam passar. Os 
líderes eficazes estão sintonizados e sabem quando o moral da equipe está abalado, ou 
quando a complacência precisa ser combatida. Às vezes, até parece que eles captam essas 
informações por osmose.  
 
O processo é sutil e nem sempre é fácil "visualizá-lo". Há alguns momentos-chave, no entanto, 
em que podemos observar essa habilidade - ou sua ausência - nas interações do local de 
trabalho. Vejamos o caso de uma reunião, por exemplo, em que alguém chega tarde e demora 
uma eternidade para entrar no ritmo. A pessoa provoca um tipo de ruptura que, em geral, 
indica sua percepção "negativa" da situação. Outras pessoas, ao contrário, têm a capacidade 
de entrar em uma reunião e se entrosar de imediato - entram no clima ou no ambiente sem o 
menor esforço.  
 
Essa habilidade também pode ser observada durante uma negociação. Sempre chega um 
momento durante as negociações de uma fusão ou aquisição em que todos os cálculos já 
foram discutidos, mas o fator vital determinante é a percepção do líder de que a medida 
"correta" é prosseguir. Quem consegue tomar a decisão correta possui boas habilidades de 
percepção da situação.  
 
Em geral, os executivos orientados para as tarefas negligenciam o trabalho básico de 
observação. São apressados e tomam decisões antes de compreender totalmente a situação - 
às vezes, com conseqüências bastante negativas  
 
Reescrever o contexto  
 
O segundo elemento da técnica é uma mistura de habilidades de comportamento e de 
adaptação. Depois de observar e compreender a situação, os líderes eficazes ajustam seu 
comportamento. Eles usam o distanciamento social - aproximando-se ou distanciando-se - 
para provocar uma resposta adequada de seus seguidores. Dessa forma, eles conseguem 
fornecer aos que os rodeiam um modelo e uma direção bastante claros.  
 
Quando analisamos o comportamento da BBC durante o mandato de seus dois últimos 



diretores gerais, constatamos uma grande diferença entre os dois estilos de liderança e os dois 
contextos. John Birt comandou a BBC com precisão quase militar. A ênfase estava em fazer o 
que precisava ser feito  
 
Quando Birt anunciou a reorganização radical da BBC, a ser feita segundo a "preferência dos 
produtores", quase todos se surpreenderam. Somente seu pequeno círculo de assessores 
entendeu.  
 
Seu sucessor, Greg Dyke, ao contrário, fez as coisas bem diferentes. Ele achava que havia 
herdado uma organização com excesso de controle e falta de comando e na qual a criatividade 
e a inovação não teriam condições de florescer.  
 
Dyke era especialista em romper barreiras. Quando entrou na BBC, ficou chocado com o 
número de pessoas infelizes que encontrou. Sua resposta foi formular uma visão mais positiva 
e mais dinâmica para a organização.  
 
O novo estilo que ele personificava levou-o a mudar o contexto. Ele era autêntico - alegre e 
positivo - quando conversava com as pessoas nos corredores ou quando transmitia seu 
entusiasmo sobre um novo programa ou uma futura série dramática.  
 
Uma das primeiras coisas que Dyke fez foi acabar com o privilégio de carro com motorista aos 
executivos seniores. Essa atitude transmitia uma mensagem bem diferente sobre o controle 
dos custos. Ele também procurou transformar o ambiente um tanto quanto austero das 
reuniões dos executivos. Sua certeza do sucesso chegou quando alguns executivos seniores 
que havia chamado para uma reunião chegaram à porta da sala e, ouvindo risadas, acharam 
que estavam na sala errada.  
 
Entretanto, a ênfase que Dyke colocava na proximidade e na informalidade tinha perigos 
embutidos. Por fim, suas habilidades de percepção da situação o abandonaram. Depois da 
divulgação do Relatório Hutton, que contestava o relatório da BBC sobre a preparação do país 
para a guerra no Iraque, ele se perdeu porque não havia compreendido a política dos diretores 
da emissora, com os quais sua sociabilidade não havia tido muito sucesso. Em conseqüência, 
foi obrigado a se demitir.  
 
A lição? Os líderes não são meros receptores passivos do contexto. Ao contrário, eles 
trabalham socialmente com seus seguidores para construir uma realidade alternativa. Essa 
capacidade é o que diferencia os líderes que simplesmente reagem às situações daqueles que 
as transformam. Essa noção aparece em alguns conceitos da teoria da inteligência emocional.  
 
Essa noção também inclui um elemento que vai contra a intuição. Podemos até preferir achar 
que o papel do líder é usar sua inteligência emocional para eliminar a incerteza e tranqüilizar 
seus seguidores, mas isso pode não servir aos seus maiores interesses.  
 
