


so, ao passo que outras tem uma atitude perde-
dora". Mas afinal, o que uma mente vencedora
tem diferente das demais? Será que a "cabeça" de
uma pessoa que conquista seus objetivos tem ca-
racterísticas específicas? Segundo especialistas,
há estudos na área da neurociência que compro-
vam que nossas capacidades mentais dependem
50% do fator genético e 50% de estímulos exter-
nos. Assim, é possível, através de estímulos ade-
quados, desenvolver as habilidades necessárias
para ter características empreendedoras. Claro
que essas competências serão tão mais desenvol-
vidas quanto mais favorável for a herança genéti-
ca e mais cedo ocorrerem os estímulos. Daí a im-
portância de cursos e aulas de empreendedoris-
mo serem aplicados desde muito cedo.



CAPA : CAPACIDADE
EVOLUÇÃO

NOVO
CONCEITO

A psicanálise aplicada à gestão
nas empresas é tema do novo curso
de extensão da Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado (Fecap),
chamado Organização, Gestão e
Psicanálise. Segundo o Pró-Reitor
de Extensão e Desenvolvimento da
Fecap, Almir Zampolo, o objeti-
vo do curso Organização, Gestão
e Psicanálise é aplicar técnicas
avançadas de gestão para ajudar
profissionais a terem um melhor
desempenho dentro das organi-
zações. "O principal foco do curso
é fazer com que as pessoas possam
refletir e se autoconhecer, através
de conceitos oferecidos pela psi-
canálise. Agindo assim, elas pode-
rão trabalhar melhor em grupo,
agir melhor frente às mudanças,
se controlar e potencializar seu de-
sempenho", explica Zampolo.

O professor conta que a idéia
de integrar o curso à grade surgiu
de um levantamento feito na área
comportamental e nele foi perce-
bido que as empresas abordam o
tema superficialmente. "O progra-
ma é inovador, já que propõe uma
nova visão da dinâmica empresa-
rial", observa.

Primeiramente, é necessário escla-
recer que as funções do cérebro, ao
contrário da mente, têm velocidade
e local observáveis, já que podem ser
estudadas com aparelhos de resso-
nância e tomógrafos. Já a mente exis-
te, mas não pode ser vista.

Segundo o professor e neurocien-
tista Carlos Moraes, autor do DVD
"Força para Vencer", documentário
que aborda sob a óptica científica
os fatores fundamentais que levam
uma pessoa à ascensão profissional,
é preciso analisar a questão do pen-
samento empreendedor sempre sob
a influência de dois momentos. O
primeiro é o antes de começar a em-
preender. Moraes afirma que, nesta
hora, o hemisfério direito, que é o la-
do mais criativo, emotivo e ousado,
domina nossas ações, pois é dele que
vem o entusiasmo, a energia produti-
va e a criatividade para realizar pro-
jetos ousados e diferentes. Já durante
o empreendimento - como nem tudo
ocorre como planejamos no início, - é
preciso pedir ajuda (ela vem de forma
natural) para o hemisfério esquerdo,
que é a parte analítica, restrita, que
se baseia em experiências passadas,

pensa em números e é mais calcu-
lista. "O problema acontece quando
tudo parece que começa a dar erra-
do. A partir daí, paramos de ouvir a
voz do entusiasmo e seguimos ape-
nas as determinações analíticas que
levam ao pessimismo. Então, damos
espaço para pensamentos do tipo 'is-
so não vai dar certo' e 'já tentamos is-
so várias vezes e nunca funcionou'.
Podemos estar bem pertinho da praia
e desistirmos de nadar", avalia o es-
pecialista.

Moraes afirma que tanto o hemis-
fério direito quanto o esquerdo de-
vem estar em perfeita harmonia para
um cérebro vencedor, ou seja, é preci-
so saber dosar o grau de entusiasmo,
mas jamais admitir que o pessimismo
domine nossas ações.

A psicóloga Maria Inês Felippe,
mestre em Criatividade e Inovação
Aplicada pela Universidade de San-
tiago de Compostela e autora do livro
"4 C's para Competir com Criatividade
e Inovação", declara que as caracterís-
ticas do cérebro empreendedor e ven-
cedor são diferentes dos demais. O cé-
rebro, segundo ela, determina o com-
portamento, portanto, as pessoas em-
preendedoras e vencedoras pensam
de forma diferente e atuam no mundo
de forma distinta. "Donas de cérebros
vencedores são perceptivas, identi-
ficam oportunidades de negócios,
criam estratégias e não se abatem
diante da dificuldade. O mesmo vale
para quem possui perfil de liderança.
São pessoas que pensam e agem de
maneira diferenciada", analisa.

