


Jogo de futebol. Estádio cheio. Milhares de torcedores. Onze
jogadores de cada lado do campo. Camisetas brancas de um
lado. Azuis de outro. Um juiz. Um gorila. Dois bandeirinhas. Um
banco de reservas para cada time. Opa.! Um gorila? Sim,
um macacão gigante no campo, correndo no meio dos jogadores.

D
escrito assim, parece óbvio que qual-
quer pessoa vai perceber um gorila sal-
tando no meio do campo. O gorila não
pertence à cena. Ele tez parte de um es-

tudo de neurociência (na verdade o jogo era de
basquete e não de futebol) citado por Yoram
Wind, professor de marketing da escola de ne-
gócios Wharton, da Universidade da Pensilvâ-
nia, no livro The Power of Impossible Thinking
(em português, A Força dos Modelos Mentais,
da Editora Bookman). Voluntários participa-
ram de uma experiência em que assistiam ao
vídeo de uma partida de basquete e eram soli-
citados a contar o número de vezes que os jo-
gadores de camiseta branca trocavam bola en-
tre si. Do total de participantes, metade não per-
cebeu o gorila. Focados na tarefa de contar os
passes de bola, não prestaram atenção ao que
acontecia de anormal ao redor.

O fenômeno, conhecido como cegueira de
desatenção, é uma das explicações dadas por
neurocientistas (e utilizadas no livro de Yoram)
para alertar sobre a relevância dos modelos men-
tais. Os modelos são todas as atividades neu-
rais complexas que usamos para entender al-
guma coisa e, com base nesse entendimento,
decidir que ação tomar. No caso do gorila in-
visível, o cérebro dos voluntários possuía um
modelo "jogo de basquete" de entendimento
sobre o que deve compor e como deve funcio-
nar uma partida desse esporte. (E gorilas, co-
mo se sabe, não fazem parte desse modelo.) O
cérebro dos voluntários falhou ao ver o maca-
co, pois estava predisposto a ignorar objetos
que não estivessem usando uma camiseta bran-
ca e não pertencessem ao repertório "jogo de
basquete" que eles já tinham na cabeça.

Os seres humanos tendem a ignorar o gorila em
muitas áreas da vida. De uma oportunidade num
novo mercado ao desastre iminente no casamen-

to, tendemos a ignorar aquilo que é diferente,
anormal, que não se encaixa no modelo mental
de determinado tópico. Muitas janelas de opor-
tunidade abertas em nosso favor são perdidas por-
que não questionamos a forma como entende-
mos o mundo — e isso acontece simplesmente
porque nosso cérebro não enxerga as alternativas.

Em 2000, no programa Wharton Fellows (pa-
ra ajudar executivos de alto nível em processos
de transformação), Yoram e Colin Crook, ex-
executivo do Citicorp, começaram a estudar
transformações corporativas. Descobriram que
sempre havia um obstáculo nos casos pesqui-
sados: o modelo mental dos envolvidos. "A di-
ficuldade nunca estava em não ter a tecnologia
adequada ou na falta de subsídios à mudança.
Estava na aversão dos envolvidos a desafiar aqui-
lo a que estavam acostumados", diz Yoram Wind.
A partir daí, Yoram e Colin passaram a se inte-
ressar por neurociência e decidiram escrever o
livro. Da Filadélfia, Yoram deu a seguinte en-
trevista a VOCÊ S/A:

Se o modelo mental é a forma como entendemos
o mundo, isso significa que ele é a única alternativa
de mundo que conhecemos. Como é possível
desafiar esse entendimento se simplesmente
ignoramos a existência de alternativas?
Há estratégias para examinar e criticar a vali-
dade de seu modelo e enxergar alternativas.
Uma das idéias discutidas no livro é o concei-
to de trazer "radicais" para perto de você ou de
sua empresa, gente que coloque sua forma de
ver o mundo em cheque. A IBM fez isso quan-
do se viu frente ao modelo open source de dis-
tribuição de softwares [em que diversos colabo-
radores constróem o programa e sua distribuição
é gratuita]. A reação natural de empresas como
a IBM seria rejeitar o open source pela ameaça
a seu modelo de negócios. Entretanto, a IBM

Yoram Wind,
de Wharton:
"Desafiar o modelo
mental não
significa mudá-lo"
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decidiu não se opor à idéia. Ao contrário, trou-
xe Richard Stallmao, o hacker fundador da Free
Software Foundation, para falar com o depar-
tamento de pesquisa. O resultado foi que a IBM
identificou um novo modelo mental, que in-
corpora a idéia de open source, ainda que de
forma menos radical. Outra forma de colocar
seu modelo em cheque é viajando. Howard
Schultz, o fundador da Starbucks, estava num
café na Itália quando começou a pensar na idéia
de transformar o café consumido nos Estados
Unidos numa experiência de interação social.
Outra forma de criticar seu modelo, é criando
o maior número de cenários possíveis para qual-
quer situação. As verdadeiras inovações surgem
quando se quebram paradigmas. Muitos exe-
cutivos estão tão enjaulados no seu modelo
mental que não conseguem ver oportunidades.
É por isso que as inovações mais surpreenden-
tes vêm de empresas que não atuavam origi-
nalmente naquele segmento. Veja o exemplo da
Apple na distribuição de música.

