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SuPoNHA Que vocÊ esteja avaliando um candidato 
a emprego para chefi ar um novo escritório em um 
país diferente. No papel, essa é sem dúvida a pessoa 
mais qualifi cada que você já viu. As respostas que 
ela dá às suas perguntas são perfeitas. Ela tem habi-
lidades sociais impecáveis. Ainda assim, parece que 
algo não está bem. Você não sabe exatamente o que 
é — mas tem essa sensação. Como você decide se a 
contrata?

Você pode confi ar em sua intuição, que já o orien-
tou bem em outras ocasiões, e não contratá-la. É o 
que a maioria dos executivos diz que faz quando 
apresentamos este cenário em nossas aulas de to-
mada de decisão gerencial. O problema é que, a me-
nos que você já tenha ido ocasionalmente contra sua 
intuição, você nunca a testou. Não é possível saber 
se a intuição realmente o está ajudando a fazer bo-
as escolhas se você nunca viu o que acontece quan-
do a ignora. 

Pode ser perigoso confi ar demais naquilo que os 
especialistas chamam de Sistema 1 de pensamento 

— julgamentos automáticos que resultam de associa-
ções armazenadas em nossa memória —, em vez de 
trabalhar de forma lógica com a informação que es-
tá disponível. Sem dúvida, o Sistema 1 é crucial para 
a sobrevivência. É ele que faz você desviar seu carro 
para evitar um acidente. Mas, como o psicólogo Da-
niel Kahneman mostrou, ele também é uma fonte 
comum de vieses que podem resultar em uma má 
tomada de decisão, porque nossas intuições nos 
desviam frequentemente do caminho. Outras fon-
tes de vieses envolvem falhas do Sistema 2 de pensa-
mento — basicamente, raciocínios deliberados que 
deram errado. Limitações cognitivas ou preguiça, 
por exemplo, podem levar as pessoas a se concen-
trar intensamente nas coisas erradas e não buscar in-
formações relevantes.

Todos nós somos suscetíveis a tais vieses, prin-
cipalmente quando estamos cansados, estressados 
ou fazendo múltiplas tarefas. Imagine um CEO ne-
gociando uma fusão e, ao mesmo tempo, sob dupla 
pressão — de advogados, para decidir sobre o fecha-
mento de uma fábrica, e de colegas, para fazer de-
missões. Em situações desse tipo, estamos longe de 
estar preparados para tomar uma decisão. Estamos 
desgastados mentalmente, emocionalmente e fi-
sicamente. Para lidar com isso, acabamos confi an-
do ainda mais nos julgamentos intuitivos do Siste-
ma 1 e menos no raciocínio cuidadoso. A tomada de 
decisão se torna mais rápida e mais simples, mas a 

qualidade geralmente é prejudicada.
Uma solução é delegar funções e combater os 

vieses no nível organizacional, usando a arquitetu-
ra de escolha para modifi car o ambiente no qual as 
decisões são tomadas (veja “Os líderes como arqui-
tetos de decisão”, nesta edição). Em grande parte 
do tempo, porém, a delegação não é apropriada, e 
sobra tudo para você, o gestor, decidir. Quando for 
esse o caso, você pode superar seus próprios vieses. 
Para começar, é preciso entender de onde eles vêm: 
confi ança excessiva na intuição, raciocínio defeituo-
so, ou ambos. Neste artigo, descrevemos alguns dos 
vieses mais resistentes que existem: a visão de tú-
nel sobre cenários futuros, sobre objetivos e sobre 
opções. Mas ter consciência disso não é sufi ciente, 
como Kahneman, refl etindo sobre suas próprias ex-
periências, já assinalou. Por isso, também apresen-
tamos estratégias para superar os vieses, baseadas 
nos últimos estudos sobre psicologia do julgamento 
e tomada de decisão.

Primeiro, porém, voltemos àquele candidato que 
você está avaliando. Talvez seus receios não sejam 
exatamente sobre ele, mas sobre questões maiores 
que você ainda não articulou. E se o ambiente de ne-
gócios na nova região não for tão promissor quanto 
o previsto? E se os funcionários tiverem problemas 
para colaborar além das fronteiras ou para se coor-
denar com a sede? As respostas a essas perguntas 
vão orientar a decisão de recuar ou de gerir um cres-
cimento contínuo, dependendo de como o futuro se 
desenrola. Por isso, você deve pensar nas contingên-
cias já, no momento de decidir quem contratar.

