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A ciência
de pensar
com mais
inteligência
Neurociência pode mostrar

a gerente como melhorar

a produtividade.

A IMPRENSA DE HOJE está cheia de matérias so-
bre neurociência, e é fácil entender por que
o tópico fascina o administrador. Afinal, na
economia do conhecimento o capital inte-
lectual é tudo para a empresa. Porém, como
em qualquer nova área do conhecimento, há
muito exagero sobre os benefícios que desco-
bertas recentes da ciência do cérebro podem
trazer — por exemplo, a popular crença de que um exe-
cutivo pode ser um líder melhor se imitar os segredos de
"gestão" do cérebro humano. Infelizmente, se realmente
imitasse esses segredos a pessoa criaria uma organização
cujo funcionamento seria mais ou menos como o pregão
da bolsa minutos antes do encerramento de uma sexta-
feira negra.

Há pouca gente mais qualificada para ajudar o leitor
a separar o fato da ficção do que John J. Medina, um
especialista em biologia molecular e desenvolvimental
com particular interesse no isolamento e caracteriza-



ção de genes envolvidos no desen-
volvimento do cérebro humano e na
genética dos transtornos psiquiátricos.
Medina é um consultor de pesquisa
independente e atua basicamente
na indústria biotecnológica e farma-
cêutica em questões ligadas à saúde
mental. Mas em seu currículo não fi-
gura apenas o trabalho com empresas.
Medina também ocupa cargos acadê-
micos — pertence ao corpo docente
do departamento de bioengenharia da
University of Washington e é diretor
do Brain Center for Applied Learning
Research, da Seattle Pacific Univer-
sity. É autor de vários livros, entre eles
Brain Rules: 12 Principies for Surviving
and Thriving at Work, Home, and School
(Pear Press, 2008).

A editora sênior da HBR Diane
Coutu esteve recentemente com Me-
dina para discutir a relevância da neu-
rociência para a prática da gestão. A
conversa abordou, entre outras coisas,
a neurociência do estresse e a relação
entre exercício físico e poder cognitivo.
Se entender a neurociência do estresse,
por exemplo, a empresa pode desco-
brir novos meios de promover um salto
na produtividade do trabalhador do
conhecimento — e, com isso, ganhar
uma vantagem competitiva.

Hoje em dia, a imprensa parece não

cansar de falar sobre a neurociência.

Por que tanto interesse nesse exato

momento?

Acho que é porque o cérebro é a mais
fascinante e complexa ferramenta de
processamento de informações de que
dispomos, e estamos entendendo me-
lhor seu funcionamento. É uma proeza
e tanto. Há, num cérebro típico, tan-
tos neurônios quanto estrelas numa
galáxia. É algo incrível — e às vezes
até estranho. No cérebro de alguns,
por exemplo, há uma região que só re-
age a imagens de Jennifer Aniston ou
a imagens de Halle Berry. Em outros,
certas partes do cérebro só são ativa-
das com uma fotografia de Bill Clin-
ton. São experimentos que foram rea-
lizados de fato! Ocorre que o cérebro
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• Cientistas sabem muito pouco
sobre como aplicar novas
descobertas da neurociência
ao mundo real.

• Ainda assim, a pesquisa vem
lançando luz sobre uma série
de áreas: a precária exatidão
da memória, a capacidade
de seguirmos aprendendo com
o tempo, o benefício trazido
pelo exercício físico e, em
particular, os males causados
pelo estresse.

• Estudos recentes suscitam
questões intrigantes — que re-
metem a potenciais aplicações
empresariais. Poderia haver
um cérebro perfeito para uma
Boeing? Ou para uma
Goldman Sachs?

é tão sensível a experiências externas
que é possível literalmente reconfi-
gurá-lo com a exposição a influências
culturais. Logo, é preciso pergun-
tar o seguinte: que outros estímulos,
além de Jennifer Aniston, seriam ca-
pazes de reconfigurar seu cérebro? Ha-
veria um cérebro Boeing? Um cérebro
Goldman Sachs?

