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Introdução

Você está prestes a cometer um erro 
terrível… mas estará em boa companhia

Por maiores que sejam, os reis são humanos.
E como outro qualquer, não são livres de enganos.

Pierre Corneille, Le Cid

Todos nós tomamos más decisões. Para começar, no plano individual: adotamos 
conscientemente hábitos — tabaco, álcool, alimentação, vida sedentária — que 
estão entre as principais causas de mortalidade. De maneira menos drástica, 
talvez você constate que às vezes compra produtos só porque estão em liquida-
ção ou que economiza menos do que deveria para a sua velhice. Esses exemplos 
simples ilustram que nem sempre tomamos decisões em nosso próprio benefício.

Os Estados modernos sofrem do mesmo mal. Com teimosia, um país 
aprofunda seus déficits e sua dívida. Já outro se lança em aventuras militares 
insensatas. Alguns ainda não se decidem a deter a corrupção endêmica que 
prejudica as chances de progresso econômico e social. As escolhas dos Estados 
não parecem ser mais racionais do que as feitas pelos seus cidadãos.

E o que dizer de nossos sistemas econômicos, além de que também são 
afetados por uma série de escolhas perigosas? Muitas vezes analisamos, com 
razão, a crise financeira de 2008 como fruto de decisões tomadas por bancos 
centrais, instituições financeiras, reguladores e agentes econômicos que, jun-
tos, contribuíram para que o sistema financeiro estivesse à beira do colapso.
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Gostaríamos que fosse diferente com nossas empresas, que elas fossem 
ilhas de racionalidade no oceano de decisões absurdas. A empresa moderna 
não é concebida exatamente como uma máquina de decidir em prol de seus 
objetivos econômicos e estratégicos? Nada disso. Nem um mês, nem uma 
semana transcorre sem que uma falência ou um escândalo ocorra e venha nos 
lembrar que as empresas também cometem erros graves.

O mais estranho não é que essas empresas às vezes façam escolhas que 
consideramos erradas do ponto de vista dos nossos valores pessoais, mas que 
essas decisões nem sempre sejam tomadas de acordo com seus próprios inte-
resses. Aquisições que em pouco tempo se revelam uma calamidade; guerras 
de preços desencadeadas por falta de cautela; estratégias estapafúrdias de cisão 
que matam o paciente que deveriam salvar; riscos descontrolados que quebram 
o banco: as decisões estratégicas aventureiras são tudo, menos excepcionais. 
Além disso, podemos acrescentar as ausências de decisões que igualmente se 
revelam desastrosas. A negligência em relação a concorrentes em ascensão, 
a reação lenta demais a novas tecnologias, a teimosia em não abrir mão de 
negócios moribundos também merecem um lugar no museu dos erros.

Diante desses fracassos, nossa primeira reação é sempre a mesma: identificar, 
caçar e punir o culpado! Quer se trate do déficit de um país ou da falência de 
uma empresa, nosso reflexo inicial é buscar decisores incompetentes, corruptos, 
ou, se possível, as duas alternativas. Por necessidade de compreensão, mas tam-
bém por receio de assumir as responsabilidades, queremos bodes expiatórios.

Lamentavelmente, essa caçada está nos desviando do bom caminho. E não 
se trata de isentar os eventuais culpados por negligência ou por desonestidade. 
Salvo esses casos raros, atribuir a responsabilidade de uma má decisão a uma 
única pessoa é ao mesmo tempo injusto, ilógico e improdutivo.

Injusto porque é extremamente caricato imaginar que, via de regra, nossas 
empresas (ou nossos governos) estão nas mãos de incompetentes notórios. 
Salvo exceção, ninguém é promovido a um cargo de alta responsabilidade sem 
provar constantemente, por anos ou décadas, talentos extraordinários. Quem 
afirma o contrário demonstra ignorância ou demagogia.

Ilógico porque não existe nada de incomum em um erro. Um estudo com 
mais de 2 mil executivos apontou que, entre eles, apenas 28% acreditam que 
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sua empresa toma “em geral” boas decisões estratégicas. A maioria (60%) 
acredita que decisões erradas são quase tão frequentes quanto decisões certas. 
Em particular, como veremos nas páginas seguintes, há categorias de decisões 
em que os erros costumam não apenas ser comuns, como de direção constante 
(e não aleatória). Para resumir: as empresas sempre cometem os mesmos erros, 
sempre voltam a cair nas mesmas armadilhas. Logo, parece estranho sempre 
buscar a explicação de cada fracasso nas características individuais de uma 
ou outra pessoa. Mil erros diferentes poderiam ter mil justificativas, mas mil 
erros iguais têm a mesma explicação.