Mas a disposição de fazer essas perguntas maio-
res e mais difíceis não vem naturalmente. Somos 
avarentos cognitivos — não gostamos de gastar nos-
sa energia mental analisando incertezas. É mais fá-
cil procurar resolver logo o assunto — por isso, é o 
que fazemos. Isso restringe nosso pensamento, fa-
zendo com que nos concentremos em apenas um 
futuro possível (neste caso, um escritório que tenha 
o desempenho previsto), um objetivo (contratar al-
guém que possa comandá-lo nessas circunstâncias) 
e uma opção (o candidato diante de nós). Quando 
esse pensamento estreito tece uma história convin-
cente, o Sistema 1 entra em ação: a intuição nos diz, 
prematuramente, que estamos prontos para decidir, 
e aí nos aventuramos a seguir em frente com uma 
grande — mas infundada — confi ança. Para “desen-
viesar” nossas decisões, é essencial ampliar nossa 
perspectiva em todas as três frentes.
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Pensando no futuro
Quase todo mundo pensa de forma muito estreita 
sobre resultados possíveis. Algumas pessoas fazem 
sua melhor suposição e param por aí (“se construir-
mos esta fábrica, venderemos 100 mil carros a mais 
por ano”). Outras, pelo menos, tentam proteger su-
as apostas (“há 80% de possibilidades de que venda-
mos entre 90 mil e 110 mil carros a mais”). 

Infelizmente, a maior parte dessa proteção de 
apostas é totalmente inadequada. Quando pesqui-
sadores pediram a centenas de diretores financeiros 
de empresas de vários setores que previssem os re-
tornos anuais do S&P 500 ao longo de um horizon-
te de nove anos, suas faixas com 80% de variação 
se mostraram corretas apenas em um terço do tem-
po. É uma taxa de precisão terrivelmente baixa para 
um grupo de executivos com conhecimento supos-
tamente grande sobre a economia dos Estados Uni-
dos. As projeções são ainda mais equivocadas quan-
do as pessoas avaliam seus próprios planos, em par-
te porque seu desejo de sucesso distorce sua inter-
pretação dos dados. (Como David Viniar, ex-CFO da  
Goldman Sachs, disse certa vez, “a lição que você 
sempre aprende é que sua definição de ‘extremo’ 
não é suficientemente extrema”.)

Como tendemos a ser excessivamente confian-
tes em nossas estimativas, é importante darmos um 

“empurrão” em nós mesmos para levar em conta o 
risco e a incerteza. Os métodos a seguir são bastan-
te úteis.

Faça três estimativas. Qual será o preço do pe-
tróleo em janeiro de 2017? Quantas moradias serão 
construídas nos Estados Unidos  no próximo ano? 
Quantos chips de memória seus clientes vão pedir 
no mês que vem? Tais previsões orientam decisões 
sobre entrar ou não em um novo mercado, quan-
tas pessoas contratar e quantas unidades produzir. 
Para melhorar sua precisão, trabalhe com pelo me-
nos três estimativas — baixa, média e alta —, em vez 

de indicar apenas uma faixa de variação entre dois 
extremos. As pessoas definem faixas mais amplas 
quando pensam em suas estimativas baixa e alta se-
paradamente, e trabalhar com três números leva vo-
cê a fazer isso.

Seus palpites baixo e alto devem ser improváveis, 
mas ainda dentro do campo da possibilidade. Por 
exemplo, na extremidade baixa, você pode dizer: 

“Há uma possibilidade de 10% de que vendamos me-
nos de 10 mil chips de memória no mês que vem.” E, 
na extremidade alta, você pode prever uma possi-
bilidade de 10% de que as vendas passem de 50 mil. 
Com essa abordagem, você tem menor probabilida-
de de ser pego de surpresa por imprevistos em qual-
quer um dos dois extremos — e pode fazer um pla-
nejamento para eles. (Como você aumentará a pro-
dução se a demanda for muito maior do que o pre-
visto? Se for menor, como você lidará com o excesso 
de estoque e manterá o fluxo de caixa?) É provável 
que sua estimativa intermediária o deixe mais perto 
da realidade do que uma faixa entre dois números.

