
HBR: Por que tanta idéia boa, de gente 

talentosa e bem intencionada, não vai 

para frente? 

Kotter: A certa altura aprendemos que se 
uma idéia for boa e estivermos convenci-
dos disso, basta apresentá-la de forma clara 
e lógica para que um grupo sensato de gen-
te se dê conta disso. Não precisaria nada 
mais. Mas a realidade é que estamos apre-
sentando [a ideia] a seres humanos, que 
têm angústias, opiniões contrárias e um 
medo constante do efeito que qualquer in-
teração possa ter sobre sua posição no gru-
po. Para completar o quadro, adicione um 
certo ceticismo em relação a novas ideias. 

No trabalho que desembocou em nos-
so novo livro, Lome Whitehead e eu des-
cobrimos que as pessoas expressam esses 
sentimentos com uma série de fórmulas 
genéricas e batidas — não são duas ou três, 
mas tampouco cem — e que o efeito bási-
co disso é que o comentário soa como um 
ataque. Ainda que a ideia seja espetacular 

em organizações. Um aspecto 
tem a ver com ajudar os outros 
a se comunicar, fazer com que 

apoiem sua visão, sua estratégia, 
seu plano — e, em menor medi-

da, sua ideia. Tudo leva a crer 
que isso é muito importante 
e que não somos muito bons 

nisso. 

À medida que nos apro-
fundávamos, o que ficou pa-
tente é que obter apoio para 
uma boa ideia é uma questão 

humana básica; é algo útil para toda 
a vida — tanto para minha filha de 
19 anos que vai apresentar uma so-
lução para um projeto em equipe na 
universidade como para um executi-
vo de 50 num contexto empresarial. 
Lidar com ataques a novas ideias é 
um desafio humano que não parece 

e faça total sentido em sua 
cabeça, esses ataques são 
complicados; tiram o projeto 
todo do prumo e a ideia acaba 
não recebendo o apoio de que 
necessita. Definha. Acontece o 
tempo todo. 

É muito sério o proble-

ma? É uma ameaça 

real a novas ideias 

numa organização? 

Sim, mas a questão vai 
muito além da mudança 
em grande escala, muito 
além de executivos. Co-
mecei minha investiga-
ção por aí. Nesse tempo, 
fiz três ou quatro pro-
jetos de pesquisa que 
revelaram um padrão 
comum de como se dá a 
mudança em grande escala 



restrito a um setor ou a uma idade. A meu 
ver, é algo fascinante. 

Por que deixamos a desejar na hora de 

vender boas ideias? 

Porque todos os nossos sistemas e toda 
nossa atenção estão concentrados na pon-
ta inicial: buscar a ideia, buscar a nova es-
tratégia. Topei pela primeira vez com esse 
problema anos atrás, quando Bruce Hen-
derson estava criando o Boston Consulting 
Group (BCG). O Henderson era um sujei-
to muito inteligente, muito interessante. 
Quando me procurou, eu era um professor 
relativamente jovem. Durante uma série 
de almoços, ele me contou que a consul-
toria tinha avançado bastante no conceito 
de formulação da estratégia, e que estava 
satisfeito com isso. Mas não com o lado da 
implementação. Anos depois de ter entre-
gue um relatório espetacular aos clientes, 
vinham descobrir que a ideia não tinha 

sido adotada ou posta em prática. O Hen-
derson era inteligente o suficiente para 
saber que isso tinha a ver com a dinâmica 
humana — e por isso me procurara, pois 
minha praia é o comportamento. 

Ele foi um dos primeiros a levantar a 
questão, que segue sendo muito impor-
tante. Por quê? Porque uma coisa é reu-
nir dados, analisá-los e combinar tudo de 
uma maneira lógica para gerar ideias. Mas 
outra, totalmente distinta, é conseguir o 
apoio necessário. Seja um pequeno ne-
gócio com meia dúzia de envolvidos, seja 
uma grande decisão numa empresa com 
centenas ou milhares de pessoas, entra-
mos no vago território da natureza huma-
na e da dinâmica de grupo. Agora, pegue-
mos a grade curricular das escolas de ne-
gócios — comparemos o tempo dedicado à 
busca da ideia que vai resolver o problema 
com o tempo dedicado a pensar sobre co-
mo pegar essa ideia e comunicá-la, fazer 

um número suficiente de gente entendê-la, 
apoiá-la, tirá-la do papel. Creio que a pro-
porção na maioria dos programas de MBA 
é facilmente de 80 para 20. 