Ação
Mas como mudar o estágio de inér-

cia inicial para o de ação? Moraes afir-
ma que é necessário criar motivos
para que a ação aconteça e, quando
ocorre, cria-se dentro de nós algo cha-
mado "momento mágico", que fica tão
bem enraizado, que nosso cérebro sa-
be exatamente como agir em um mo-
mento de desafio. "É difícil aprender a
andar de bicicleta pela primeira vez.



Temos que nos equilibrar, dominar o
medo, dominar o próprio cérebro ana-
lítico, que diz várias vezes: Você vai
cair'. Mas quando dominamos o medo
e o querer passa a ser mais forte do que
o pensamento de cair, aparece o tal
'momento mágico'", detalha Moraes.
Ele diz que assim acontece em muitas
outras experiências que deixaram seu
'momento mágico' registrado em nos-
sa mente, como beijar, namorar, entre
tantas outras coisas.

O neurocientista explica que, uma
vez que o 'momento mágico' é criado,
as coisas que pareciam inicialmen-
te absurdas, podem parecer cada vez
mais tangíveis. "Alguém perguntou
ao Bill Gates se ele era feliz, na gara-
gem de sua casa, enquanto criava o
Windows? Talvez ele tenha ouvido que
era um maluco. Quantas vezes alguém
não trabalhou em um projeto e depois
o deixou de lado?", considera. Ele ava-
lia que na maior parte das vezes o me-
do de ousar não permite que criemos
novos "momentos mágicos".

Porém, Moraes ressalta que tudo
tem seu tempo. "Quando ganhamos

a nossa primeira bicicleta já saímos
pedalando? Talvez sim mas, para isso,
primeiro passamos por algumas fases,
como a experiência do feijão na esco-
la", declara.

Treinamento
Já é certo que existem formas de

treinar o cérebro para pensamentos
positivos, formar características em-
preendedoras, entre outras coisas.
Especialistas dizem que, da mesma
forma que procuramos uma academia
para manter o corpo em forma, é pre-
ciso fazer uma "malhação" mental.

A psicóloga Maria Inês Felippe se-
gue esta linha de estudo. Para ela,
quando estamos há muito tempo
sem nos exercitar e vamos à aca-
demia de ginástica, sentimos dores
e, por vezes, desistimos dos exercí-
cios. Com o cérebro acontece a mes-
ma coisa. Se não o estimulamos, ele
atrofia e, quando precisamos dele,
sentimos dores de cabeça. Por outro
lado, quando o utilizamos e aumen-
tamos sua capacidade, melhor ele

O PROBLEMA

ACONTECE

QUANDO TUDO

PARECE QUE COMEÇA
A DAR ERRADO. A

PARTIR DAÍ, PARAMOS

DE OU VIR A VOZ

DO ENTUSIASMO E

SEGUIMOS APENAS

AS DETERMINAÇÕES

ANALÍTICAS

QUE LEVAM AO

PESSIMISMO"
CARLOS MORAES, PROFESSOR
E NEUROCIENTISTA

Exercitar o pensamento é simples.
Para isso é preciso pensar sempre nas
perguntas e buscar respostas.

• Se eu não fizesse estas atividades
desta forma, de que outra forma
as faria?

• Como poderei dinamizar as mi-
nhas atividades sem comprometer
a qualidade?

• Como poderei agregar valor às
atividades que executo?

• Como poderei agregar valor ao
negócio da empresa?

• Que outros produtos ou servi-
ços posso criar a partir do que já
existe?

• Que outros produtos ou serviços
posso criar para preencher uma
necessidade específica de uma
população?

fica e mais descobertas nós temos.
Conseqüentemente, nos sentimos
melhor. Por isso, a importância dos
exercícios. "A ginástica cerebral con-
siste em exercícios que não deixam o
cérebro atrofiar, que elevam a nossa
capacidade de lidar com as respon-
sabilidades e desafios do cotidiano e
conseguir ter diferentes percepções
das coisas", desmistifica.