Pense duas vezes. Um exercício relacionado 
ao primeiro método é fazer duas previsões e tirar a 
média. Por exemplo, os participantes de um estu-
do deram seus melhores palpites sobre datas his-
tóricas, como o ano em que foi inventado o desca-
roçador de algodão. Depois, quando lhes pediram 
que supusessem que sua primeira resposta estava 
errada, deram outros palpites. Embora uma estima-
tiva geralmente não estivesse mais próxima da rea-
lidade que a outra, as pessoas puderam aproveitar 
a “sabedoria da multidão interior” calculando a mé-
dia de seus palpites — estratégia que deu um resul-
tado mais preciso do que uma ou outra estimativa 
sozinha. Estudos também mostram que quando as 
pessoas pensam mais de uma vez sobre um proble-
ma, elas geralmente o abordam com uma perspec-
tiva diferente, acrescentando informações valiosas. 
Por isso, aproveite sua multidão interior e dê tempo 

Ideia em resumo
O PROBLEMA 
Os vieses cognitivos turvam 
nossa tomada de decisão. 
Confiamos demais nos 
julgamentos intuitivos, 
automáticos, e mesmo 
quando tentamos usar a razão, 
nossa lógica é muitas vezes 
preguiçosa ou falha.

A CAUSA 
Em vez de analisar os riscos 
e as incertezas, procuramos 
resolver logo o assunto — é 
muito mais fácil. Isso restringe 
nosso pensamento sobre o que 
poderia acontecer no futuro, 
quais são nossas metas e como 
podemos alcançá-las.

A SOLUÇÃO 
Sabendo quais vieses tendem 
a nos atrapalhar, e usando 
certos truques e ferramentas 
para superá-los, podemos 
ampliar nosso pensamento  
e fazer escolhas melhores.
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Ocultação 
melhora o julgamento, 
porque elimina a infl uência 
de estereótipos, associações 
idiossincráticas e fatores 
irrelevantes.

EXEMPLOS 

No processo de seleção de músicos, as orquestras colocam os 
candidatos para fazer sua audição atrás de uma tela, a fi m de 
evitar o viés de gênero. Desde que essa se tornou a prática-
padrão, o número de mulheres em orquestras disparou de 5% 
em 1970 para quase 40% atualmente. 

muitos professores garantem uma nota justa cobrindo os 
nomes dos alunos (ou pedindo que um assistente faça 
isso) antes de avaliar artigos e outros trabalhos.

Listas de verifi cação 
Reduzem erros causados 
por esquecimento e outras 
distorções da memória, porque 
direcionam nossa atenção para 
o que é mais relevante.

Os capitalistas de risco costumam usar um conjunto de 
critérios para analisar onde investir. 

Os gerentes de contratação experientes avaliam os 
candidatos realizando entrevistas estruturadas (que 
permitem prever o desempenho de forma muito mais 
precisa do que as entrevistas abertas). Como há uma 
forma padronizada de avaliar as respostas, as pessoas 
podem ser facilmente comparadas em vários aspectos.

Algoritmos 
Garantem coerência, porque 
predeterminam quanta 
ênfase cada elemento 
informativo receberá.* 

Bancos e outras instituições de crédito usam algoritmos de 
pontuação para prever a solvabilidade dos consumidores. 

Seguindo o exemplo do beisebol profi ssional americano, 
os empregadores estão começando a usar algoritmos 
na contratação. Um estudo mostrou que uma equação 
simples para avaliar candidatos superou o julgamento 
humano em pelo menos 25%.

Como evitar dar o peso errado às informações
Quando atribuímos um signifi cado muito grande ou muito pequeno às informações 
que temos, estamos fadados a perder o rumo em nossa tomada de decisão. É um 
problema que atravessa os diferentes tipos de viés, mas aqui estão algumas táticas 
que podem ajudar.