Improdutivo porque a caça ao bode expiatório reforça a perigosa ilusão de 
que as más decisões são tomadas por maus decisores, bastando uma mudança 
de capitão para impedir que o navio colida contra o iceberg. Acontece que o 
raciocínio é circular: como reconhecer uma pessoa que toma más decisões a não 
ser por seus fracassos? E por que, antes do revés, essa pessoa era considerada 
capaz, se não por seus êxitos? Em tais condições, de que maneira o sucessor, 
escolhido da mesma forma, teria mais chances de sucesso?

Então o problema não é procurar culpados. Como veremos em diversos 
exemplos, os “culpados” por decisões infelizes são, em sua imensa maioria, 
gestores muito competentes, bem informados e guiados por motivações 
perfeitamente adequadas. Não são maus executivos: são bons executivos que 
tomam más decisões.

As razões desse paradoxo são as mesmas que explicam nosso comporta-
mento individual: esses executivos, como todos nós, são seres humanos. As 
decisões são resultado de julgamentos racionalmente imperfeitos e produzem 
comportamentos imperfeitamente racionais. Além disso, como todos nós, 
cometem erros que não são aleatórios: erros que são “irracionais” de maneira 
reiterada e previsível.

Essa afirmação pode causar surpresa na terra de Descartes, onde fran ceses 
estão convencidos, talvez mais do que em outros países, de ter um compor-
tamento racional. No entanto, está estabelecida da maneira mais científica 
possível. Nos últimos quarenta anos, as ciências cognitivas e a psicologia do 
julgamento e da tomada de decisão identificaram, um a um, erros sistemáti-
cos, padrões de desvios quanto às chamadas escolhas “racionais”, compilando 

Voce_Esta_Prestes_Cometer_Erro_Terrivel.indd   11 30/06/21   12:10



12

esses erros sob o nome de vieses cognitivos. Esses estudos renderam a Daniel 
Kahneman, seu principal inspirador, o prêmio Nobel de economia em 2002. 
Richard Thaler, que teve grande contribuição na aplicação dos ensinamentos 
da psicologia comportamental à economia e às finanças, foi laureado com o 
mesmo prêmio quinze anos depois.

A psicologia e a economia comportamentais têm uma influência crescente 
sobre os gestores políticos no mundo todo. Thaler e seu colega Cass Sunstein 
popularizaram sobretudo a ideia de que os cidadãos não fazem as melhores 
escolhas por conta própria, sendo desejável e legítimo influenciá-los sem com 
isso obrigá-los: é o nudge, ou “empurrãozinho”, na direção certa. Nas mais 
diversas áreas, como doação de órgãos, economia de energia, arrecadação 
de impostos, incentivo à aposentadoria, combate à prescrição excessiva de 
antibióticos — em suma, onde se queira influenciar o comportamento —, os 
nudges são eficazes. O Reino Unido foi o primeiro a criar uma nudge unit, 
uma equipe de pesquisadores de ciências cognitivas que sugere ações para 
as administrações e ajuda a medir o impacto delas. Desde então, equipes 
semelhantes foram criadas ao redor do mundo. Raras correntes de pesquisa 
podem se orgulhar de tamanha influência.

O meio empresarial se apressou a fazer uso dos ensinamentos das ciências 
comportamentais. De início, para influenciar consumidores e clientes (o que 
apenas confere uma aparência científica a práticas antigas, como o comércio). 
Em seguida, de maneira mais inovadora, para tirar proveito dos erros previ-
síveis cometidos pelos mercados financeiros — a “finança comportamental”. 
Por fim, mais recentemente, para tentar aprimorar suas próprias decisões, de 
tal modo que os melhores conselhos administrativos consideram a redução 
dos vieses na tomada de decisões uma de suas prioridades.

Este livro focará nessa aplicação de tomada de decisão, em particular nas 
decisões estratégicas, por natureza um pouco mais raras, embora essenciais. 
Quando uma empresa, por exemplo, decide sobre uma aquisição importante, 
opta por entrar em um novo mercado ou inicia uma reorganização radical, ela 
compromete recursos significativos, de maneira difícil de reverter. Sua posição 
concorrencial futura, seus resultados financeiros, a manutenção de empregos 
e, muitas vezes, a própria sobrevivência da empresa dependem dessas escolhas. 
No entanto, tais decisões estratégicas nem sempre são coroadas com sucesso. 
Como mostraremos na primeira parte deste livro, é comum que empresas 
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admiradas, lideradas por gestores reconhecidos e bem-sucedidos, cometam 
erros estratégicos importantes.