É fascinante entender melhor o
modo como o cérebro funciona. Mas,
apesar das fantásticas conquistas, cabe
um alerta. Até agora, nós cientistas
sabemos pouquíssimo sobre como
aplicar esse conhecimento ao mundo
real. Entender o modo como o cére-
bro comanda o ato de apanhar e to-
mar um copo d'água seria uma grande
conquista. Fora da comunidade cien-
tífica, é óbvio, esse entendimento é
ainda mais reduzido. Meu conselho à
comunidade empresarial seria encarar
com um pouco mais de ceticismo o
que sai na grande imprensa. De vez em
quando, leio num artigo que a nova
ciência do cérebro pode melhorar a
prática da gestão. "É mesmo?", digo.
Falo vários dialetos-da ciência do cé-
rebro e me sinto à vontade na biologia
molecular, celular e comportamental,
mas sei pouquíssimo sobre como a ci-

ência do cérebro pode, até agora, ser
aplicada à gestão. É óbvio que todos
nós temos um cérebro e o usamos o
tempo todo na vida profissional. Mas
ainda é muito cedo para dizer como a
revolução na neurociência vai afetar
o modo como um executivo comanda
uma organização.

Então não há motivo para a
comunidade empresarial se
manter a par das novidades na
neurociência — salvo, é claro,
por pura curiosidade?
Certamente não diria isso. Algumas
das coisas que descobrimos poderiam
ter grande valor prático. Veja o impac-
to do estresse no cérebro. O estresse
afeta o cérebro — e isso inevitavelmen-
te afeta a produtividade no trabalho.
Nosso cérebro foi feito para sobrevi-
ver na floresta e nos prados — fomos
feitos para lidar com o estresse agudo.
Vejamos um evento dramático na his-
tória evolucionária: o encontro do ho-
mem com um tigre-de-dente-de-sabre.
Ali, ou o sujeito foge, ou é devorado.
Seja como for, o estresse dura menos
de um minuto. O leitor provavelmente
é capaz de enfrentar vários picos des-
ses ao longo do dia e lidar bem com
o estresse. Aliás, o estresse parece ser
benéfico, pois faz nossos músculos se
moverem. Mas, durante centenas de
milhares de anos, fomos feitos para li-
dar com o estresse por não mais de 30
a 6o segundos. Hoje, nosso estresse é
medido não em instantes de confronto
com um leão da montanha, mas em
horas, dias, às vezes meses lidando
com ambientes de trabalho frenéti-
cos, bebês aos berros, um casamento
infeliz, problemas financeiros. Nosso
corpo não foi feito para isso. Se alguém
passa anos encarando o tigre, toda sor-
te de mecanismo interno entra em
colapso — do ritmo do sono a partes
específicas do sistema imune. Susten-
tar o estresse crônico é mais ou menos
como enfiar um avião imenso na água.
O avião não foi feito para a água. E o
cérebro não foi feito para agüentar o
estresse crônico.



Que dano físico o estresse provoca
no cérebro — e como isso afeta
nossa vida pessoal e profissional?
O estresse leva o organismo a produzir
uma série de hormônios muito noci-
vos — e que atendem pelo complicado
nome de glucocorticóides. Os gluco-
corticóides são úteis para a reação de
curto prazo ao trauma e à tensão, mas
não deveriam ficar muito tempo na
área. Certos tipos de estresse podem
levar esses hormônios a prolongar de-

neira que as torna capazes de superar
urna enorme quantidade de estresse.
A literatura psiquiátrica traz o caso
extraordinário de uma mulher iden-
tificada apenas como "Jill", que foi ví-
tima de maus tratos pavorosos, inima-
gináveis, nas mãos do pai, culminando
com o suicídio dele na sua frente.
No entanto, ao crescer, tornou-se uma
jovem encantadora e bastante popular
na escola. Virou uma cantora de ta-
lento, aluna de destaque e presidente

O cérebro não está interessado na
realidade — mas na sobrevivência.

mais sua estadia — nesse caso, provo-
cam dano real ao organismo, inclusive
ao cérebro. Conexões entre células ce-
rebrais que preservam suas mais pre-
ciosas lembranças podem se desfazer.
O cérebro pode parar de produzir no-
vos neurônios.