*Como os algoritmos refl etem os vieses dos especialistas que os criaram, é melhor combiná-los com outras ferramentas de desenviesamento.

Foco tOmaDa DE DECISãO
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para uma reconsideração: projete um resultado, fa-
ça uma pausa (espere até o dia seguinte, se puder) e 
depois projete outro. Não tome como referência sua 
estimativa anterior — você ficaria preso a ela e limi-
taria sua capacidade de ter novos insights. Se não pu-
der deixar de pensar em sua estimativa inicial, então 
suponha que ela estava errada e considere fatores 
que sirvam de base para um palpite diferente.

Use o pré-mortem. Em um post mortem, a ta-
refa é normalmente a de entender a causa de um 
fracasso passado. Em um pré-mortem, você imagi-
na um fracasso futuro e aí explica a causa. Essa téc-
nica, também chamada de “retrospectiva prospecti-
va”, ajuda a identificar potenciais problemas que a 
previsão comum não traz à mente. Se você é um ge-
rente de um varejista internacional, pode dizer: “Va-
mos supor que estejamos em 2025 e nossos pontos 
de venda na China venham perdendo dinheiro todo 
ano desde 2015. Por que isso aconteceu?”.

Pensar dessa forma tem vários benefícios. Em 
primeiro lugar, essa abordagem modera o otimis-
mo, incentivando uma avaliação mais realista de 
risco. Em segundo lugar, ajuda a preparar planos de 
reserva e estratégias de saída. Em terceiro lugar, po-
de destacar fatores que influenciarão o sucesso ou 
o fracasso, o que pode aumentar sua capacidade de 
controlar os resultados.

Talvez a Home Depot tivesse se beneficiado de 
um pré-mortem antes de decidir entrar na China. 
Segundo alguns relatos, a empresa foi forçada a fe-
char suas lojas lá porque aprendeu tarde demais que 
a China não é um mercado para o “faça você mes-
mo”. Aparentemente, como a mão de obra é bara-
ta, os consumidores chineses de classe média prefe-
rem contratar alguém para fazer os reparos domésti-
cos. Se a empresa tivesse imaginado com antecedên-
cia uma baixa demanda, poderia ter feito pesquisas 
adicionais de mercado (perguntando aos consumi-
dores chineses como eles resolviam seus problemas 
de consertos domésticos) e oferecido serviços, em 
vez de produtos do tipo “faça você mesmo”.

Tenha uma visão externa. Agora, digamos 
que você esteja a cargo de uma equipe de desenvol-
vimento de novos produtos. Você preparou cuida-
dosamente um plano de seis meses — sobre o qual 
está muito confiante — para o design inicial, o tes- 
te com o consumidor e a prototipagem. E detalhou  
o que precisará para gerir a equipe da forma ideal  
e os motivos pelos quais espera ter sucesso. Isso é  
o que Dan Lovallo e Daniel Kahneman chamam de 

ter uma “visão interna” do projeto, o que normal-
mente resulta em excesso de otimismo. É preci-
so complementar essa perspectiva com uma visão  
externa — que considere o que aconteceu com em-
preendimentos semelhantes e qual conselho você 
daria a outra pessoa se não estivesse envolvido nes-
sa tarefa. A análise poderia mostrar, por exemplo, 
que apenas 30% dos novos produtos em sua indús-
tria deram lucro dentro de cinco anos. Você acon-
selharia um colega ou um amigo a aceitar 70% de 
possibilidade de fracasso? Se não, não vá em frente,  
a não ser que tenha evidências de que suas chances 
de sucesso são substancialmente melhores do que 
as de todos os outros.

A visão externa também previne a “falácia do 
planejamento” — criar uma história de sucesso total 
e trabalhar prevendo isso, mesmo que suas possibi-
lidades de fracasso sejam, na verdade, muito altas. 
Se você examinar de forma fria e cuidadosa os cus-
tos e o tempo necessários para desenvolver novos 
produtos em seu mercado, poderá ver que eles ul-
trapassam de longe sua previsão otimista, o que po-
de leválo a mudar ou abandonar seu plano.

