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Ficou pior do que já era a rotina
dos alunos da Academia Militar de
West Point, a elite dos aspirantes a

oficial do Exército dos Estados Unidos.
Eles vêm participando de uma experiên-
cia que parece extraída de um filme B de
Hollywood. Com fios conectados à cabe-
ça e fones de ouvido, cada jovem militar é
confrontado com problemas hipotéticos
variados, que envolvem o comando de
um grupo de soldados e exigem concen-
tração e capacidade de tomar decisões.
Dependendo da resposta, o aspirante
pode ouvir pelo fone um desagradável
ruído de alerta. O alerta não significa
que houve uma resposta "errada", nem o
sistema se preocupa com "erros" e "acer-
tos". Ele busca detectar algo muito mais
profundo - o jeito de o cérebro de cada
um começar a avaliar uma questão.

A experiência vem sendo conduzida
pelo psicólogo Pierre Balthazard, pro-
fessor na Universidade do Estado do
Arizona. Ele acredita ter encontrado um
jeito "certo" de pensar para coordenar
bem equipes, fazer boas escolhas e tomar
decisões acertadas. O Exército americano
aceita que seus jovens estudantes sirvam
de cobaia, na esperança de que aprende-
rão a pensar "certo" antes de liderar gru-
pos em situações de combate. Segundo
Balthazard, já há empresas interessadas
em participar das experiências com seus
funcionários em cargos de chefia.

O método de Balthazard ainda enfrenta-
rá um campo minado de dúvidas e saudá-

vel ceticismo, por parte de neurologistas,
psicólogos e especialistas em treinamento.
Ele evoca dúvidas muito comuns, exis-
tentes em qualquer organização e que já
devem ter passado pela sua cabeça: seu
chefe merece o cargo que tem? (Não que
essa dúvida passe pela minha, é claro.) A
organização em que você trabalha sabe
identificar as melhores cabeças? Quais
deveriam ser promovidas? Quem é chefe
foi treinado devidamente para isso? Mais
importante ainda: sua cabeça funciona do
jeito certo, para que você possa ser pro-
movido e coordenar outras pessoas com
facilidade e eficiência?

O jeito como a cabeça de cada um lida
com situações diversas já vinha sendo ma-
peado desde os anos 80, graças ao advento
de métodos como ressonância magnética,
eletroencefalografia e tomografia (também
chamada PET scan, ou "escaneamento por
tomografia por emissão de pósitrons"). Não
se trata de ler pensamentos, mas de detectar
padrões de atividade elétrica e circulação
sangüínea, e perceber quais porções do cé-
rebro atuam mais nessa ou naquela situação.
Tornou-se possível enxergar claramente o
que acontece no cérebro de uma pessoa
quando ela negocia, desconfia, pechincha,
se esforça para manter a calma, reage impul-
sivamente, compara preços, sofre prejuízos
ou pensa em si mesma ou nos outros.

Quando os médicos e os neurologistas
passaram a ler o que ocorria na cabeça pra-
ticamente em tempo real, uma multidão de
especialistas de outras áreas os procurou,

a fim de aproveitar esse conhecimento.
Esse encontro de especialidades, embora
promissor, resultou em dois discursos bem
diferentes. Enquanto parte dos profissionais
(principalmente os neurologistas) trata o
funcionamento do cérebro de maneira ceri-
moniosa e cheia de dúvidas, especialistas de
outras áreas - como psicólogos, administra-
dores, economistas, teóricos de marketing
e carreira - passaram a falar do tema sem
embaraço algum. "Neuroadministração",
"neurocontabilidade", "neuroempreende-
dorismo", "neuromarketing" e "neuroeco-
nomia" são algumas das áreas de estudo
nascidas dos novos conhecimentos sobre
o cérebro humano - e da vontade de muita
gente de faturar com eles.



Enquanto a lista das "neurotendências"
aumenta, cresce também o coro dos céti-
cos. Entender o que se passa no cérebro
é uma empreitada ambiciosa. Ensiná-lo a
funcionar dessa ou daquela forma pare-
ce muito mais difícil. "Liderança envolve
experiência, aprendizado, é um tema am-
plo demais. Quem se entusiasma muito
com essas idéias pode se decepcionar",
diz o neurologista Armando da Rocha, da
Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), que realiza pesquisas em neuroeco-
nomia com a Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP). O cien-
tista, que já estudou padrões cerebrais de
crianças com dificuldade de aprendizado,
vem avaliando como funciona a cabeça de

investidores enquanto negociam na Bolsa.
Por enquanto, ele só quer entendê-los me-
lhor, e não modificá-los.