Maria Inês explica que estes exercí-
cios vão desde os de percepção com
figuras, filmes, imagens, até os de de-
senvolvimento da pessoa em proces-
sos criativos. Segundo a psicóloga,
uma das estratégias utilizadas é uma
ferramenta/metodologia de autoco-
nhecimento, com estudos fundamen-
tados na neurofisiologia e na neuro-
ciência. "A pessoa responde uma sé-
rie de perguntas onde traçamos o seu
modelo mental. Frente a esse diag-
nóstico, nos utilizamos de exercícios
para aumentar a capacidade criativa.
Partimos do princípio de que todos
são criativos, porém de forma diferen-
te e com atuação distinta no processo
criativo", resume.



A especialista revela que, a partir do
autoconhecimento, os participantes
reconhecem a forma de pensamento
dos demais, minimizando conflitos e
favorecendo o trabalho em equipe, a
liderança, processos de negociação e
de vendas e também de atendimento
ao cliente. "Além da questão genética,
o nosso cérebro é formado por mode-
los mentais que, com o passar do tem-
po, vão se cristalizando e, em alguns
casos, vão formando preconceitos e
paradigmas que devem ser destruí-
dos", explica.

Mas como promover a "destruição
mental" citada por Maria Inês"? Ela
mesma destaca que o processo criati-
vo não obriga necessariamente a des-
truição mental de tudo, mas uma for-
ma diferente de ver e fazer as coisas.
"Basta pensar: Se não existisse essa
forma de trabalho, como poderia ou
poderá ser? Se não existisse esta em-
balagem, este produto, estes proces-
sos operacionais, esta forma de aten-

ACADEMIA
CEREBRAL
A ginástica cerebral tem como objetivo:

• Manter alguns aprendizados após
sua análise

• Reformular os aprendizados obtidos
no decorrer da vida, criando outra
roupagem, outro significado

• Ajudar a descartar da própria vida
o aprendizado que não faz mais
sentido

• Adguirir novos pensamentos, novas
percepções, manter-se atualizado na
forma de pensamento, comporta-
mento, julgamento e aberto a novos
relacionamentos tanto no âmbito
profissional quanto no pessoal



dimento, como poderia ser? Ou ainda
como agregar valor àquilo que já exis-
te? Ou como me diferenciar no meio
da multidão?", ensina.

Para a psicóloga, a ginástica cerebral
ajuda o profissional a perceber além
do cotidiano, a sair de dentro da sua
caixinha, fazendo com que ele identi-
fique sua forma de pensamento que,
por vezes, é rígida.

O Método Supera, um treinamento
que busca desenvolver competências
como foco, rapidez de raciocínio, cria-
tividade, raciocínio lógico-matemáti-
co e a chamada lateralidade, que é a
capacidade de enxergar as múltiplas
soluções e abordagens para os proble-
mas, é uma boa opção para exercitar
o cérebro. De acordo com o engenhei-
ro Antônio Carlos Guarini Perpétuo,
criador do treinamento, com essas ha-
bilidades, a pessoa passa a ter grande
capacidade em resolver problemas de
forma criativa e inovadora, com con-
seqüências comportamentais mui-
to interessantes, entre elas o resgate
da auto-estima e o desenvolvimen-
to da autoconfiança. "Competências
como rapidez de raciocínio e criati-
vidade são fundamentais nos dias de

hoje e, certamente, devem ser encon-
tradas em uma mente empreende-
dora e vencedora. Segundo o criador
da teoria das inteligências múltiplas,
Howard Gardner, a habilidade lógico-
matemático e a do relacionamento in-
terpessoal são as mais requeridas atu-
almente e têm resultado em carreiras
de sucesso", revela.

Perpétuo indica que, para ser em-
preendedora, uma mente não pode
ser linear, ou seja, enxergar apenas em
uma direção. Pelo contrário, tem de ser
capaz de enxergar as múltiplas solu-
ções e abordagens para os problemas,
para o mundo e para a vida. "Eliminar
a característica linear de uma mente
será tanto mais difícil, quanto mais
idosa for essa mente. Mas sempre será
possível obter avanços através de estí-
mulos adequados", acredita.