Pensando nos objetivos
É importante ter também uma mentalidade am-
pla sobre seus objetivos. Isso o ajudará a se con-
centrar quando for a hora de escolher suas opções 
mais adequadas. A maioria das pessoas acaba limi-
tando involuntariamente suas opções ao se guiar 
apenas por um subconjunto de metas adequadas, 
simplesmente porque não conhece toda a gama de 
possibilidades.

Essa é uma armadilha que a equipe de alta gestão 
da Seagate Technology procurou evitar no início dos 
anos 1990, quando a empresa era a maior fabricante 
de discos rígidos do mundo. Depois de adquirir uma 
série de empresas, a Seagate buscou a ajuda do ana-
lista de decisão Ralph Keeney para descobrir como 
integrá-las em uma única organização. Keeney fez 
entrevistas individuais com 12 dos principais execu-
tivos da Seagate, incluindo o CEO, para trazer à to-
na as metas da empresa. Ao sintetizar suas respos-
tas, ele identificou oito objetivos gerais (como os de 
criar a melhor organização de software e fornecer va-
lor aos clientes) e 39 específicos (como os de desen-
volver melhores padrões de produtos e reduzir os 
custos para o cliente). Significativamente, cada exe-
cutivo mencionou, em média, apenas um terço dos 
objetivos específicos, e só uma pessoa citou mais da 
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metade. Mas, com todos os objetivos mapeados, os 
altos executivos tiveram uma visão mais abrangen-
te e um quadro comum para decidir quais oportuni-
dades perseguir. Se eles não tivessem refletido siste-
maticamente sobre seus objetivos, algumas dessas 
perspectivas poderiam não ter sido detectadas.

No início do processo de tomada de decisão, vo-
cê deve gerar muitos objetivos. Mais tarde, pode es-
colher os mais importantes. A Seagate, por exemplo, 
deu alta prioridade à melhoria dos produtos porque 
isso proporcionaria consumidores mais satisfeitos, 
mais vendas e, no fim, maiores lucros. Naturalmen-
te, existem outros caminhos para ter maiores lucros, 
como o de desenvolver uma força de trabalho mais 
enxuta e eficiente. Articular, documentar e organi-
zar suas metas ajuda a ver esses caminhos claramen-
te, para que você possa escolher aquele que faz mais 
sentido à luz dos prováveis resultados.

Siga estas dicas para garantir que seus objeti-
vos sejam suficientemente ambiciosos e de amplo 
alcance.

Busque conselhos. Complete sua perspectiva 
recorrendo a outras pessoas em busca de ideias. Em 
um estudo, os pesquisadores pediram que estudan-
tes de MBA relacionassem todos os seus objetivos 
para um estágio. A maioria mencionou sete ou oi-
to coisas, como “melhorar minha atratividade para 
ofertas de emprego em período integral” e “desen-
volver minhas habilidades de liderança”. Depois, os 
pesquisadores lhes mostraram uma lista com os ob-
jetivos de cada um e perguntaram quais eles consi-
deravam pessoalmente relevantes. Como resultado, 
suas próprias listas dobraram de tamanho — e quan-
do os participantes fizeram depois um ranking com 
seus objetivos, aqueles gerados por outros ficaram 
em posições tão altas quanto os que eles mesmos ti-
nham definido.

Delineie objetivos por conta própria antes de 
buscar conselhos, para não ficar preso ao que os ou-
tros dizem. E não influencie a opinião de seus asses-
sores com aquilo em que você já acredita (“creio que 
nosso novo CFO precisa ter experiência em aquisi-
ções — o que vocês acham?”). Se você está tomando 
uma decisão em conjunto com outras pessoas, per-
mita que elas listem suas metas de forma indepen-
dente e depois combine as listas, como Keeney fez 
na Seagate.

Considere um objetivo de cada vez. Com ba-
se em seu trabalho de consultoria e em experimen-
tos de laboratório, Keeney descobriu que considerar 

cada objetivo separadamente, em vez de todos ao 
mesmo tempo, ajuda as pessoas a pensar em mais 
opções. Buscar uma solução que atenda a todos os 
objetivos é muito difícil — e paralisa o tomador de 
decisão.