O empenho das Forças Armadas ame-
ricanas tampouco significa que a teoria
de reeducar mentes funcione. Os milita-
res nos Estados Unidos são famigerados
consumidores de novidades na área da
administração, testam muitos métodos ao
mesmo tempo, para depois abandonar a
maioria. O próprio Balthazard apresenta
suas dúvidas. "Ainda é cedo para prever
nossa habilidade de usar esse conhecimen-
to para desenvolver líderes melhores", diz.
Ele e outros otimistas se diferenciam da
maior parte da comunidade científica, po-
rém, por confiar em obter bons resultados

com uma técnica usada no tratamento de
hiperatividade, epilepsia e formas brandas
de autismo, chamada neurofeedback.

As experiências em andamento na Aca-
demia de West Point nasceram de um es-
tudo feito na Escola de Administração W.
P. Carey, no Arizona, por Balthazard e pelo
psicólogo Jeffrey Fannin. Primeiro, os pes-
quisadores foram buscar indivíduos que
pudessem ser considerados bons líderes,
entre empresários, banqueiros, advogados,
médicos (e um guia de montanhismo).
"Líder", no caso, é o sujeito que podemos
considerar bom chefe ou merecedor do
cargo, por conseguir coordenar um grupo
e fazê-lo atingir objetivos determinados,
deixando os liderados satisfeitos enquan-
to perseguem uma meta comum. Como
parecem existir muitas formas de liderar
bem (e muitas mais ainda de liderar mal),
os pesquisadores tentaram medir essa ha-
bilidade de maneira objetiva, dando notas
para os entrevistados. Para isso, aplicaram
dois testes (um deles, chamado CAL, ou
Liderança Complexa Adaptativa, é usado
por militares nos EUA).

Os testes se propunham a "medir"
capacidades como adaptabilidade, faci-
lidade para delegar responsabilidades,
disciplina mental, otimismo e carisma
(subordinados de cada participante tam-
bém foram entrevistados). Em seguida, os
participantes que obtiveram as notas mais
altas nos testes de liderança passaram por
sessões de eletroencefalografia. Balthazard
e Fannin saíram do outro lado dessa aven-
tura intelectual com o que consideram
um tesouro: o modelo de funcionamento
mental de 55 ótimos líderes. Mais ainda:
eles afirmam ter identificado muita coisa
em comum no funcionamento desses 55
cérebros privilegiados. Começou aí a parte
mais difícil. Seria possível ensinar os cére-
bros de outras pessoas a se comportar de
forma parecida?

Eles acreditam que isso seja possível
com o neurofeedback, o método até agora
usado somente como terapia. Ele consis-
te em monitorar a atividade cerebral do
indivíduo e induzi-lo a funcionar mais



de certa forma - por exemplo, usando
mais determinadas áreas. Quando o cére-
bro funciona da maneira desejada, o pa-
ciente tem uma resposta positiva, como
a continuidade de um vídeo em exibição
ou, o que é mais comum, a repetição de
sons agradáveis. Caso o cérebro atue da
maneira "errada", a resposta é negativa,
com a interrupção do vídeo ou a repeti-
ção de sons incômodos. "É incrível como
o cérebro rapidamente aprende o que é
necessário! Repetindo o exercício muitas
vezes, o cérebro aprende como tem de se
comportar", afirma Balthazard.

Hoje, podem-se tomar estimulantes,
tranqüilizantes, antidepressivos, ansio-
líticos e outros tipos de medicamento,
muitos deles agindo diretamente sobre
o sistema nervoso central, para provo-
car mudanças que se considerem úteis
no comportamento ou no desempenho.

Pesquisadores como a endocrinologis-
ta Angela Stanton, da Universidade de
Claremont, nos EUA, e do Instituto Max
Planck, na Alemanha, acreditam que isso
é apenas o começo. "Aprimoramento ar-
tificial já é usado em muitas atividades.
Pense nos esportes", diz Angela. "Não é
diferente se você pensar em líderes e ad-
ministradores, embora seja importante
lembrar as limitações impostas a cada
um pela genética." A cientista organiza
um livro a ser publicado em 2010, cha-
mado Neuroeconomics and the firm (A
neuroeconomia e a empresa).

Se cientistas como Angela e Baltha-
zard estiverem certos, você poderá
mudar o comportamento de seu cére-
bro com objetivos bem definidos - por
exemplo, enfrentar melhor situações
complexas, ser mais empático (ou seja,
capaz de se colocar no lugar de outras
pessoas ao decidir), mais sereno dian-
te de situações estressantes ou mais
concentrado -, tudo isso sem perder
a agudeza mental. O estudo só ignora
um detalhe importante. Quando pen-
samos ver um grande líder conduzin-
do um grupo de satisfeitos liderados,
podemos estar na verdade diante de
um grupo bem-sucedido pelo mérito
coletivo de seus integrantes - e não
individual do líder. Talvez seja neces-
sária uma nova pesquisa, desta vez
ligando os cérebros dos aspirantes de
West Point uns aos outros.
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