Às vezes, os líderes precisam refletir sobre a incerteza que percebem no mundo externo. Eles 
podem, até de forma deliberada, criar a incerteza. O líder transforma a pressão externa em 
pressão interna construtiva. Foi o que fez Karel Vuursteen quando foi eleito CEO da Heineken 
no início dos anos 1990. (Ver quadro)  
 
Falar diretamente  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Líderes bem-sucedidos devem ter muitas qualidades. Entre as mais importantes, dizem Rob 
Goffee e Gareth Jones, está a capacidade de observar, de compreender, e de responder a 
situações incertas  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os líderes eficazes sabem que a percepção da situação é uma técnica importante. E sabem 
também que ela se torna muito mais crucial à medida que sobem na hierarquia organizacional.  
 
Quanto mais eles sobem, mais editadas são as informações que recebem - filtradas pelos olhos 



e ouvidos de outras pessoas que talvez tenham uma opinião diferente sobre o que o líder deve 
saber. Os profissionais que estão perto do topo da hierarquia recebem muitas informações, 
que podem não ser confiáveis.  
 
Como explica John Bowmer, ex-chairman e CEO da multinacional Adecco: "Quando somos 
bem-sucedidos, somos mais reverenciados e, em conseqüência, recebemos um número cada 
vez menor de informações confiáveis". Os líderes eficazes sabem disso e tomam providências 
para permanecerem conectados à ação e sensíveis ao contexto em constante mudança.  
 
A percepção da situação pode ser aprendida?  
 
A percepção da situação é uma habilidade nata? Ou pode ser desenvolvida? Embora algumas 
pessoas tenham um instinto natural para essa habilidade, acreditamos que seja uma técnica 
que pode ser aprendida e que os líderes podem aperfeiçoar.  
 
Em nosso trabalho, constatamos que os líderes usam três formas poderosas para desenvolver 
suas habilidades de percepção. Elas têm implicações importantes sobre a maneira como as 
empresas selecionam e desenvolvem futuros líderes.  
 
A primeira é a exposição precoce a uma série de experiências diferentes. Em geral, isso ocorre 
bem cedo na vida, por exemplo, no caso de famílias que mudam muitas vezes de cidade ou de 
país. Para as crianças, isso cria oportunidades e, quem sabe até mesmo a necessidade, de 
vivenciar e compreender culturas e estilos de vida diferentes.  
 
Jown Bowmer lembra-se do tempo em que morou no alojamento de uma missão religiosa na 
Nigéria como uma experiência que estimulou sua capacidade de perceber as situações. Ele 
aprendeu muito observando as negociações complexas sobre o relacionamento entre 
missionários e população local.  
 
Em todas essas experiências, longe do ambiente em que se sentem seguros, a sensação inicial 
dos líderes é de que não compreendem o ambiente. Para muitos, essa sensação os ajuda a 
desenvolver habilidades mais refinadas de percepção da situação.  
 
Embora os líderes tenham pouco controle sobre as experiências de formação, eles e seus 
empregadores podem influenciar as experiências iniciais de outros funcionários, o que pode 
proporcionar contrastes culturais semelhantes entre os diferentes grupos de profissionais e 
contextos empresariais. Nossa pesquisa indica que há uma grande parcela dos líderes que, no 
início de sua carreira, assumiram cargos "menos importantes" em suas organizações - 
geralmente em vendas - que lhes deram a chance de entrar em contato com uma ampla faixa 
de clientes em potencial e os incentivaram a conhecê-los melhor para conseguir fechar vendas. 
 
Vejamos o exemplo de Franz Humer, executivo-chefe e chairman da Roche, a maior empresa 
do setor farmacêutico. Exímio detector de mudanças sutis no ambiente, ele consegue 
interpretar pistas e perceber opiniões não explicitadas, que podem enganar pessoas menos 
perceptivas. Humer nos disse que desenvolveu essa habilidade quando trabalhava como guia 
de turismo aos vinte e poucos anos e trabalhava com grupos de cem ou mais pessoas. "Eu não 
recebia salário, só gorjetas. Não demorou muito para eu ficar craque em decifrar determinados 
grupos. Depois de um tempo, eu conseguia prever, com uma margem de erro de 10%, quanto 
iria faturar com um certo grupo."  
 
Durante nossas entrevistas, conversamos com uma vice-presidente sênior de um varejista 
multinacional que, como muitos líderes bem-sucedidos, aprendeu a perceber a situação a 
partir de sua experiência como vendedora e desde então vem fazendo bom uso dessa 
habilidade em sua carreira.  
 