Os hormônios do estresse parecem
ter especial predileção pelas células do
hipocampo — o que é um problema,
pois o hipocampo está profunda-
mente implicado em muitos aspectos
do aprendizado humano. O resultado?
O estressado não é bom na matemá-
tica, nem muito eficiente no proces-
samento lingüístico. E sua memória
- tanto a recente como a antiga -
é mais fraca. Isso tudo, naturalmente, é
necessário para que a pessoa se desta-
que numa empresa. Um estudo chegou
a mostrar que adultos com níveis cro-
nicamente elevados de estresse tinham
desempenho 50% pior em certos testes
cognitivos do que adultos com baixo
grau de estresse. Outros estimam que
os custos financeiros dessa produti-
vidade perdida superam US$ 200 bi-
lhões ao ano — estimativa conserva-
dora, vale dizer.

Há alguma proteção genética con-
tra o estresse?
Certas pessoas parecem, sim, ter o
cérebro configurado de uma ma-

de turma no ensino médio. Qualquer
que seja o parâmetro, Jill era emocio-
nalmente ajustada. Aparentemente,
escapou ilesa dos horrores de sua
infância.

Embora a ciência da genética mole-
cular ainda não seja capaz de prever
por que certas pessoas têm a resiliência
de Jill, a ciência do cérebro começa a
lançar luz sobre os componentes gené-
ticos por trás da baixa resistência ao es-
tresse de um número maior de pessoas.
Há, por exemplo, um gene chamado
5-HTT que ajuda a regular o humor.
Um indivíduo com uma mutação nesse
gene tem muito mais chance de so-
frer uma depressão clínica sob circuns-
âncias estressantes. Suponho que no

futuro seremos capazes de distinguir
gente tolerante ao estresse de indiví-
duos vulneráveis ao estresse com um
simples exame de sangue, buscando a
presença de mutações em genes como
o 5-HTT. Devo, porém, acrescentar que
a história de Jill não é típica. Quase
ninguém teria passado incólume pelas
experiências dela.

E quanto à memória? Até que ponto
ela é confiável?
A pesquisa do cérebro é bastante
clara nesse ponto. A memória genui-
namente registrada é coisa raríssima
neste planeta. É que o cérebro não

está interessado na realidade — mas
na sobrevivência. Logo, altera a per-
cepção da realidade para se manter
no modo de sobrevivência. Infeliz-
mente, muita gente ainda acha que
o cérebro é como um gravador -
que para aprender basta apertar o
botão "gravar" e, para lembrar, o bo-
tão "tocar". No mundo real do cérebro,
porém, essa metáfora é um anacro-
nismo. O fato é que o momento real
do aprendizado — o momento de fixa-
ção de algo na memória — é tão com-
plexo que pouco entendemos do que
se passa no cérebro nesses brevíssimos
segundos. A memória de longo prazo
é pior ainda. Isso porque, como o ci-
mento, a memória demora muito para
assentar-se em sua forma definitiva.
Enquanto endurece, a memória hu-
mana pode ser alterada muito facil-
mente, por traços de lembranças an-
teriores que vão deixando nela suas
marcas. Tudo isso quer dizer que nossa
compreensão da realidade é, na me-
lhor das hipóteses, aproximada.

Há alguma esperança de se
gerar memórias de longo prazo
confiáveis?
Há, mas a pessoa deve estar sempre
se reexpondo à informação. O fenô-
meno, chamado "ensaio elaborativo",
é o tipo de repetição que se com-
provou mais eficaz para máxima
robustez da recuperação. Sabemos,
por exemplo, que a pessoa pode me-
lhorar suas chances de se lembrar de
uma coisa se reproduzir o ambiente
no qual a informação chegou a seu cé-
rebro pela primeira vez. Se, por exem-
plo, aprendeu algo num momento de
tristeza, a capacidade de se lembrar
disso será melhor se, no momento de
recuperar a memória, algo de repente
a deixar triste.

Queria muito poder dizer o que
isso tudo significa para uma empresa
- para o marketing, por exemplo.

