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 coNFIaMoS No pESo da ExpERIêNcIa para fazer julga-
mentos e tomar decisões. Interpretamos o passado 

— o que vimos e o que nos disseram — para traçar 
um rumo para o futuro, confi ando na sabedoria dos 
nossos critérios. Afi nal, não foi nossa capacidade de 
entender as coisas pelas quais já passamos que nos 
fez chegar aonde estamos agora? É razoável que re-
corramos à mesma fonte para tomar novas decisões.

Mas também pode ser um erro.
A experiência parece um guia confi ável, mas às 

vezes ela nos engana, em vez de nos tornar mais 
sábios.

O problema é que vemos o passado através de vá-
rios fi ltros que distorcem nossas percepções. Como 
resultado, nossas interpretações da experiência são 
tendenciosas, e os julgamentos e decisões em que 
baseamos nossas interpretações podem estar equi-
vocados. Mesmo assim, insistimos em acreditar que 
extraímos as ideias corretas de nossa própria expe-
riência e dos relatos de outras pessoas. 

Se nosso objetivo é melhorar a tomada de deci-
sões, podemos usar nosso conhecimento sobre es-
ses filtros para entender exatamente o que nossa 
experiência tem a nos ensinar. Condensando uma 
ampla gama de pesquisas sobre o assunto, nós nos 
concentramos, neste artigo, nos vieses resultantes 
de três tipos de fi ltro: o ambiente de negócios, que 
favorece a observação dos resultados (principal-
mente dos sucessos), em vez dos processos que le-
vam a eles; nosso círculo de assessores, que podem 
estar censurando informações que compartilham 
conosco; e nossa própria capacidade limitada de ra-
ciocínio. Também apresentamos técnicas para supe-
rar esses vieses.

Nós nos concentramos 
no que podemos ver 
No ambiente de negócios, os resultados das deci-
sões são altamente visíveis — estão prontamente 
disponíveis para que os observemos e julguemos. 
Mas os detalhes do processo de decisão, que pode-
mos controlar muito mais do que o resultado, ge-
ralmente não atraem nossa atenção. Se o objetivo 
é aprender com a experiência — tanto com os erros 

como com os acertos —, reconhecer a importância 
desse processo é crucial.

Imagine que duas empresas usem uma mesma 
estratégia arriscada, mas uma tenha sorte e prospe-
re, ao contrário da outra. Nós celebramos a primei-
ra e condenamos a segunda. A tendência de recom-
pensar exageradamente os resultados de uma deci-
são e sub-recompensar sua qualidade é conhecida 
como viés de resultado.

Esse viés pode infl uenciar nossas ações de ma-
neiras sutis. Um bom resultado pode nos levar a 
manter uma estratégia questionável, enquanto um 
mau resultado pode fazer com que mudemos ou 
abandonemos uma estratégia que ainda poderia va-
ler a pena. 

O foco nos resultados também pode infl uenciar 
nosso senso de ética. Um estudo preliminar da Har-
vard Business School destaca que “os mesmos com-
portamentos provocam mais condenações éticas 
quando calham de produzir resultados ruins em vez 
de bons, mesmo que os resultados sejam determina-
dos pelo acaso”. Em outras palavras, se tudo resulta 
bem, tendemos a pensar que a decisão foi não só efi -
caz, como também moralmente correta.

Nossa concentração nos resultados, e o desprezo 
pelos processos que os criam, fazem com que as so-
luções pareçam mais valiosas do que as ações pre-
ventivas. Um tomador de decisão que resolve um 
problema candente pode ser identifi cado e recom-
pensado, enquanto outro que age para evitar o mes-
mo problema é muito mais difícil de reconhecer.

Entre os resultados, os sucessos são mais visí-
veis do que os fracassos. O mundo dos negócios está 
repleto de histórias de sucesso — os mais recentes 
best-sellers, a maior startup —, e as estratégias em-
presariais vencedoras são amplamente divulgadas, 
enquanto os fracassos desaparecem discretamente.