O empresário informa que não há
pré-requisitos para o treinamento do
Supera, já que cada aluno segue no
seu ritmo e não há um conteúdo pro-
gramático no treinamento. "Os alu-
nos praticam exercícios que os levam
a desenvolver suas habilidades men-
tais, alcançando um patamar supe-
rior ao que se encontravam. Assim, o
curso é indicado e produz resultados
positivos para todos, desenvolvendo

SEGUNDO
O CRIADOR

DA TEORIA DAS
INTELIGÊNCIAS
MÚLTIPLAS, HOWARD
GARDNER, A
HABILIDADE LÓGICO-
MATEMÁTICOEADO
RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL SÃO
AS MAIS REQUERIDAS
ATUALMENTE"
ANTÔNIO CARLOS GUARINI
PERPÉTUO, ENGENHEIRO E
CRIADOR DO MÉTODO SUPERA



• No primeiro módulo, os alunos utili-

zam o Ábaco para praticar cálculos

matemáticos e cálculos mentais.
Esse instrumento de cálculo, muito

utilizado nos países orientais, é

uma poderosa ferramenta para o

exercício cerebral, desenvolven-

do principalmente a concentra-

ção, velocidade de raciocínio e o

lado direito do cérebro através dos
cálculos mentais, já que o aluno

trabalha com um ábaco imaginário

em sua mente

• O segundo módulo chama-se

Abrindo Horizontes, onde os alunos

resolvem exercícios e trabalham

com jogos, cujo objetivo é desen-

volver a criatividade, o raciocínio

lógico, as estratégias de abordagem
e a capacidade em enxergar as múl-

tiplas soluções para as situações.

Essas habilidades resultam em uma

grande capacidade em resolver

problemas de maneira criativa e
inovadora

• Já no terceiro módulo são aplicadas

as Dinâmicas em grupo para de-
senvolver a capacidade de relacio-

namento interpessoal, liderança e

trabalho em equipe

competências fundamentais para em-
preender com sucesso", conta.

Perpetuo afirma que independente
das experiências vividas e da heran-
ça genética, sempre é possível desen-
volver mais o cérebro. "O atual estágio
de conhecimento sobre o cérebro não
nos permite afirmar qual é a melhor
forma de treinamento, mas vivenciar
situações e resolver exercícios que for-
cem o cérebro a sair de sua zona de
conforto, estimulando os dois hemis-
férios é, sem dúvida, um caminho. O
conceito geral é o mesmo da ginásti-
ca: quanto mais se exercita, mais se
desenvolve a competência desejada",
aconselha.

Em contrapartida, Perpétuo defen-
de que o que leva um empreendedor
a alcançar o sucesso é um conjunto
complexo de fatores externos, como
capital e mercado, e internos, que são
as competências pessoais. "Dentre as
várias competências pessoais destaco
que um cérebro empreendedor/ven-
cedor necessita ser criativo, a ponto
de enxergar o que ninguém vê, ambi-
cioso, para sair da zona de conforto e
não desistir enquanto não chegar lá, e
lógico, para produzir análises objeti-
vas", crê.

MINHA
CONCENTRAÇÃO

NO TRABALHO
TAMBÉM MELHOROU
MUITO, ALÉM DA
CAPACIDADE QUE
TENHO, AGORA, DE
REALIZAR DIVERSAS
TAREFAS AO MESMO
TEMPO, SEM PERDER
O FOCO"
ED WILSON MANORU,

ADVOGADO E ALUNO DO
MÉTODO SUPERA



Um dos alunos do curso, o advoga-
do Ed Wilson Manoru, diz que apren-
deu a agir com mais rapidez e segu-
rança diante das tomadas de decisões.
"A rapidez de raciocínio em todas as
situações é o grande destaque. Estou
mais 'disposto' mentalmente, ou seja,
sem aquela 'preguiça mental' que sur-
ge diante de algum desafio ou situação
mais complexa. Minha concentração
no trabalho também melhorou muito,
além da capacidade que tenho, agora,
de realizar diversas tarefas ao mesmo
tempo, sem perder o foco", garante.

Possibilidades
O administrador de empresas e ar-

quiteto Adams Auni, facilitador do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Rio de Janeiro
(Sebrae-RJ) no programa Empretec,
trabalha com uma linha de raciocínio
onde a mente de um empreendedor
tem tudo a ver com a física quântica.
Para ele, a física quântica é determina-

da por suas inúmeras possibilidades e
uma mente empreendedora funciona
da mesma forma, pois o empreende-
dor tem em si a constante das múlti-
plas possibilidades.

Segundo o administrador de em-
presas, um dos grandes pesquisadores
da mente foi o psiquiatra suíço Carl
Gustav Jung, que reconhecia compor-
tamentos "quânticos" nos processos
meníais que estudava. "A mente por
si só é algo surpreendente, suas pos-
sibilidades de atuação sobre os pen-
samentos são extremamente intrigan-
tes", diz.

