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É a experiência que conduz os profissionais na hora das decisões acertadas, garante o 
especialista em tomada de decisões Paul Schoemaker, diretor da Wharton School, da 
Pensilvânia (EUA). Ele esteve no Brasil e falou com exclusividade a este jornal. De cara, uma 
constatação: o famoso "jeitinho brasileiro" pode até ser diferencial interessante, mas não deve 
balizar as decisões. "Ser flexível é algo excelente, só que é improvável o sucesso a longo prazo 
sendo totalmente intuitivo", garante.  
 
Guia para a tomada de decisões eficiente 
 
Mestre da Wharton School mostra aos executivos brasileiros o caminho das resoluções 
certeiras. A experiência pode levar os profissionais a tomarem decisões acertadas num piscar 
de olhos. "Ao observar um incêndio, um bombeiro com anos de carreira é capaz de decidir 
pedir a todos da equipe que se afastem do local por perceber que há algo de diferente naquela 
situação. Ele não sabe ao certo o que o levou a chegar àquela conclusão, mas tem certeza de 
que a situação é de grande perigo. De repente, a casa explode", exemplifica Paul Schoemaker, 
professor e diretor do Centro Tecnológico de Inovação da Wharton School, na Pensilvânia, 
Estados Unidos.  
 
Mas antes de chegar ao ponto de ter conhecimento suficiente para tornar a análise de uma 
situação intuitiva, quase que automática, são necessários muitos anos vivendo situações 
semelhantes. "Mesmo assim, não se pode confiar totalmente na intuição em momentos nos 
quais se está emocionalmente alterado", lembra o especialista em tomada de decisão, que 
esteve no Brasil na última semana à convite da HSM e falou com exclusividade a este jornal 
sobre o assunto.  
 
O objetivo de sua visita foi ensinar aos executivos brasileiros o processo que leva às escolhas 
acertadas. Logo de cara, ele avisa que o nosso "jeitinho" pode ser um diferencial interessante, 
mas não deve guiar a tomada de decisões. "Ser flexível é algo excelente, especialmente 
quando as incertezas aumentam. Mas é improvável que se obtenha sucesso a longo prazo 
sendo despreparado, indisciplinado e apenas totalmente intuitivo, ou agindo de forma 
irrefletida. Será preciso fazer uso do processo correto para obter sucesso". Então vamos às 
lições de Schoemaker.  
 
Delimite o problema  
 
O primeiro passo para a tomada de decisões acertadas, de acordo com Schoemaker, é 
enquadrar bem a questão. "É preciso olhar sempre além daquilo que se apresenta e não se 
satisfazer com as informações que lhe são fornecidas num primeiro momento", afirma. Isso 
significa definir o que precisa ser decidido, estruturar e focar o problema, restringir ou 
expandir as questões e determinar os critérios que o farão preferir uma opção em vez de 
outra.  
 
Depois disso, vale a pena ainda trazer à tona pressupostos implícitos ou ocultos. Também é 
importante questionar-se sobre de que maneira outros podem enquadrar as questões; discutir 
os vínculos com outras questões ou considerações; definir seus critérios de sucesso e suas 
limitações; gerar opções adicionais usando a criatividade e, ainda, pensar sobre quem mais 
deveria estar envolvido ou ficar envolvido.  
 
Faça as perguntas certas  
 
O segundo passo é coletar as informações certas. Nesse ponto, corre-se o risco de cair em 
algumas armadilhas como a confiança excessiva em seu próprio discernimento, a ponderação 
excessiva das informações, a ancoragem exagerada das estimativas e a preferência por dados 
confirmados.  
 



As perguntas mais importantes para se fazer no momento da coleta de informações são: o que 
não sabemos, mas deveríamos e poderíamos saber? Em relação a que podemos estar 
excessivamente confiantes ou ancorados? Algumas de nossas informações estão distorcidas ou 
são tendenciosas? Quais são as principais incógnitas nessa situação?  
 
A construção de cenários também é indispensável. "É tão importante quanto ir ao médico para 
verificar se, no futuro, você terá alguma propensão a ataques cardíacos e, conseqüentemente, 
se tratar para evitar o mal", comenta ele.  
 
Pode-se fazer a previsão de situações futuras a partir da identificação de todas as forças 
relevantes; das tendências e das incertezas; da eleição das duas principais incertezas e da 
criação de uma matriz de cenários. "Além disso, é recomendável a elaboração de uma sinopse 
dos cenários, uniformizar os temas e os marcos indicadores e elaborar relatos e resumos."  
 
Muitos altos executivos, no entanto, não costumam fazer esse exercício e não conseguem ver 
o que está adiante. Schoemaker cita o resultado de uma pesquisa realizada pelo Decision 
Science Institute (DSI) que indicou que dois terços dos entrevistados disseram ter sido pegos 
de surpresa em, no mínimo, três eventos de alto impacto nos últimos cinco anos.  
 
Quase todos, 97%, afirmaram que suas organizações não tinham um sistema adequado de 
alerta antecipado e, 81% sentiam que a aptidão atual de visão estratégica de suas 
organizações é inferior a que necessitarão no futuro.  
 
"Se você quer ver onde as coisas estão acontecendo e mudando, tem de estar de olho o tempo 
todo em tudo o que acontece à sua volta, ou seja, deve desenvolver sua visão periférica", 
alerta Schoemaker. Para identificar a visão periférica com mais facilidade lembre-se de um 
forte ataque a um ponto cego e discuta por quê ele ocorreu. Depois disso, tente encontrar um 
exemplo de uma grande ameaça ou oportunidade que foi reconhecida precocemente pela 
organização e também explique como tudo aconteceu. Com base nisso, é preciso refletir sobre 
como melhorar a curiosidade e vigilância da companhia.  
 
Estimule o conflito  
 
O terceiro passo é tirar conclusões, ou seja, escolher com sabedoria. Ele deu destaque especial 
a alguns dos problemas que podem surgir durante as decisões em grupo. "As pessoas tendem 
a se calar quando são minoria e podem privar o grupo de um ponto de vista importante e 
enriquecedor", afirma. Por isso, o conflito é um elemento importante no momento em que se 
está chegando às conclusões. "É o que instiga o pensamento. Move-nos à observação e à 
memória."  
 
Muitas vezes, o chamado "pensamento de grupo", que mina a declaração de opiniões 
divergentes, é provocado pelo contato limitado com pessoas de fora e o estresse de prazos 
apertados. Para estimular o diálogo aberto, pode-se formar subgrupos, pedir relatórios aos 
membros que estão em minoria, alternar o "advogado do diabo" e ouvir especialistas de fora.  
 
Não esqueça dos erros  
 
As más decisões, no entanto, são inevitáveis e necessárias para que se chegue ao último 
passo da escolha certa, o aprendizado com a experiência. "Não se pode melhorar o nível de 
adoção de decisões se não se estudar os próprios erros, exatamente como os atletas fazem."  
 
Segundo ele, os executivos mais bem-sucedidos são melhores em obter rotineiramente 
feedback sobre o desempenho pessoal e organizacional. Sabem interpretar de maneira 
construtiva as informações que recebem e as utilizam para ajustar seu comportamento e 
melhorar os resultados operacionais, sem esquecer de transmitir seu aprendizado aos colegas 
e à equipe.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