Basear-se em casos de sucesso e em análises so-
bre o que esses sucessos têm em comum é uma prá-
tica tão pouco confi ável quanto popular. Em um ar-
tigo na Organization Science, Jerker Denrell aponta 
que a observação das práticas comuns de gestão de 
organizações existentes pode nos induzir a erros de 
duas formas. Em primeiro lugar, os fracassos podem 
ter algumas características em comum com os su-
cessos. Em segundo lugar, se há determinados fa-
tores que sempre levam ao fracasso, não somos ca-
pazes de descobri-los estudando apenas os casos de 
sucesso. Veja com cautela qualquer lista que pro-
meta revelar, por exemplo, “dez características em 
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comum de empresas de sucesso” —- quer ela seja 
apresentada com um ponto de exclamação ou ve-
nha com a seriedade de um estudo legítimo.

Ignorar os fracassos tem outro efeito. Em seu li-
vro “Iludido pelo acaso”, Nassim Nicholas Taeb argu-
menta que fazer isso mascara a taxa de fracasso. Se a 
taxa é alta, é provável que não haja fórmula mágica 
para o sucesso. E, se não há fórmula mágica, um ges-

tor não pode ser criticado por não tê-la. Ao esconder 
a predominância dos fracassos, o ambiente faz com 
que tenhamos maior dificuldade para aprender com 
eles. Em vez disso, somos levados a pensar erronea- 
mente que temos, sobre os sucessos, um controle 
maior do que na realidade possuímos.

Nós confiamos em nosso  
círculo de assessores
Receber um feedback honesto — uma avaliação im-
parcial, sem distorções, de uma experiência — é es-
sencial para melhorar as decisões. No entanto, mui-
tas vezes os tomadores de decisão estão rodeados 
por indivíduos que têm incentivos para fornecer-
lhes informações censuradas e em interesse pró- 
prio — e essas pessoas não são necessariamente 
uma multidão de bajuladores.

A censura é uma ferramenta poderosa para in-
fluenciar a opinião. Restringir as informações que 

chegam aos tomadores de decisão provoca um forte 
viés em suas percepções. Mesmo se estamos cien-
tes da existência de censores, pode ser difícil pen-
sar além da informação imediatamente disponível. 
Nossas intuições são geralmente moldadas pelas 
evidências que lembramos, independentemente de 
sua relevância — uma tendência que os cientistas 
cognitivos chamam de viés da disponibilidade.

Pessoas que estão esperando um aumento, uma 
promoção ou algum outro benefício podem muito 
bem optar por fornecer um feedback parcial e hipó-
crita, omitindo qualquer coisa negativa sobre o de-
sempenho de um tomador de decisão.

Mas seus assessores de confiança não estão ne-
cessariamente querendo “agradar” você, eles po-
dem estar apenas tentando se adaptar ao grupo. 
Uma boa forma de fazer isso é concordar com você. 
É muito mais fácil concordar com as opiniões dos 
outros do que expressar objeções. Se todos os seus 
assessores seguirem essa abordagem, você não terá 
nenhum dissidente.

Seu comportamento pode piorar as coisas. Pu-
nir o mensageiro não facilita uma comunicação sau-
dável. Mas estar aberto a críticas é difícil, principal-
mente para pessoas do alto escalão. 

A censura e o desejo de conformidade dão aos 
tomadores de decisão uma visão distorcida de sua 

Ideia em resumo
O STATUS QUO
Experiência: pensamos nela 
como o nosso guia, uma fonte 
confiável de insight e a base de 
nosso conhecimento. Quando 
tomamos decisões, confiamos 
em nossa experiência e no 
que nossos assessores e 
confidentes nos dizem sobre 
a deles.

O PROBLEMA 
Vemos nossa experiência 
através de vários filtros 
que distorcem a realidade, 
limitando nossa capacidade de 
descobrir o que está realmente 
acontecendo à nossa volta. 
Como consequência, nossa 
experiência nos engana — em 
vez de nos tornar mais sábios.