"Trabalhar em vendas foi a melhor coisa que poderia me acontecer, porque me forçou a lidar 
com tipos muito diferentes de pessoas e me colocou em situações difíceis quando eu era muito 
jovem e, sinceramente, muito medrosa. Eu tinha de conversar com muitos homens mais 
velhos, gerentes experientes de lojas de departamentos. Isso me forçou a pensar antes de 



falar, a avaliar meu interlocutor e a aprender a me comunicar com pessoas diferentes de 
maneiras diferentes."  
 
Ela aprendeu a habilidade e hoje ajuda outras pessoas a aplicá-la. "Eu estou sempre fazendo 
perguntas. Estou sempre em contato com o pessoal de campo, meus clientes, gerentes 
regionais e diretores de loja. Mesmo que não sejam meus subordinados, eu estou sempre 
perguntando às pessoas como estão e se está tudo bem". Ela treina sua equipe para agir da 
mesma forma e para entrar em sintonia com o ritmo da organização.  
 
As experiências fora das situações em que as pessoas se sentem seguras também podem 
aumentar sua capacidade de perceber a situação. Peter Brabeck, chairman e CEO da Nestlé, 
diz que aprendeu essa habilidade quando prestava o serviço militar na Áustria, aos 17 anos. 
Ele começou a prestar atenção no modo como ele e seus companheiros reagiam às condições 
de vida quase intoleráveis e ao tratamento desumano do exército. Alguns tentavam o suicídio, 
outros se acomodavam, outros não tinham qualquer reação, e alguns até se acostumavam 
com o péssimo tratamento.  
 
Pela primeira vez, Brabeck sentiu que poderia beneficiar-se de sua habilidade de percepção da 
situação. Quanto mais conhecia seus superiores e seus planos, mais ele conseguia prever os 
prováveis comportamentos. Daí que, para ficar a salvo, bastava que evitasse cruzar o caminho 
deles. Para Brabeck, compreender aquela ligação foi fundamental para sua vida profissional.  
 
A segunda abordagem bem-sucedida é o aprendizado estruturado e baseado na experiência, 
em que as pessoas são expostas a uma faixa de experiências diretas e ajudadas em sua 
aprendizagem por facilitadores treinados. Basta observar o grande aumento no número de 
programas de desenvolvimento de habilidades interpessoais oferecidos pelas escolas de 
administração de empresas e o surgimento da técnica de avaliação de desempenho 360 Graus. 
 
A terceira abordagem - cada vez mais popular entre os executivos - é a contratação de um 
orientador pessoal. Para nós, melhores do que qualquer orientador são os bons colegas e os 
bons seguidores.  
 
Os seguidores toleram a incerteza  
 
Isso nos leva à consideração final. A liderança é sempre situacional, portanto, é sempre 
relacional. A liderança não é algo que fazemos para outras pessoas, mas sim algo que fazemos 
com outras pessoas. Isso significa que os seguidores têm um papel vital a desempenhar. 
Paradoxalmente, isso envolve a tolerância com um certo grau de incerteza - ou ambigüidade - 
sobre o líder.  
 
Em seu significado mais básico, a liderança implica incentivar as pessoas a atingir níveis mais 
altos de esforço e desempenho. É mais do que meramente executar uma tarefa ou terminar 
hoje a que começamos ontem. Como os líderes incentivam as pessoas? Como transmitem esse 
incentivo? Em parte, eles utilizam suas características pessoais - sua autenticidade - e, em 
parte, técnicas que variam entre proximidade pessoal, distanciamento e percepção de limites.  
 
Alguns dos líderes mais eficazes que conhecemos exibem uma qualidade enigmática como 
conseqüência desses dois elementos. Isso, por sua vez, pode torná-los um tanto quanto 
misteriosos - ou intrigantes. O ponto a ser ressaltado é que bons seguidores toleram pelo 
menos uma certa incerteza ou ambigüidade sobre o líder. Eles reconhecem que isso é 
essencial ao relacionamento.  
 
Os líderes existem para dar às pessoas o que elas precisam e não o que querem. Para isso, 
eles precisam ser capazes de se distanciar de seus seguidores.  
 
O grande paradoxo é que os líderes que, por um lado, preocupam-se profundamente com a 
comunidade que lideram, também precisam ser capazes de praticar um distanciamento clínico. 
Para serem líderes eficazes, eles precisam colocar as metas e necessidades de longo prazo da 
organização na frente da segurança de curto prazo das pessoas à sua volta. Essa é a base 



sobre a qual se funda o relacionamento  
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O consumidor tem a chave dos melhores produtos  
Keith Goffin e Rick Mitchell 
 
Há demasiados produtos que fracassam porque não conseguem despertar o entusiasmo dos 
consumidores, ou porque não alcançam suas metas de vendas e de participação de mercado.  
 