Por isso, ao considerar seus objetivos para, di-
gamos, um off-site, aborde um de cada vez. Se você 
quiser que nesse encontro fora da empresa as pesso-
as compartilhem lições do ano que passou, desen-
volvam certas habilidades de liderança e aprofun-
dem sua compreensão das prioridades estratégicas, 
pensar nesses objetivos separadamente pode ajudá-
lo a alcançá-los com mais eficácia. Você pode ima-
ginar várias sessões ou até diferentes eventos, co-
mo ter facilitadores liderando sessões de brainstor-
ming e assistir a um seminário sobre liderança em 
uma destacada escola de negócios. Em seguida, pas-
se para combinações de objetivos. Para desenvolver 
habilidades de liderança e entreter os familiares que 
acompanham os funcionários no encontro, você 
pode considerar uma experiência do tipo Outward 
Bound. Mesmo que você não goste inicialmente de 
uma ideia, anote-a — ela pode gerar ideias adicio-
nais que satisfaçam ainda mais objetivos.

Pensando nas opções
Embora você necessite de uma massa crítica de op-
ções para tomar boas decisões, é preciso encontrar 
algumas que sejam as mais fortes — pelo menos du-
as, mas de preferência entre três e cinco. Natural-
mente, é fácil ceder à atração do Sistema 1 de pen-
samento e gerar uma falsa escolha para racionalizar 
a opção favorita da sua intuição — como um pai que 
pede a uma criança que não para quieta: “Você gos-
taria de tirar uma ou duas sonecas hoje?”. Mas aí vo-
cê estaria enganando a si mesmo. Uma decisão não 
tem como ser melhor do que a melhor opção sob 
consideração. Muitas vezes, até o pensamento do 
Sistema 2 é muito estreito. Analisar os prós e con-
tras de várias opções não adianta nada se você não 
conseguiu identificar as melhores.

Infelizmente, as pessoas raramente conside-
ram mais do que uma opção de cada vez. Os gesto-
res tendem a enquadrar as decisões como pergun-
tas cuja resposta é apenas sim ou não, em vez de ge-
rar alternativas. Eles podem perguntar, por exemplo, 

“será que deveríamos expandir nosso negócio de mó-
veis de varejo para o Brasil?” sem questionar se a ex-
pansão em si é uma boa ideia e se o Brasil é o melhor 
lugar para ir.

6  Harvard Business Review Maio 2015

Foco tOmaDa DE DECISãO



Conteúdo inteligente
em apenas um clique.RadaRH

O enquadramento do tipo “sim ou não” é ape-
nas uma das formas pelas quais estreitamos nossas 
opções. As outras incluem concentrar-se em um só 
tipo de solução para um problema (o que os psicó-
logos chamam de fixação funcional) e limitar-se às 
próprias suposições sobre o que funciona e o que 
não funciona. Todos esses são sinais de rigidez cog-
nitiva, um problema que se amplifica quando nos 
sentimos ameaçados pela pressão do tempo, pelas 
emoções negativas, pela exaustão e por outros fa-
tores estressantes. Dedicamos energia mental para 
descobrir como evitar uma perda, em vez de desen-
volver novas possibilidades a ser exploradas.

Use a avaliação conjunta. O problema de ava-
liar opções isoladamente é que você não pode garan-
tir os melhores resultados. Veja este cenário de um 
estudo bem conhecido: uma empresa está procu-
rando um engenheiro de software para escrever pro-
gramas em uma nova linguagem de computação. Há 
dois candidatos, recém-formados pela mesma uni-
versidade de renome. Um escreveu 70 programas 
na nova linguagem e sua média de notas é 3,0 (de 
no máximo 5,0). O outro escreveu dez programas e 
tem uma nota média de 4,9. Qual deve receber a me-
lhor proposta?