A SOLUÇÃO 
Podemos basear nossas 
decisões em uma visão 
mais clara do mundo se nos 
concentrarmos não apenas 
nos resultados, mas também 
nos processos que levam a 
eles; se aprendermos com 
os “quase acidentes”; se 
encorajarmos a discordância 

e a busca de evidências que 
derrubem nossas crenças; e se 
ampliarmos nossa perspectiva.

Um bom resultado pode nos levar a manter uma estratégia 
questionável, enquanto um mau resultado pode fazer com 
que mudemos ou abandonemos uma estratégia que ainda 
poderia valer a pena.
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COMPORTAMENTOS CONSEQUÊNCIAS SOLUÇÕES

Nós nos concentramos 
nos resultados, 
principalmente  
nos sucessos.

Não estudamos o processo 
que leva a um resultado.

Subestimamos o papel  
do acaso.

Mudamos estratégias  
por motivos errados.

A solução de problemas 
é recompensada; sua 
prevenção, não.

Estude deliberadamente  
os fracassos.

Analise os processos  
de decisão.

Aprenda com os “acidentes”.

Recompense as pessoas que 
previnem a ocorrência de 
problemas.

Os assessores censuram  
o que nos dizem. 

Nossa visão de nossa 
competência estratégica  
se torna distorcida.

As pessoas se sentem 
compelidas a concordar 
com o grupo.

O grupo se torna  
menos criativo.

Forme um brain trust que 
reúna especialistas com 
diferentes pontos de vista 
sobre questões estratégicas.

Encontre um confidente que 
possa discordar de você.

Crie canais para a comunicação 
anônima de problemas.

Nós nos concentramos  
em evidências que 
confirmem nossas 
crenças. 

Continuamos baseando 
nossas decisões em 
correlações e conexões 
espúrias.

Analistas de dados e 
consultores podem se 
sentir compelidos a nos 
dizer o que queremos ouvir. 

Busque ativamente 
evidências que derrubem 
nossas crenças.

Imagine que a decisão deu 
errado, tente depois descobrir 
os motivos prováveis.

Não revele seus sonhos e 
esperanças aos cientistas de 
dados ou outros especialistas 
trazidos para ajudá-lo.

Confiamos em nossas 
recordações deficientes, 
em nossa experiência 
limitada e em nossa 
crença equivocada de  
que o futuro será 
semelhante ao passado. 

Vemos padrões que não 
existem.

Tentamos prever coisas que 
não podem ser previstas.

Acontecimentos inesperados 
são vistos como obstáculos, 
não como oportunidades. 

Procure sinais de problemas 
que possam comprometer 
sua missão.

Imagine mais de um  
cenário possível.

Reconheça o papel da sorte.

Aproveite o acaso.

Por que é complicado aprender com a experiência

competência estratégica, um viés que pode cau-
sar sua queda. Um artigo recente na Administrative 
Science Quarterly indica que essas percepções equi-
vocadas podem reduzir “a probabilidade de que os 
CEOs iniciem mudanças estratégicas necessárias 
em resposta ao mau desempenho da empresa”, o 
que, é claro, pode levá-los a ser dispensados. 

Os executivos rodeados por pessoas que concor-
dam com eles também podem sofrer uma diminui-
ção de sua criatividade e de sua capacidade de re-
solução de problemas. A concepção de uma ideia, 
estratégia ou metodologia raramente é um ato indi-
vidual. Um esforço criativo bem-sucedido envolve 
contribuições de um conjunto diversificado de pes-
soas. Se todo mundo está apenas tentando agir em 
conformidade com o grupo, esse grupo não pode se 
beneficiar das perspectivas e experiências de cada 
pessoa.