Um estudo sobre lançamentos de produtos nos EUA, feito por Bob Cooper e Elko Kleinschmidt, 
da Universidade McMaster, mostra que o motivo principal para o fracasso dos produtos é uma 
diferenciação insuficiente em relação a outros já existentes no mercado. Gostaríamos de 
argumentar, porém, que a falta de características de diferenciação é um sintoma, e não a 
causa primária. O verdadeiro problema é que os mercados estão mudando tão depressa que 
muitas empresas têm uma compreensão ultrapassada das necessidades dos clientes. Os 
gerentes de produtos devem identificar as mudanças em seus mercados, ser capazes de criar 
oportunidades, e então oferecer soluções para as necessidades reais.  
 
Nos anos 1980 e 1991, foram feitos grandes avanços no desenvolvimento de novos produtos 
(DNP) por meio dos processos StageGate. Esses processos definem as tarefas de cada função 
envolvida no DNP, tais como Pesquisa & Desenvolvimento, marketing e operações, a cada 
estágio do processo. Contudo, agora que mais empresas adotaram processos formais para 
DNP, a vantagem competitiva que se pode alcançar apenas pela excelência dos processos 
desgastou-se. Ou seja, o fato de sua empresa ser boa na implementação não significa que ela 
oferecerá ao mercado os melhores produtos novos.  
 
Compreendendo os problemas do consumidor  
 
A maneira como empresas importantes ouvem seus consumidores está mudando, agora que 
os gestores estão percebendo que o consumidor final muitas vezes não consegue expressar 
suas necessidades reais. Não é que a pesquisa de mercado seja ruim em si; mas em muitas 
empresas a maneira como ela é realizada precisa de uma reforma completa.  
 
As ciências do comportamento, tais como psicologia e a etnografia, nos permitem 
compreender como as pessoas pensam e agem. São técnicas dessas disciplinas que nos 
permitem compreender as necessidades ocultas dos consumidores - as exigências mais 
profundas que eles não conseguem articular, e provavelmente nem sequer percebem 
conscientemente.  
 
Essas técnicas não são novas - por exemplo, as análises de repertório foram desenvolvidas nos 
anos 1960. Mesmo assim, sua aplicação mais ampla na pesquisa de mercado é relativamente 
recente, e muitos profissionais de desenvolvimento de produtos não as conhecem. Como cada 
uma dessas técnicas tem seus prós e contras, são mais bem utilizadas em conjunto.  
 
A observação sistemática pode ser uma ferramenta eficiente. Inspirada na etnografia, a 
abordagem consiste em fazer observações prolongadas, em profundidade, dos consumidores 
em seu próprio ambiente, e tomar nota dos mais diversos aspectos, desde quem são as 



pessoas envolvidas e o que fazem, até a ordem com que executam as ações. Uma descrição 
tão detalhada vai muito além da simples observação de como o produto é usado. Além disso, 
os etnógrafos conseguem perceber indicações sobre as necessidades ocultas observando a 
linguagem corporal, os sinais espaciais e outros gestos sutis - coisas que um não-profissional 
facilmente deixa passar despercebidas.  
 
Também pode-se aplicar a observação para obter insights que vão além da utilização do 
produto. Por exemplo, a britânica Clarks, varejista de calçados, usou a observação sistemática 
do processo de vendas para identificar quais características das botas são importantes para 
convencer o cliente de que o produto é confortável. Eles descobriram que o cliente quase 
sempre apalpa a língua do calçado para julgar se será confortável. Essa informação foi 
fundamental para modelar uma nova bota. E o mais importante - ela não teria sido identificada 
simplesmente fazendo perguntas diretas, pois muitos consumidores não tinham consciência de 
ter apalpado a língua do calçado ao escolher um par de botas.  
 
As entrevistas contextuais complementam a observação pura com conversas com clientes ou 
usuários. Essas conversas giram em torno dos aspectos físicos do ambiente onde os produtos e 
serviços são usados (o contexto).  
 
A etnografia realça a diferença entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. Uma 
entrevista contextual oferece uma justaposição reveladora de dados visuais (observação) e 
dados verbais (entrevista contextual). Por exemplo, numa pesquisa sobre o uso de automóvel, 
os etnógrafos notaram que as pessoas mais velhas falam em "subir" ou "descer" do carro, e 
não "entrar" ou "sair". Foi um sinal semântico que levou a melhorias no design do produto.  
 