Auni afirma que a mente empre-
endedora, independente de ser de
um empresário, artesão, dona de ca-
sa, pesquisador, atleta ou até mesmo
de um monge, possui características
múltiplas de ação sobre vários fatos
ao mesmo tempo, considera várias
possibilidades assertivas em um espa-
ço de tempo muito pequeno e perce-
be possibilidades positivas e negativas

mais rápido que o mais veloz compu-
tador. "O processo quântico da mente
não se apresenta de forma cartesiana,
ou seja, como coordenadas de orde-
nadas e abscissas 'x' ou 'y'- Ele ocor-
re várias vezes ao mesmo tempo ou,
melhor dizendo, em um intervalo de
tempo muito curto. Testa várias vezes
a mesma possibilidade e outras variá-
veis visíveis e perceptíveis e outras in-
visíveis e imperceptíveis", observa.



O professor avalia que uma das defi-
nições mais aceitas hoje em dia para o
conceito de empreendedorismo é dada
pelo estudioso do tema, Robert Hirsch,
em seu livro de mesmo nome. Segundo
Auni, a publicação define o empreen-
dedorismo como o processo de criar
algo diferente e com valor, dedicando
tempo e esforço necessários, assumin-
do os riscos financeiros, psicológicos e
sociais correspondentes e recebendo
as conseqüentes recompensas da sa-
tisfação econômica e pessoal. "A criati-
vidade é um processo quântico e o em-
preendedor é extremamente criativo. A
física quântica também é cheia de pos-
sibilidades, tem em si ondas de proba-
bilidades", reitera.

Mas e a mente perdedora? Quais se-
rão suas características? Auni não crê
que exista uma mente"perdedora, mas
sim aquela que tem medo de arriscar,
sem iniciativa. "Não há mentes perde-
doras, apenas mentes mais lentas ou
mais focadas para uma coisa de cada
vez, que não arrisca nada, quer ter tu-
do sob controle, não sabe trabalhar
sob pressão, tem medo do novo, não

investe no seu crescimento, que vê o
problema sempre nos outros e não em
si mesmo, acha que tudo está bom co-
mo está, que tem auto-estima baixa,
ou seja, pouca convicção para si e pa-
ra os outros", detalha.

Segundo Auni, algumas caracte-
rísticas revelam uma mente inerte.
"Muitos consideram o trabalho co-
mo uma penalidade a cumprir e o fa-
zem com dor e lamúria. Já começam
a segunda-feira de olho no sábado
e o mês de olho no feriado ou férias.
Esperam a aposentadoria e, quando
chegam lá, esperam a morte. Esta é
uma mente não empreendedora, que
perde múltiplas oportunidades que a
vida oferece", constata. "A mente ven-
cedora é criativa e brilha no escuro.
Perder não é o problema, há perdas a
todo o momento, mas aceitá-las como
definitivas e irreversíveis que é o cerne
da questão. Não é à toa que conquis-
tadores queimavam seus barcos para
não serem tentados a voltar. Só resta-
va seguir em frente. É ver a possibili-
dade de vender lenço onde outros es-
tão chorando, não para tirar proveito,
mas para atender a uma necessidade",
finaliza.

O neurocientista Carlos Moraes fala
no DVD "Força para Vencer" sobre o
conceito americano do Break Point,
que nada mais é do que um momen-
to de ruptura

• O Break Point na vida:
Acontece em quase todas as fases
de mudança, mas a mais sensível
é quando deixamos a puberdade
para partir para a adolescência.
Quando aparecem as espinhas,
é o momento em que a nature-
za está cobrando uma evolução.
Outro momento do Break Point
na vida é o da aposentadoria,
quantas pessoas simplesmente
esperam aquele momento para ir
pra casa, vestir o pijamão e cuidar
dos passarinhos

• O Break Point nas
Civilizações: Grandes civiliza-
ções como os Maias, os Incas, os
Astecas, os Gregos, quando se
permitiram deixar a acomodação
tomar conta e não continuaram
com seu foco em conquista, per-
deram o momento da evolução e
sucubiram ao tempo

• O Break Point nos Jogos: No
tênis o Break Point significa o
ponto final, a última chance de o
jogador fechar o jogo ou deixar o
outro levar vantagem

• Na vida profissional: Se não
tem mais por onde crescer, se a
empresa não abre vagas, se não
lhe propõe nada de novo e você
está na mesma posição há mais
de 5 anos, é o momento de fazer
uma escolha

Text Box
Fonte: Carreira & Negócios, ano 1, n. 1, p. 44-54, 2008.