Provavelmente, a resposta dependerá de você 
avaliar os dois candidatos lado a lado ou apenas um. 
No estudo, a maioria das pessoas que analisaram os 
dois programadores ao mesmo tempo — em modo 
de avaliação conjunta — quis pagar mais para o can-
didato mais prolífico, apesar de sua nota média mais 
baixa. No entanto, quando outros grupos de pesso-
as foram indagados sobre apenas um ou outro pro-
gramador, os salários propostos foram maiores pa-
ra aquele com melhor nota média. É difícil sabe se 
70 programas é muito ou pouco quando não se tem 
ponto de comparação. Em modo de avaliação sepa-
rada, as pessoas prestam atenção naquilo que po-
dem avaliar com facilidade — neste caso, o sucesso 
acadêmico — e ignoram aquilo que não podem. Elas 
tomam uma decisão sem considerar todos os fatos 
relevantes.

Uma forma comprovada de entrar em modo de 
avaliação conjunta é considerar o que você vai per-
der se fizer uma determinada escolha. Isso o força a 
buscar outras possibilidades. Em um estudo em Ya-
le, 75% dos participantes disseram sim quando lhes 
perguntaram: “Você compraria uma cópia de um fil-
me divertido por US$ 14,99?”. Mas só 55% disseram 
sim quando lhes disseram que poderiam comprar 

o filme ou guardar o dinheiro para outras compras. 
Essa simples mudança para a avaliação conjunta 
destaca o que os economistas chamam de custo de 
oportunidade — aquilo de que você desiste quando 
busca outra coisa.

Experimente o teste do “desaparecimen-
to de opções”. Depois que as pessoas têm uma op-
ção sólida, elas geralmente querem seguir em frente, 
por isso deixam de explorar alternativas que podem 
ser melhores. Para resolver esse problema, os espe-
cialistas em decisão Chip Heath e Dan Heath reco-
mendam um truque mental: suponha que você não 
possa escolher nenhuma das opções que está ana-
lisando e pergunte: “O que mais eu poderia fazer?”. 
Esta pergunta provocará uma exploração de alter-
nativas. Você poderia usar isso para abrir seu pen-
samento em relação à expansão de seu negócio de 
móveis para o Brasil: “E se não pudéssemos inves-

tir na América do Sul? Que outra coisa poderíamos 
fazer com nossos recursos?”. Isso pode levá-lo a es-
tudar as possibilidades de investir em outra região, 
realizar melhorias em sua área atual ou fazer uma 
grande modernização em sua loja online. Se mais de 
uma ideia parecer promissora, você pode dividir os 
recursos: por exemplo, teste o terreno no Brasil alu-
gando lojas, em vez de construí-las, e use o restante 
para melhorias em seu mercado interno.

combatendo o viés motivado
Todos esses vieses cognitivos — pensamento estrei-
to sobre o futuro, sobre os objetivos e sobre as opções 

— são considerados “motivados” quando induzi- 
dos por uma forte necessidade psicológica, como um 
grande vínculo emocional. Os vieses motivados são 
particularmente difíceis de superar. Você sabe dis- 
so se já gastou incontáveis horas e recursos no desen- 
volvimento de uma ideia, simplesmente para des-
cobrir, meses depois, que alguém já se antecipou 
a você. Você deveria deixar isso para trás, mas seu 
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A rigidez cognitiva é 
amplificada por pressão do 
tempo, emoções negativas, 
exaustão e outros fatores 
estressantes.
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Outro uso importante dos gatilhos ocorre em si-
tuações de licitação, nas quais o tempo e o esforço  
já investidos em uma negociação podem parecer 
uma perda se não for fechado o contrato. Muitas ve-
zes os executivos tentam evitar essa perda aumen-
tando seu compromisso, pagando milhões ou até  
bilhões de dólares a mais. O problema é que as pre-
ferências mudam frequentemente no curso de  
uma negociação (por exemplo, novas informações 
que surgem podem justificar o pagamento de um 
preço mais alto). Por isso, nesse tipo de situação, 
considere o estabelecimento de um ponto de deci-
são — um tipo de gatilho mais brando, porque desen- 
cadeia uma análise, em vez de uma determinada 
ação. Se o preço do negócio subir para além do va-
lor que você definiu como ponto de decisão, faça 
uma pausa e reavalie seus objetivos e suas opções. 
Os pontos de decisão proporcionam maior flexibili-
dade do que os gatilhos “rígidos”, mas, como permi-
tem vários cursos de ação, eles também aumentam 
seu risco de tomar decisões baseadas na emoção e 
na visão de curto prazo.