Nós sobrevalorizamos  
nossa própria experiência
Não podemos pôr toda a culpa por nossa visão dis-
torcida do mundo no ambiente e no nosso círculo 
mais próximo de assessores. Parte da culpa recai so-
bre nós. Nossa própria capacidade de raciocínio po-
de sabotar a forma como coletamos informações e 
avaliamos evidências. Acabamos aprendendo as li-
ções erradas com nossa experiência — mesmo quan-
do é possível aprender as certas.

Um problema é que tendemos a procurar e usar 
evidências que confirmem nossas crenças e hipóte-
ses, e ignoramos ou passamos por cima de informa-
ções que as contradigam — uma prática de constru-
ção e interpretação seletiva da experiência conhe-
cida como viés da confirmação. Podemos apoiar fa-
cilmente nossas adoradas superstições, correlações 
espúrias e conexões falsas. Essa tendência natural 
da mente humana dificulta a tomada de decisão 
competente.

Alguns consideram o big data externo, com sua 
riqueza de informações, uma possível solução, mas 
os dados estão sujeitos aos mesmos tipos de viés. Se 
os analistas selecionarem informações que combi-
nem com as expectativas dos executivos, estes fica-
rão tranquilos quanto às suas decisões e não acha-
rão necessário melhorá-las. E quando insights enga-
nosos são apoiados por dados, é ainda mais difícil 
contestá-los.

Outro problema é nossa memória. O filósofo 
John Stuart Mill escreveu em seu “Ensaio sobre a 
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liberdade”: “Há muitas verdades cujo pleno signifi-
cado não pode ser percebido até que a experiência 
pessoal o torne claro.” O ponto de vista de Mill pres-
supõe que gravamos e recordamos os eventos com 
precisão. Mas não fazemos isso.

Além da má qualidade e pouca confiabilidade de 
nossa memória da experiência, existe o problema 
crucial da quantidade. Trata-se da variabilidade da 
amostragem: a experiência pessoal de um gestor se 
baseia inevitavelmente em pequenas amostras de 
incidentes que muito provavelmente não represen-
tam todo o contexto. É impossível que algum ges-
tor experimente toda a gama de possibilidades. As 
diferenças entre incidentes podem se dever a fato-
res desconhecidos ou à aleatoriedade. Se os gestores 
atribuem muito significado a essas diferenças, po-
dem ser levados a ver, erroneamente, padrões que 
na verdade não existem, assim como relações ilusó-
rias entre variáveis independentes.

Nossa crença na relação entre passado e futuro 
também pode interferir em nossa visão do mundo. 
Previsões baseadas na experiência partem do pres-
suposto crucial de que o futuro será semelhante ao 
passado. Um de nós, Robin Hogarth, fez uma am-
pla pesquisa sobre como a intuição humana se sai 
em tarefas de previsão. As descobertas indicam que 
nem mesmo especialistas com uma tremenda quan-
tidade de experiência são eficientes na previsão de 
acontecimentos econômicos, sociais e tecnológicos.

Os gestores devem estar cientes de que só por-
que algo parece óbvio após um fato, isso não signifi-
ca que ele pudesse ter sido previsto. Os tomadores 
de decisão caem muitas vezes nesse viés da retros-
pectiva, que pode levar ao excesso de confiança e a 
ilusões de controle. Na hora de tomar uma decisão, 
não saber que você não pode prever é um pecado 
maior do que não ser capaz de prever.

como não ser enganado
As técnicas a seguir podem revelar as verdadeiras 
lições que a experiência oferece. Nenhuma é fácil, 
mas tentar adotá-las pode ajudá-lo a tomar decisões 
com base em uma visão mais clara do mundo. 