Em seu novo livro (Buy-In: Saving Your 

Good Idea from Getting Shot Down), vo-

cê e o coautor Lome Whitehead sugerem 

uma abordagem contraintuitiva para ob-

ter apoio: "incentivar os leões" a criticar 

a ideia. É algo difícil — e soa arriscado. 

Qual a lógica? 

Percebi que entre a turma mais capaz de 
angariar apoio havia gente que não seguia 
o que seria o instinto natural — usar estra-
tégias astutas para marginalizar aqueles 
que, por algum motivo, não gostariam da 
ideia e poderiam criar problemas. Es-
sa gente ia na direção oposta. Não só não 
marginalizava o pessoal do contra, como 
praticamente ia ao encontro desses indi-
víduos. Minha dúvida era por que aquilo 



aparentemente surtia efeito. Outra grande 
questão que abordei é o problema da aten-
ção. A sobrecarga de informação está cada 
vez pior. Logo, a dúvida é como conseguir 
a atenção das pessoas para que entendam 
e adotem uma solução realmente boa pa-
ra um problema. Ao "abrir a porta para os 
leões", a pessoa inevitavelmente cria uma 
comoção, um conflito, um drama que cha-
ma a atenção das pessoas. É como uma 
pequena explosão. Naturalmente, não 
vai funcionar se você não souber o que 
fazer quando todos estiverem olhando 
para você. 

Ou disparando contra você. Nesse caso, 

o que fazer? 

De novo, o padrão básico é muito sim-
ples e contraintuitivo. Fomos ensinados a 
massacrar as pessoas com dados e lógica, 
a sacar a marreta do QI e nocautear quem 
estiver atirando em nós para que deixe de 
ser uma ameaça. Descobrimos, no entan-
to, que as pessoas mais eficazes, em vez de 
apenas soltar projéteis verbais, respondem 
de forma não só respeitosa, mas também 
muito concisa, simples, clara e cheia de 
bom senso. Para a maioria de nós, não é fá-
cil mostrar respeito quando sentimos que 
alguém está sendo injusto. 

E se a pessoa realmente parece ter algo 

contra você? Saber o que a motiva serve 

de algo? 

Não. É impossível saber de verdade. Vai 
ver que é inveja por você ter sido promo-
vido ou por receber mais atenção, ainda 
que, na opinião dela, as ideias dela sejam 
melhores. Vai ver que a pessoa é um céri-
co inocente, e uma das saídas desse cético 
para colocar uma ideia à prova é atacar seu 
autor para ver se fez o dever de casa. Vai 
ver que a pessoa simplesmente gosta de 
chamar a atenção em reuniões. O que im-
porta é que a lista de motivos é longa e, em 
certos casos, a pessoa nem está querendo 
ser desagradável. Melhor, então, nem ten-
tar adivinhar. Não importa. 

O certo então é acolher o inimigo, deixar 

que atire em você e não revidar? 

Com certeza. Atirar de volta é o oposto 
do respeito. Quem está ali pode ver você 
atirando e se compadecer do outro sujeito, 
ainda que o ataque dele não tenha sido 
justo. "Um erro não justifica o outro", 
já dizia minha mãe. O que você faz é se 
colocar num nível superior. Com isso, sai 
da história como o estadista, em melhor 
posição para que as pessoas simpatizem 
com sua ideia, o ouçam, se aproximem 
de você emocionalmente — em vez de 
se afastarem. 

No livro, vocês descrevem quatro táticas 

usadas para matar uma ideia: espalhar 

medo, ir devagar, confundir e ridiculari-

zar. E enumeram 24 questões, argumen-

tos e comentários normalmente usados, 

juntamente com 24 respostas. Devíamos 

memorizar essa lista? 