As ciências comportamentais nos oferecem uma grade de leitura indis-
pensável se quisermos aprimorar a qualidade das decisões estratégicas e lutar 
contra os erros recorrentes. Propomos que você tenha em mente três ideias, 
que serão desenvolvidas ao longo desta obra.

A primeira: os vieses nos desviam, mas em uma direção que podemos prever. 
“Embora isso seja loucura, possui certo método”, afirma Polônio sobre Hamlet. 
Aqui também: a loucura nos arrasta para caminhos conhecidos.

Nossos vieses nos transformam em seres “previsivelmente irracionais”, para 
retomar o título de um livro de Dan Ariely:* somos previsivelmente irracionais. 
Nas organizações, esses vieses, ampliados por dinâmicas também previsíveis, 
mas muitas vezes subestimadas, estão na origem de erros recorrentes e às 
vezes drásticos. A primeira parte deste livro ilustra nove erros típicos, cada 
um explicado por uma combinação de vieses.

A segunda ideia: nossos vieses são incorrigíveis, mas administráveis. Não 
podemos tirar lições de um viés para não voltar a repeti-lo, pois um viés não 
é um erro. Caso contrário, você só teria que percorrer os títulos da primeira 
parte deste livro para aprender a tomar decisões melhores! Por definição, 
um viés é um fenômeno de que não temos consciência. Como não podemos 
corrigi-lo por conta própria, estamos condenados a reproduzir de maneira 
interminável os erros oriundos de nossos vieses.

No entanto, se estamos tão mergulhados em nossos vieses, se tomamos 
decisões tão imperfeitas, como realizamos todos os dias proezas que encan-
tam? Como um cético perguntou: “Se somos tão estúpidos, como pisamos 
na Lua?”. A resposta é que não foi o homem que chegou à Lua, foi a Nasa! 
Nessa tirada está o remédio, a única solução possível para melhorar nossas 
decisões. Embora estejamos de forma individual à mercê dos nossos vieses, 
podemos observar e corrigir os dos outros. Inversamente, nossos familiares, 
nossos amigos e colegas têm consciência de nossos vieses. Para tomar decisões 

* Para facilitar a leitura, as fontes e as referências não são indicadas no texto, mas em uma 
bibliografia temática para cada capítulo.
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melhores, devemos nos amparar neles, encontrar uma maneira de aproveitar a 
força do coletivo. A segunda parte deste livro demonstra o impacto que essa 
metodologia pode ter para melhorar as decisões, tanto em termos humanos 
como financeiros.

Como decidir bem requer metodologia, uma em particular é indispensável 
para tomar decisões estratégicas, que são as mais importantes, interferem no 
futuro e muitas vezes são as mais difíceis. Chegamos à terceira ideia: diante de 
uma decisão estratégica, a arte de decidir consiste em construir uma  metodologia, 
que chamaremos neste livro de arquitetura da decisão. A terceira parte apre-
senta os princípios, os “pilares” dessa arquitetura da decisão, e também diversas 
ferramentas práticas, “tijolos” para construir esses pilares e para aprender, ou 
reaprender, a tomar decisões.

Para que em cada uma dessas etapas possamos ter material para reflexão 
e ação, fundamentamos este livro em três tipos de fontes. Sua espinha dor-
sal teórica é a das ciências cognitivas e da economia comportamental. Com 
essa base, abordamos inúmeros trabalhos de pesquisa nas ciências de gestão, 
durante o estudo das metodologias de tomada de decisão das empresas. Por 
fim, os exemplos práticos dessas metodologias têm origem na observação in 
loco, nos bastidores da tomada de decisões estratégicas e nas inúmeras con-
versas com empresários, investidores e diretores que aceitaram dividir sua 
experiência conosco.

Este livro não é nem uma coletânea panfletária das piores decisões estra-
tégicas, nem o compilado magistral de um teórico da ciência cognitiva, nem 
um manual de gestão com receitas simples que qualquer executivo poderia 
implementar “da noite para o dia”. Sua ambição é levar todo gestor, seja lá qual 
for sua área e seu nível de atuação, a se questionar sobre sua forma de tomar 
decisões. Se você passar algum tempo, antes de sua próxima decisão impor-
tante, construindo sua própria metodologia, inventando sua própria “arte de 
decidir”, o objetivo será alcançado. E, talvez, um “erro terrível” seja evitado…
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Parte i

As nove armadilhas
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