Analise o fracasso. Os fracassos e os proces-
sos que levam a eles estão condenados a ficar enco-
bertos, a não ser que sejam criadas ocasiões espe-
ciais para trazê-los à luz. Para os gestores, não é fácil 
compartilhar suas experiências de derrota. Uma ex-
ceção é Paul Biggar, um dos fundadores do News Tilt. 
Ele postou um relato detalhado do fracasso desse 

site de notícias — que só ficou aberto por dois meses, 
em 2010. Para dar a mais pessoas a oportunidade de 
compartilhar seus casos de fracasso, um grupo de 
empreendedores organiza a FailCon, uma conferên-
cia dedicada a dar visibilidade a experiências que, 
de outra forma, permaneceriam escondidas.

Com o objetivo de identificar o que pode ser mais 
bem feito no futuro, as empresas também realizam 
análises sobre as decisões, examinando os proces-
sos subjacentes. Naturalmente, o intuito de apren-
der deve dominar a tendência natural de culpar 
alguém.

Não ignore o “acidente”. Outro acontecimen-
to geralmente ignorado é o “acidente” — um fracas-
so disfarçado de sucesso, mas só porque geralmente 
não traz consequências graves. 

Um executivo de uma empresa química nos fa-
lou de um “acidente” quando uma máquina apre-
sentou problemas em uma fábrica, liberando repen-
tinamente um gás extremamente quente. Por sorte, 
não havia ninguém por perto, mas um inquérito rá-
pido revelou que alguns dos trabalhadores da fábri-
ca não estavam usando equipamento de proteção 
no momento do incidente, apesar de serem obri-
gados a colocá-lo assim que entram nas instalações. 
Uma exposição ao gás sem o equipamento de segu-
rança teria resultado em ferimentos graves.

Poderia ser fácil desprezar esse episódio, já que 
ninguém ficou ferido. Mas fazer isso privaria a em-
presa de uma oportunidade de aprender uma lição 
valiosa sem ter de sofrer consequências terríveis. 
Ironicamente, ignorar esse quase desastre — como 
ocorre muitas vezes — teria levado os trabalhadores 
a considerá-lo irrelevante, o que ajudaria a perpe- 
tuar o mesmo comportamento perigoso.

Como Catherine Tinsley, Robin Dillon e Peter  
Madsen mostraram no artigo “Como evitar catástro-
fes” (publicado na HBR Brasil de abril de 2011), ca-
nais para denúncias anônimas de problemas podem 
reduzir os riscos de acidentes e os erros desastrosos 
em muitos setores.

Procure prevenir. Para reconhecer um poten-
cial problema é necessária uma abordagem dife-
rente da usada para resolver um problema concre-
to. Uma estratégia é aproveitar os talentos coletivos 
dos funcionários, permitindo que eles exponham 
preocupações a respeito das operações da empre-
sa. Os mecanismos de incentivo de muitas empre-
sas funcionam exatamente ao contrário, e os funcio-
nários muitas vezes hesitam em falar, com medo de 

Maio 2015 Harvard Business Review 5

ENgaNado pEla ExpERIêNcIa 



represálias ou de ser rotulados de incômodos. Mas 
os sinais de um erro grave podem ser captados mais 
facilmente por gerentes de nível inferior e funcioná-
rios que lidam com as operações diárias do que por 
seus colegas seniores. Os funcionários devem sen-
tir-se à vontade para — ou até com a obrigação de — 
relatar problemas à própria cúpula.

Discorde. Como escreveu Peter Drucker, “a pri-
meira regra da tomada de decisão é que a pessoa não 
toma uma decisão a não ser que haja discordância”. 
Para elaborar estratégias saudáveis, os executivos 
precisam ouvir muitos pontos de vista, incluindo 
opiniões críticas sobre suas próprias ações. Eles de-
vem cercar-se de pessoas com bagagens diversifica-
das e promover o pensamento independente em sua 
equipe. Muitos executivos encarregam certos cole-
gas, amigos ou parentes de falar francamente sobre 
questões importantes.