Com que freqüência é preciso repetir
a mensagem para que alguém compre
um produto? O que determina se o
cliente ainda se lembrará do nome e



das características do produto dali a
seis meses ou um ano? A ciência ainda
não tem resposta para essas perguntas.
Tudo que posso dizer é que a memória
não é fixada no momento do apren-
dizado e que a repetição aumenta as
chances de recuperação.

É verdade o que psiquiatras e psi-
cólogos vivem nos dizendo — que
as experiências da primeira infância
determinam nosso destino?
Essas experiências são importantes,
mas a cada dia vamos aprendendo o
quanto o cérebro cresce e se altera ao
longo de toda a vida. Nesse exato mo-
mento, enquanto conversamos, nossos
cérebros estão sofrendo mudanças. O
cérebro é como um músculo. Quanto
mais atividade a pessoa faz, quanto
mais experiências tem, maior e mais
complexo fica seu cérebro. Eric Kandel
ganhou o Nobel por demonstrar que,
quando alguém aprende alguma coisa,
é porque houve mudança na configu-
ração do cérebro. Seja o objeto do es-
tudo um molusco, seja um ser humano,
a conclusão será a mesma: qualquer
criatura que acaba por aprender algo o
faz por alterações físicas em sua arqui-
tetura neural. É um assombro. Antiga-
mente, acreditávamos que nascíamos
com todos os neurônios que teríamos
pelo resto da vida e que seria difícil,
senão impossível, mudá-los a partir de
uma certa idade. Mas há algum tempi-
nho ficou bem claro que as alterações
físicas por que os neurônios passam
quando se aprende algo se dão no cé-
rebro de qualquer pessoa, em qualquer
idade. O cérebro mantém boa plastici-
dade até a morte. Aprendemos a vida
toda. O que, de fato, é uma bela notícia.

Dizem que a atividade física faz
bem ao cérebro — o que parece
fazer sentido. Mas qual a relação
entre as duas coisas do ponto de
vista da neurociência?
Inúmeros estudos vinculam o exercí-
cio físico — sobretudo o aeróbico — à
saúde do cérebro. As relações são mui-
tas e variadas. Para começar, é sabido

que o exercício faz bem ao sistema
cardiovascular. O cérebro também tem
vasos sangüíneos — daí que o exercício
mantém saudáveis os vasos sangüíneos
do cérebro. Uma conseqüência impor-
tante disso é que quem faz exercício
tem 50% menos chance de sofrer do
mal de Alzheimer. Por quê? Você tal-
vez não saiba, mas a maioria dos ca-
sos de Alzheimer provavelmente não
é atribuível a fatores genéticos, e há
uma crescente massa de evidências
científicas de que muitos casos não
genéticos de Alzheimer são de origem
vascular. O que parece estar ocorrendo
é que algumas pessoas sofrem uma*
série de microderrames que causam
lesões cerebrais análogas às de vítimas
do Alzheimer genético. O exercício ae-
róbico, ao melhorar o sistema vascular,
obviamente reduz a ocorrência destes
microderrames e, com isso, a probabili-
dade de a pessoa ter Alzheimer.

Na ausência de testes genéticos,
o senhor vê algum mérito em
testes psicológicos usados por
certas empresas, como o teste de
Myers-Briggs?
Puxa vida. Tenho de admitir que esse
tema me irrita um pouco. Tenho uma
objeção muito específica ao estarda-
lhaço que às vezes se faz em torno des-
ses testes. Já ouvi gente dizer que testes
como o de Myers-Briggs se baseiam em

"sólidos princípios neurológicos" — que
a ciência do cérebro comprova sua vali-
dade, ou até ,que foram desenvolvidos
com a ciência do cérebro em mente. O
fato é que a maioria deles — inclusive
os de QI — foi criada muito antes de
entendermos bem como o cérebro pro-
cessa seja lá o que for. O que não quer
dizer que um dia não seremos capazes
de criar testes baseados em sólidos prin-
cípios neurológicos. A pesquisa avança
a tal velocidade que qualquer coisa é
possível. Não é preciso exagerar as con-
quistas. O que está vindo à tona já é
suficientemente impressionante.
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