A análise do repertório foi desenvolvida inicialmente por psicólogos, para compreender de que 
modo as pessoas pensam e revelam suas percepções mentais. Aplicada à pesquisa de 
mercado, essa técnica pede que o usuário compare suas experiências sobre diferentes 
produtos ou serviços. Cada comparação de um diferente conjunto de produtos revela um 
aspecto particular dos conhecimentos implícitos do cliente. Mais uma vez, esse processo 
mostra o que é realmente importante para o consumidor e pode identificar necessidades 
ocultas.  
 
Uma empresa que já aplicou a análise de repertório à pesquisa de mercado é a HP. Os 
resultados demonstraram a importância de projetar equipamentos fáceis de limpar para as 
salas de operação hospitalares. Pode parecer um requisito simples, mas na época, nenhuma 
das máquinas existentes no mercado oferecia uma solução conveniente.  
 
Grupos de usuários líderes oferecem outra maneira de obter insights diretamente do mercado. 
Os clientes que enfrentam condições mais extremas são observados ou entrevistados para 
verificar de que modo eles utilizam os produtos. Em algumas situações, esses usuários talvez 
tenham modificado o produto para torná-lo mais eficiente. Avaliar a eficiência dessas 
modificações e aprender com esses usuários de ponta ajuda a identificar possíveis inovações. 
Por exemplo, para compreender como melhorar a higiene de uma sala de operação, o grupo 
de tecnologia 3M examinou as dificuldades dos cirurgiões veterinários que trabalham no 
campo, em condições em que a higiene é um grave problema.  
 
Igualmente importante - depois de aprender com os usuários líderes -, é definir como esses 
conhecimentos podem ser aplicados ao mercado mais amplo. Nesse aspecto, é comum fazer 
workshops com usuários típicos, e experimentações de protótipos de produtos.  
 
Várias firmas de pesquisa de mercado oferecem esses serviços, mas cuidado - não confie essa 
tarefa aos consultores. Compreender o consumidor é uma função que não deve ser 
terceirizada.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Para projetar e comercializar produtos de sucesso, as empresas precisam compreender melhor 
as necessidades ocultas de seus consumidores, argumentam Keith Goffin e Rick Mitchell 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Dos problemas às soluções  



 
Novas técnicas de pesquisa de mercado identificam os problemas que os consumidores 
enfrentam, mas um gerente de produto tem de conseguir transformar esses problemas em 
produtos novos e revolucionários, que entusiasmem os consumidores. Isso significa incentivar 
suas equipes de DNP a sentir empatia com os consumidores e desenvolver soluções que 
respondam às necessidades reais do cliente.  
 
Por exemplo, ao desenvolver o Ford Focus, que tem a geração mais idosa como um de seus 
mercados-alvo, os engenheiros usavam o pesado e incômodo traje do Michelin Man para 
simular a dificuldade que os mais velhos sentem ao entrar e sair de um carro. Isso os colocou, 
quase literalmente, na pele dos consumidores, e criou uma empatia com eles que os levou a 
melhorar o design do produto.  
 
Para checar se um produto consegue entusiasmar os consumidores, há um modelo ideal, 
desenvolvido pelo professor Noriaki Kano, da Universidade Riko, de Tóquio. As características 
do produto são classificadas em três categorias, segundo sua influência sobre a satisfação do 
cliente:  
 
Características básicas - São atributos sem os quais um produto ou serviço seria simplesmente 
inaceitável. Um carro precisa dar a partida prontamente, uma janela não deve distorcer a 
visão, um pesticida contra ervas daninhas não pode envenenar os animais. Hoje, todas essas 
características já estão bem integradas aos produtos. Deixar de oferecer as características 
básicas cria insatisfação; os clientes não compram produtos sem elas.  
 
Características de desempenho - São as que oferecem um benefício tangível ao consumidor, e 
quanto mais numerosas, melhor. Como exemplos típicos, a economia de combustível num 
carro, e a vida útil da bateria num telefone celular. Otimizar as características de desempenho 
aumenta a satisfação do consumidor.  
 
Características empolgantes, ou prazerosas - São diferenciais que oferecem um valor extra, 
inesperado, satisfazendo a necessidades ocultas do consumidor. Por exemplo, os sistemas de 
orientação com GPS modificaram a experiência de dirigir um carro para muitos motoristas que 
antes achavam difícil ler um mapa. Mas há um problema em relação a essas características: 
um produto complicado demais pode prejudicar seriamente uma marca. Para que as novas 
características sejam valorizadas, elas têm de ser não só úteis, como também de fácil 
utilização.  
 