Não. Para escrever este livro, uma coisa 
que fizemos foi testar o método nós mes-
mos — em reuniões, no trabalho em pro-
jetos, em atividades diárias. O Lorne fez 
quase todos os testes em campo; foi um 
parceiro fantástico. Ele é um físico que 
ajudou a dirigir a University of British 
Columbia [no Canadá] e um empreende-
dor bem-sucedido. Foi graças ao contato 
com ele que esse projeto saiu do papel. 

Ao detectarmos o padrão de ataques, fi-
zemos uma lista que foi sendo enxugada e 
ampliada — até chegar a cerca de 24 itens. 
Daria para dizer que são mais ou menos — 
coisa que também fizemos —, mas estes 
parecem ser os mais comuns. Também 
tentamos memorizar os 24, mas não con-
seguimos. Vimos que não fazia mal. O que 
realmente pesava, aqui, era um preparo 
certo, fundado no bom senso. 

Por exemplo? 

Primeiro, não improvise. Gente inteligen-
te improvisa o tempo todo. Seu discurso 
é: "Já entendi, é uma grande ideia, deixe 
comigo". Não faça isso. Dependendo do 
assunto, uns minutinhos de preparação 
podem bastar. Confira os 24 ataques, per-
gunte-se quais dessa lista seriam prová-
veis no caso em questão, com as pessoas 
em questão. Como pegar uma resposta 



genérica e burilá-la um pouco para que 
se ajuste ao contexto? Por outro lado, se 
houver muito em jogo, algumas horas de 
brainstorming com simpatizantes da ideia 
sobre potenciais ataques e respostas mais 
do que compensam. 

Há alguma outra regra geral para res-

ponder a ataques? 

São cinco no total: não tente se livrar de 
quem cria problemas; deixe que participe 
e trate essa pessoa com respeito. Não res-
ponda com um discurso de meia hora para 
deixar todos aturdidos com tanta informa-
ção; comunique-se de um jeito simples e 
claro. Não leve a coisa para o lado pessoal, 
por mais que queira soltar o verbo. Fique 
atento ao grupo inteiro, não só ao sujeito 
que lidera o ataque — o que é muito fácil 
de fazer. E a última tem a ver com o prepa-
ro: não improvise. 

Este último livro e o anterior, Sentido de 

Urgência, são bem curtos. E em Buy-In e 

outro livro recente, Nosso Iceberg Está 

Derretendo, você usa exemplos fictícios 

para ilustrar uma ideia. Há uma estraté-

gia de longo prazo aqui? 

Bom, estou tentando colocar em prática 
o que vou aprendendo. Um de meus pro-
jetos, cujos resultados ainda não publi-
quei, é analisar alguns dos grandes líderes 
do século 20. Uma característica comum 
a todos eles é um talento incrível para se 
comunicar de forma simples e clara. E sem 
baixar o nível intelectual. São, simples-
mente, capazes de achar a melhor maneira 
de fazer as pessoas entenderem um pro-
blema. Outra coisa que aprendi ao obser-
var grandes líderes é a frequência com que 
contam histórias. Não digo histórias de 
meia hora, mas o relato breve de algo que 
ocorreu, no grupo ou na história. Em tudo, 
incluem uma história. Não estou falando 
de 93 slides de PowerPoint, cada qual com 
19 itens, o que faz todo mundo começar a 
fazer rabiscos, checar o BlackBerry, ir ao 
banheiro. 

De novo, é uma questão de como en-
volver as pessoas. Uma história dessas 
não age só no plano intelectual. Não são 

só dados. Atua no plano emocional. Estou 
mais e mais convencido de que esse aspec-
to emocional é importantíssimo. 

Já faz tempo que você estuda, escreve e 

fala sobre a questão da liderança e da mu-

dança. Não chega uma hora em que cansa? 

Nem um pouco. No mínimo, essas ideias 
estão ficando mais importantes, dada a 
maneira como o mundo avança, sobretu-
do com a tecnologia e a globalização. Esse 
assunto tem tantas facetas — podia passar 
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