Ed Catmull, presidente dos estúdios Pixar e Walt 
Disney Animation, destaca a importância de formar 
um brain trust, um grupo de assessores composto 
por especialistas que desinflem egos e expressem 
opiniões impopulares. Em seu artigo publicado em 
setembro de 2008 na HBR Brasil, ele afirma que as 
divergências nas reuniões acabam beneficiando a 
todos no longo prazo, porque “é muito melhor ouvir 
dos colegas que há um problema — quando ainda há 
tempo para consertá-lo — do que do público, quan-
do já é tarde demais”.

Busque evidências contra sua crença. Em 
vez de encontrar indícios que corroborem sua intui-
ção — algo muito fácil em um mundo repleto de in-
formações —, comece perguntando a si mesmo co-
mo você pode descobrir que, na verdade, está enga-
nado. Quais evidências iriam contradizer sua cren-
ça e qual é a probabilidade de que você as encontre? 
Uma técnica é usar este experimento mental: imagi-
ne que já está no futuro e as coisas não saíram como 
você esperava. Agora use sua nova visão retrospec-
tiva para perguntar como isso pode ter acontecido.

Se você insistir em usar o big data, não revele 
seus sonhos e esperanças aos cientistas de dados 
que contratar para coletar e processar informações. 
Faça perguntas de uma forma que os leve a procurar 
sinais de problemas que possam pôr em perigo sua 
missão, mas que não revelem o que você realmente 
espera que eles encontrem.

Amplie o foco. Pode parecer que, para ex-
trair lições valiosas de nossa experiência, devemos 
nos concentrar nas experiências que achamos ser 

realmente importantes. Na verdade, uma perspec-
tiva estreita pode ser um sério obstáculo. Uma em-
presa que direciona seus esforços de pesquisa e de-
senvolvimento para um único campo, uma startup 
que usa poucos canais de comunicação ou um ges-
tor que só emprega pessoas com uma determinada 
bagagem não vão conseguir lidar bem com a com-
plexidade do ambiente de negócios de hoje.

Estar aberto para o inesperado também é cru-
cial para os indivíduos. Uma perspectiva ampla po-
de ajudar, dando novo significado às nossas expe- 
riências variadas e permitindo que aprendamos 
com elas e as utilizemos de formas surpreenden-
tes. O resultado é, com frequência, uma descoberta 
e inovação serendípica, casual. A curiosidade levou 
Alexander Fleming a examinar uma placa de Petri 
com mofo antes de lavá-la, um gesto que resultou 
na descoberta da penicilina. Da mesma forma, a pai-
xão por caminhadas e caçadas levou George de Mes-
tral a inventar o velcro. Sementes que ficaram presas 
ao pelo de seu cão lhe deram a ideia para o produto.

Os gestores que reconhecem o papel do acaso e 
da sorte têm uma vantagem em relação àqueles com 
ilusões de controle e excesso de confiança sobre a 
exatidão de seus julgamentos. A mudança é tanto 
inevitável como imprevisível. Como Spyros Makri-
dakis, Robin Hogarth e Anil Gaba afirmam no livro 

“Dance with Chance”, os gestores que aceitam isso 
podem calibrar suas intuições conforme a necessi-
dade e aprender a ver a mudança como uma opor-
tunidade, não um choque. Para isso, eles precisam 
ampliar sua perspectiva. Estar aberto a experiências 
diferentes ajudará os tomadores de decisão a au-
mentar bastante as chances de estar no lugar certo 
na hora certa.

aS lIÇÕES que a experiência parece estar nos ensi-
nando, aceitas de forma acrítica, não devem guiar 
quase nunca as nossas ações. O que aprendemos 
com a experiência é geralmente filtrado: pelo am-
biente de negócios, pelas pessoas que nos rodeiam 
e por nós mesmos. Se mantivermos os filtros e seus 
antídotos bem em mente, poderemos descobrir o 
que a experiência tem realmente a nos ensinar. 

É como o falecido Hillel Einhorn, um dos pais da 
teoria da decisão comportamental, perguntou: “Se 
acreditamos que podemos aprender com a experiên- 
cia, será que também podemos aprender que não 
podemos?”. 
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