A mudança traz oportunidades  
 
As mudanças demográficas exercem pressão cada vez maior sobre as empresas para que 
desenvolvam produtos e serviços radicais. Por exemplo, o envelhecimento da população nos 
países ocidentais aumentará a demanda pelos serviços de saúde, mas o estrangulamento dos 
gastos com saúde, à medida que cai a parcela da população empregada, vai exacerbar a 
necessidade de novas maneiras de oferecer cuidados médicos de qualidade. A gerência de 
produtos deve desenvolver sua capacidade de perceber e interpretar os fatores que modificam 
as necessidades dos consumidores.  
 
A Miele, fabricante alemã de produtos domésticos, percebeu uma oportunidade no número 
crescente de pessoas com alergias e fez uma pesquisa de mercado juntamente com a 
Fundação Alemã de Alergia e Asma (DAAB), associação que atende pessoas alérgicas. Como 
resultado, a Miele lançou um novo aspirador de pó que indica quando o chão está totalmente 
livre de poeira. Um sensor higiênico, instalado no bico do aparelho, tem um indicador do tipo 
"sinal de trânsito", que passa de vermelho para amarelo e depois para verde, à medida que a 
limpeza avança. Esse sensor é uma característica revolucionária, pois permite que o usuário 
saiba exatamente quando um aposento está realmente limpo, ou quando o colchão de uma 
criança alérgica está completamente livre de poeira.  
 
Como diz Olaf Dietrich, gerente de marketing e de desenvolvimento de novos produtos para 
aspiradores de pó: "Aqui na Miele estamos em contato constante com os usuários e adotamos 



a filosofia de ´ouvir e observar´. Ou seja, percebemos que é essencial, não só para o 
marketing, mas também para os engenheiros, ver as questões em primeira mão. Só é possível 
compreender realmente os problemas se você estiver presente.  
 
"Para nós, a pesquisa de mercado visa compreender os problemas reais do consumidor. Uma 
vez identificados, usamos equipes multidisciplinares para encontrar soluções adequadas."  
 
A gerência de produtos deve assumir a liderança para ajudar a empresa a encarar a incerteza 
como uma oportunidade, e não como uma ameaça. A época em que uma empresa podia 
sobreviver com inovações incrementais já passou. Mas se as equipes de desenvolvimento de 
novos produtos se esforçarem para compreender o que seus consumidores realmente 
precisam, encontrarão à sua espera um mundo novo e mais interessante.  
 
Keith Goffin e Rick Mitchell são professores na Cranfield School of Management. Esse artigo é 
parcialmente baseado em seu mais recente livro "Innovation Management: Strategy and 
implementation using the pentathlon framework" (Palgrave MacMillan, 2005)  
 
k.goffin@cranfield.ac.uk  
 
mitchell@flagday.freeserve.co.uk 

 
 
Leia mais:  
 
O valor da diversidade  
Karsten Jonsen e e Martha Maznevski 
 
 
Para controlar a incerteza, utilizamos estratégias diversas. Procuramos garantir nossos 
suprimentos, fixar as taxas de juros, prender nossos clientes em acordos de serviços de longo 
prazo. Contratamos pessoas que já conhecemos da escola e da universidade. Criamos 
estruturas organizacionais complexas, elaboramos complicados orçamentos e relatórios 
financeiros trimestrais. Mas quando a incerteza aumenta, muitas dessas estratégias ficam 
menos viáveis. Passamos tanto tempo administrando os sistemas para controlar a incerteza 
que esses sistemas começam a ruir com o seu próprio peso. Ao enfrentar situações com alto 
nível de incerteza, é hora de parar de tentar controlar tudo; é preciso aprender a se adaptar.   
  
Definimos a adaptabilidade como a capacidade de mudança interna em resposta às condições 
externas. De acordo com a Lei de Ashby, ou Lei da Variedade Requerida, uma organização 
pode adaptar-se se sua diversidade interna corresponder à diversidade do ambiente em torno. 
Isso significa, simplesmente, que um sistema flexível com muitas opções é mais capaz de 
enfrentar as mudanças.  
 
A variedade da mão-de-obra oferece uma fonte renovável de diversidade interna. Quanto mais 
incertezas a empresa enfrenta, mais a diversidade pode ajudá-la a adaptar-se às mudanças 
nas circunstâncias. Mas, para funcionar, a diversidade precisa ser bem administrada, o que 
exige certas habilidades e uma abordagem diferente à gestão. É uma abordagem em que a 
diversidade é aceita, reconhecida e apreciada, num ambiente de trabalho onde as pessoas se 
sentem "seguras" e têm incentivo para expressar pontos de vista diferentes.  
 