eMBorA o PeNSAMeNTo estreito possa nos assolar a 
qualquer momento, somos particularmente susce-
tíveis a ele quando enfrentamos decisões que se to-
mam uma só vez, porque nesse caso não podemos 
aprender com a experiência. Por isso, táticas que 
ampliem nossa perspectiva sobre futuros possíveis, 
objetivos e opções são particularmente valiosas nes-
sas situações. Algumas ferramentas, como as listas 
de verificação e os algoritmos, podem melhorar a 
aptidão para decidir porque reduzem a carga sobre 
nossa memória ou atenção. Outras, como os gati-
lhos, servem para garantir que nos concentremos 
em um evento crítico quando ele ocorre.  

Como regra geral, é bom antecipar três futuros 
possíveis, estabelecer três objetivos-chave e gerar 
três opções viáveis para cada cenário de decisão. 
Sempre podemos fazer mais, é claro, mas essa abor-
dagem geral evitará que nos sintamos desnorteados 
diante de infinitas possibilidades — o que pode ser 
tão debilitante quanto enxergar muito poucas.

Até as pessoas mais inteligentes manifestam vie-
ses em seus julgamentos e escolhas. É imprudente 
pensar que podemos vencê-los pela pura e simples 
vontade. Mas podemos preveni-los e superá-los se 
dermos em nós mesmos um empurrão na direção 
certa na hora de tomar uma decisão. 
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desejo de evitar uma perda é tão grande que distorce 
sua percepção de riscos e benefícios. Por isso, você  
sente um impulso irresistível de seguir em fren-
te — para provar que sua ideia é, de alguma forma, 
melhor.

Nossa fé equivocada em nosso próprio julga- 
mento piora as coisas. Temos excesso de confian-
ça por duas razões: damos peso demais às informa-
ções que temos (veja o quadro “Como evitar dar o  
peso errado às informações”) e, como não conhece-
mos o que não podemos ver, temos dificuldade em 
imaginar outras formas de enquadrar o problema  
ou de trabalhar em busca de uma solução. 

Mas podemos prevenir alguns vieses motivados 
— como a tendência de perseguir obstinadamen-
te um curso de ação que queremos adotar — usan-
do um “gatilho” que nos redirecione para um ca-
minho mais lógico. É isso que muitos guias de ex-
pedição fazem quando levam clientes para esca-
lar o Monte Everest: eles anunciam um prazo. Se o 
grupo não conseguir chegar ao cume dentro desse 
prazo, tem de voltar ao acampamento — e, depen-
dendo das condições climáticas, pode ter de desistir 
totalmente da expedição. Numa perspectiva racio-
nal, os meses de treinamento e preparação equiva-
lem a custos irrecuperáveis e devem ser desconsi-
derados. Quando removidos da situação, quase to-
dos concordariam que ignorar o prazo para retornar 
seria muito arriscado e colocaria vidas em jogo. No 
entanto, a aversão à perda é uma poderosa força psi-
cológica. Sem um gatilho, muitos escaladores insis-
tem em seguir em frente — não querem desistir de 
seu sonho de conquistar a montanha. Sua tendên-
cia de agir movidos pela emoção é ainda mais for-
te porque o Sistema 2 de pensamento é prejudicado 
pelos baixos níveis de oxigênio em grandes altitudes. 
À medida que escalam, sua capacidade de tomar de-
cisões diminui — e sua necessidade de um gatilho 
aumenta.

Nos negócios, os gatilhos podem tornar as pes-
soas menos vulneráveis ao “viés do presente” — a 
tendência de se concentrar nas preferências imedia-
tas e ignorar objetivos e consequências de longo pra-
zo. Por exemplo, se você disser publicamente quan-
do irá em busca do coaching que seu chefe lhe reco-
menda (e que você vem adiando, embora saiba que 
seria útil), sua propensão a fazer realmente isso au-
mentará. Crie um gatilho preciso (defina uma data), 
para que seja mais difícil ignorá-lo, e comunique-o 
às pessoas a quem deve prestar contas.
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