Não parece um pouco exagerado afirmar, por
exemplo, que uma muçulmana nascida e criada
nos rigores de sua religião possa um dia vir a se
comportar como uma coelhinha da Playboy?
Desafiar o modelo mental não significa neces-
sariamente mudá-lo. Significa examinar de for-
ma crítica até que ponto ele continua válido fren-
te às mudanças. Pode ser até que ele continue
útel. Mas, quando se mostra não mais relevan-
te, como mudá-lo? E, uma vez escolhido um no-
vo modelo mental, devo substituir o anterior in-
teiramente ou complementá-lo? A idéia não é
tanto mudar, mas se dar conta de que outros
modelos existem e são importantes.

Nossos modelos mentais são construídos a partir
de fatores externos ou possuem carga genética?
É uma combinação dos dois. Há o impacto da
educação, a influência dos outros, experiências
pessoais, recompensas e incentivos que recebe-
mos do mundo exterior. Um bebê experimenta
tudo porque ele não vem com um modelo men-
tal definido; precisa criar o seu. Todos os seres
humanos precisam de um repertório de idéias
para sobreviver. O perigo está no fato de que,
uma vez estabelecido, o modelo restrinja nossa
capacidade de enxergar alternativas. No livro ci-

tamos o exemplo de Roger Bannister, o atleta
que provou em 1954 que os seres humanos-po-
diam, sim, correr a distância de uma milha abai-
xo de 4 minutos. Até então os melhores atletas
simplesmente compravam a idéia de que havia
uma barreira física aos 4 minutos. Três anos após
o feito de Roger, outros 16 corredores consegui-
ram melhorar a marca. O que tinha acontecido:
será que todos eles começaram a se dopar? Não.
Roger apenas quebrou um modelo mental arti-
ficial que restringia os corredores.

Modelos mentais são, então, ilusões construídas
pelo cérebro?
Não chamaria de ilusões, mas, sim, de estrutu-
ras internas. É como uma maquete interna, em
escala reduzida, da realidade. Todas as vezes que
reagimos a alguma experiência, estamos rea-
gindo à nossa percepção dessa experiência, a
esse modelo em menor escala, e não à realida-
de propriamente dita.

Então, não conseguimos ver a realidade?
Mais ou menos, porque somos bombardeados
com muitos estímulos o tempo todo. O cére-
bro precisa de um sistema para digerir toda es-
sa informação. E ele lida com isso através dos
modelos mentais. Eles facilitam a tarefa do cé-
rebro, que só precisa pegar alguns estímulos
básicos e preencher o resto com informação
que já faz parte de seu repertório. Ou seja, o cé-
rebro não vê tudo. Vê apenas algumas infor-
mações e preenche os vazios com o modelo re-
levante. Walter Freeman, um neurocientista es-
tudioso desse tema, mostrou que a atividade
neural resultante de qualquer estímulo desa-
parece no córtex cerebral. O estímulo evoca o
modelo mental equivalente. Por isso, o que ve-
rnos é nosso modelo, não a realidade.

Como alguém consegue reconhecer que seu
modelo mental está perdendo a relevância?
Expondo-se às diferenças. Já mencionei as via-
gens, mas posso adicionar a idéia de trabalhar
em times multidisciplinares ou precipitar cri-
ses. Quanto mais me exponho a diversidade,
maior minha probabilidade de perceber se meus
modelos mentais continuam valendo. Se, ao
contrário, me cerco de pessoas iguais, com cer-
teza nunca vou sair da zona de conforto.
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Suas Idéias são neurolingüística?
Acho que há mais do que o aspecto da lingüís-
tica. Um modelo mental afeta a maneira como
experimentamos o mundo, ainda que não re-
corramos à expressão verbal para fazer sentido
dele. Ele se reflete na forma como sentimos as
coisas, como reagimos a experiências tanto no
nível cognitivo quanto no nível emocional.

Por que é tão difícil desafiar nossos modelos?
Porque nos definimos a partir deles. Abrir
mão deles é abrir mão de parte de nossa iden-
tidade. Além disso, quando operamos num
desses modelos, nos cercamos de fatores
externos e relações construídas a partir deles,
como amigos, família, ambiente de trabalho.
Essas estruturas, que nos são externas, às ve-
zes atacam idéias que não coincidem com
o modelo e dificultam ainda mais a tarefa de
criticar, questionar.

O conceito de desconexões adaptativas que você
discute no livro está relacionado a isso?
A idéia é que, para mudar e desafiar o próprio
modelo mental, você precisa influenciar quem
está por perto a aceitar essa mudança. A ques-
tão é que as pessoas não mudam na mesma ve-
locidade que você. Mas se você não mudar o
modelo mental delas, além do seu próprio, seu
esforço de mudar a si mesmo pode ser inútil.
O perigo é o de os dois lados caminharem em
direções opostas e se tornarem incapazes de co-
municação, já que cada um passa a ver o mun-
do através de lentes distintas. Essas descone-
xões não existem apenas nas empresas, mas
também nos casamentos e nas sociedades.

Você é professor de marketing. Por que se
interessou por neurociência?
Meu foco de pesquisa tem sido mais amplo do
que o marketing. Além disso, o próprio mar-
keting está mudando em virtude da instabili-
dade do ambiente dos negócios. Não existe
mais um problema de marketing dentro das
corporações. Existe um problema sob a pers-
pectiva do marketing, sob a perspectiva das
operações, dos recursos humanos... O que pre-
cisamos aprender é integrar as disciplinas pa-
ra desafiar o modelo mental existente em ca-
da área das empresas.

Text Box
Fonte: Você S.A, ano 9, n. 98, p. 44-47, ago. 2006.