Enfrentar a incerteza com a diversidade dos colaboradores  
 
Para lidar com a incerteza, uma empresa precisa ter acesso a perspectivas e idéias diversas 
sobre como administrar e fazer negócios. Devemos nos concentrar em resultados a curto prazo 
ou a médio e longo prazo? Será melhor criar vínculos mais fortes com os clientes e 
fornecedores ou terceirizar parte das nossas atividades para empresas em outros países? 
Devemos liderar dando respaldo aos nossos profissionais ou tentar dirigi-los? Dispor de todo 
um leque de opiniões sobre questões como essas gera um diálogo que conduz à 
adaptabilidade.  



 
Por exemplo, pessoas de nacionalidades diferentes muitas vezes têm idéias diferentes sobre as 
causas básicas dos problemas, e também sobre como solucioná-las. Para ilustrar - numa 
equipe multinacional de controle de qualidade para um fabricante de produtos químicos, o 
grupo de engenheiros alemães preferia examinar todo o sistema industrial para encontrar a 
causa de um problema, enquanto outro grupo, formado por americanos, se concentrava nas 
causas mais imediatas.  
 
No passado, essas equipes trabalhavam separadamente e muitas vezes entravam em conflito. 
Mas quando, recentemente, a empresa enfrentou séria concorrência em vários mercados, 
percebeu que precisava melhorar sua filosofia em relação à garantia de qualidade e decidiu 
reunir as duas equipes. Depois de um início difícil, os grupos aprenderam a compreender e 
apreciar suas diferentes perspectivas. Ao trabalhar para uma nova série de fábricas, criaram 
os sistemas de garantia de qualidade mais eficazes, abrangendo o mais amplo leque de 
situações. Aproveitar a diversidade cultural ajudou a empresa encontrar maneiras mais 
abrangentes e mais eficientes de adaptar-se à incerteza.  
 
A diversidade oferece capacidade de adaptação de duas maneiras. Primeiro, abre um leque 
mais amplo de perspectivas, para ajudar a compreender e esclarecer as incertezas. Em um 
mundo complexo e sempre em mutação, já é bem difícil encontrar as informações certas e 
ainda mais difícil compreender o que elas todas significam. Quando a maioria das pessoas na 
empresa vê as coisas da mesma maneira, pode parecer que tudo corre tranqüilo; mas há uma 
boa chance de não se perceber as informações ou interpretá-las erradamente. Profissionais 
com diferentes tipos de formação e treinamento em geral estão ligados a diferentes redes de 
contatos, tanto dentro como fora da empresa.  
 
A diversidade também significa que os funcionários ouvem coisas diferentes e podem testar 
idéias e ações de várias maneiras. Eles também trazem diferentes filtros para as informações - 
vêem a mesma coisa de modos diferentes e, juntos, podem montar uma imagem mais 
completa, seja sobre o mercado de trabalho ou sobre os hábitos de compra do consumidor.  
 
Em segundo lugar, a diversidade ajuda a empresa ao combinar várias perspectivas de 
maneiras inovadoras. Uma equipe diversificada é, simplesmente, mais criativa e mais 
inovadora. Numa equipe em que todos são semelhantes, muitas vezes se chega a uma solução 
depressa e com forte alinhamento. Em contraste, numa equipe diversificada o processo é mais 
difícil, mas os participantes acabam questionando idéias arraigadas. Perspectivas 
aparentemente contraditórias são comparadas e combinadas, gerando novas abordagens mais 
abrangentes e bem testadas. Tudo isso leva a melhores decisões.  
 
Em diversas empresas, já vimos equipes diversificadas produzirem resultados muito além das 
expectativas. Uma delas tinha como objetivo cortar US$ 800 milhões de seus custos anuais, 
mas acabou encontrando maneiras criativas de cortar US$ 1,6 bilhão e investir a quantia 
economizada em pesquisas para uma nova linha de produtos. Outro exemplo: uma equipe de 
contabilidade de atuação mundial, com participantes diversificados, aumentou o desempenho 
em 85% em um ano. Em comparação, a média foi de 30% para equipes menos diversificadas.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Uma equipe diversificada leva a soluções inovadoras quando se lida com a incerteza, escrevem 
Martha Maznevski e Karsten Jonsen. Mas, para funcionar, a diversidade precisa ser bem 
administrada 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
A diversidade também ajuda nos níveis inferiores da empresa. Uma equipe multicultural de 
back office em um banco quadruplicou sua eficiência quatro vezes e garantiu a posição do 
banco contra os concorrentes em um novo mercado. Em todos esses casos, as equipes 
conseguiram usar as diferentes perspectivas de seus integrantes para se adaptar a situações 
de mudança de maneiras inovadoras.  



 
Aumentar a diversidade sem caos  
 
Mas não basta aumentar a diversidade para ganhar perspectivas diferentes. Só porque a 
fotografia da equipe sênior mostra pessoas de aparência diversa, não quer dizer que tenham 
pontos de vista diferentes. Em vez disso, as empresas precisam criar, conscientemente, uma 
atmosfera em que as pessoas explorem ativamente as diferentes idéias que podem trazer para 
a organização. Ao mesmo tempo, a diversidade traz suas barreiras ao alinhamento fácil e aos 
processos que correm tranqüilos. Assim, para se beneficiar da diversidade, é preciso repensar 
pressupostos básicos sobre a gestão.  
 
Comparamos administrar a diversidade com o raio laser e a luz branca. É preciso alinhar as 
pessoas com o laser, e então deixar a diversidade brilhar com a luz branca. O laser é um raio 
de luz no qual todos os fótons se movem na mesma direção, na mesma velocidade e no 
mesmo comprimento de onda. Alcança, assim, um objetivo específico.  
 
O raio laser da empresa responde à pergunta: em quais pontos nós não queremos 
perspectivas diferentes? Deve haver uma definição muito clara do que significa o desempenho 
na empresa, separando-o daquilo que as pessoas muitas vezes acham que a palavra significa. 
O laser poderia incluir os valores da empresa e sua direção e, com freqüência, permitir 
enxergar além do típico "universo de similaridades".  
 
No outro extremo, a luz branca destina-se a criar todo um leque de idéias e de perspectivas e 
a perguntar: em quais assuntos devemos ter diversidade? A parte mais difícil da resposta a 
essa pergunta é separar os critérios reais de desempenho dos critérios presumidos. Em muitas 
multinacionais, por exemplo, cada pessoa a ser considerada para um cargo sênior de gestão 
precisa ter experiência tanto na linha de produção como no âmbito internacional. Essa política 
é um bom exemplo de raio laser: identifica um conjunto importante de critérios de experiência 
relacionados ao discernimento necessário para administrar a firma. Na maioria das empresas, 
porém, há um corolário tácito: os candidatos a posições seniores precisam ter essa experiência 
antes dos 40 anos, pois depois dessa idade são considerados "muito velhos".  
 
O problema é que isso reduz a diversidade do tipo "luz branca" que ajuda a empresa a 
adaptar-se. Por exemplo, muitas mulheres profissionais e também muitos homens vindos de 
culturas fora da América do Norte e da Europa ocidental concentram-se na família quando 
estão na faixa dos 20 e tantos anos e início dos 30, em vez de dedicar-se a uma carreira 
internacional. Será que com isso ficam despreparados para assumir experiência internacional 
depois dessa idade? Não necessariamente. Ao criar uma família estável e aprender a equilibrar 
essa responsabilidade com a carreira profissional, podem estar bem preparados para 
administrar o estresse de uma vida no exterior e se adaptar às mudanças - mais do que quem 
parte para fora do país no início da carreira. Ou seja, com essa regra tácita as empresas 
excluem, involuntariamente, as diferentes perspectivas vindas do outro sexo, de outra faixa 
etária ou de outra cultura, necessárias num cargo sênior para adaptar-se a situações de 
incerteza.  
 
Use a diversidade para aceitar a incerteza  
 
Adotar a diversidade para adaptar-se à incerteza pode parecer contra-intuitivo. De fato, a 
reação mais freqüente às diferenças é minimizá-las: "Nossas diferenças são pequenas e 
desimportantes; vamos nos concentrar nas áreas que temos em comum". Mas essa filosofia do 
mínimo denominador comum leva a um desempenho medíocre num ambiente estável - e não 
a um desempenho de alto nível em um mundo incerto.  
 
As diferenças proporcionam os ingredientes para a criatividade e a inovação. Quando elas se 
alinham em torno de alguns princípios simples, ao estilo raio laser, as diferenças oferecem o 
espectro necessário para se adaptar às incertezas. E isso exige investir no diálogo e questionar 
profundamente as idéias arraigadas dos gestores. Para as empresas que fazem esse 
investimento, acolher a diversidade pode transformar a incerteza numa vantagem competitiva.  
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21, 22 e 23 abr. 2006. Gestão da Incerteza, 
p.2. 
 


