


Todos nós nascemos 
com um corpo físico. 
Esta afirmativa, por 
mais banal que possa 
parecer, tem grande 
importância. M e s m o 
seres espirituais como 
nós somos, ou acredi
tamos ser, precisam do 
meio físico para se ma
nifestar. Essa centelha 
espiritual tem um local 
de ocorrência em nosso 
corpo, bem definido. Talvez seja o local 
mais protegido, mais intrigante e menos 
conhecido de nosso organismo: o cérebro. 
Conhecemos bastante bem nosso coração, 
pulmões, rins, fígado, e todos os nossos ór
gãos internos. Sabemos como funcionam, 
suas forças e limitações. Comparativamente 
sabemos pouco sobre nosso cérebro. A razão 
disso é que, como ele está protegido numa 
caixa fechada, era impossível observar um 
cérebro vivo funcionando. 

Esta dificuldade, entretanto, foi supe
rada pela utilização da R M I f (ressonância 
magnética intracraniana funcional), mé
todo que permite que se observe quais 
áreas do cérebro se " i l u m i n a m " , ou seja, 
apresentam acúmulo de sangue, atividade 
química ou elétrica, quando se está pensan
do algo, sentindo alguma coisa ou tomando 
uma decisão. 

Este simples fato tem revolucionado a 
forma como entendemos e percebemos nos
so universo interno. Nosso cérebro, e nos
sa essência, finalmente se tornam melhor 
compreensíveis para nós. Nos últimos cinco 
anos se descobriu mais sobre este poderoso 
universo que em toda a história até aqui. 

O que já sabemos? Ci to apenas alguns 
aspectos mais relevantes ao que preten
do colocar. 

Estamos estabelecendo 
sinapses sem parar. 

O custo energético de 
construir uma sinapse 

é relativamente 
baixo. Desenhamos 

novos mapas 
continuamente 

1.Todo cérebro é 
parecido, nenhum 
é igual. 
Temos em nós um vo
lume de 100 bilhões 
de neurônios, como são 
chamadas as células es
peciais de nosso cére
bro. Cada uma delas 
tem a capacidade de se 
conectar à outra varian
do entre uma e dez mil 
conexões. Imaginando, 

de forma conservadora, que o número 
médio de conexões fosse mi l , a possibi
lidade do cérebro de realizar sinapses 
(as tais conexões) seria igual ao número 
dez seguido de uma carreira de 33 zeros. 
Este número, inacreditável, é maior que 
a quantidade de átomos do universo físico 
conhecido. As possibilidades são, portan
to, virtualmente infinitas para a indivi
dualização de cada cérebro. 

2. O cérebro desconhece a palavra "não". 
É um teste simples: ao ouvir a frase -
"Não pense em um elefante!" qual a 
imagem que lhe vem à cabeça? 
Imagens positivas, afirmativas, são ex
tremamente poderosas. As negativas são 
tomadas pela sua parcela positiva, como 
vimos. O não é solenemente ignorado! 

3. O cérebro desconhece a 
função "deletar". 
Nossa compreensão acontece por meio 
de mapas mentais. Estes mapas são um 
conjunto de sinapses que são estabeleci
das ao se ter um pensamento. Estamos 
estabelecendo sinapses sem parar. O cus
to energético de construir uma sinapse é 
relativamente baixo. Desenhamos novos 
mapas continuamente. U m a conexão fei-



CÉREBRO EXECUTIVO 

ta permanece viva, podendo ser ativada a 
qualquer momento, mas é uma conexão 
fraca, precisa de reforço para se tornar 
efetiva. Reforços positivos ou negativos 
devem ser aplicados de forma conscien
te para permitir que uma conexão se 
"aprofunde". 

4. Nosso cérebro adora estruturas 
e previsibilidade. 
Existem estruturas que são antiquíssimas 
e desempenham um papel fundamental 
à nossa sobrevivência. A geração da sen
sação de nojo, por exemplo, serviu para 
evitar que um antepassado morresse por 
comer algo estragado. Sempre que pode, 
nosso cérebro usa mapas conhecidos, já 
provados. 

5. Ele trabalha por recompensa 
autoconcedida. 
Toda vez que completamos uma compa
tibilização de mapas mentais, processo 
conhecido como ter um insight ou uma 
ideia, nosso cérebro se inunda de sero-
tonina, dopamina e outros neuro trans
missores assemelhados. Lembram-se da 
história de Arquimedes correndo nu gri
tando Eureca? É esse o efeito! 

6. Ameaça ou recompensa? 
Nosso cérebro, frente a uma situação 

nova, seja um problema, uma pessoa ou 
uma tarefa, a avalia e a caracteriza basica
mente como uma ameaça - e nesse caso 
se coloca em modo de afastamento - ou 
como uma possibilidade de recompensa, 
de ganho, e nesse caso se coloca em modo 
de aproximação. Essa tarefa é efetuada 
pelo nosso sistema límbico, comandado 
por uma pequena glândula em forma de 
amêndoa, chamada amídala, localizada 
no cérebro. N u m processo profundamen
te interessante enquanto relacionado à 
nossa sobrevivência, mas potencialmente 
desastroso quando relacionado à nossa 
vida social, a amídala assume o controle 
de nosso comportamento em cerca de 
200 milissegundos. Lembram-se da ca
beçada do Zidane no beque italiano que 
custou sua expulsão no último jogo de 
sua carreira? É deste tipo de comporta
mento que estamos falando. 

7. A racionalidade é superavaliada 
Nosso pensamento racional é realizado 
no chamado córtex pré-frontal ( C P F ) . 
Esta área do cérebro é relativamente 
nova. Sua capacidade de reter dados é 
limitada. Suas funções são importantís
simas, até mesmo porque é ali que se 
gerencia a conexão entre as demais áreas 
do cérebro, mas pela limitada capacidade 
de retenção, e pelo alto consumo de ener
gia quando está acionada, sua atuação é 
preservada pelo cérebro a, normalmente, 
poucas horas por dia. Já lhe aconteceu 
de sentir um peso na testa depois de uma 
aula ou trabalho intenso com variáveis no
vas? Cansaço físico, mesmo tendo estado 
sentado o dia inteiro? Esse peso denota a 
exaustão do C P F e o enorme consumo de 
energia associado. Não obstante, cerca de 
60% de nossos problemas são soluciona
dos quando não estamos pensando neles. 



Esse trabalho é realizado pelo mesmo 
sistema límbico, uma estrutura muito 
mais antiga, que é reconhecido como 
a sede de nossas emoções. Quando isso 
ocorre, observa-se a presença no cérebro 
de ondas alfa, de baixa frequência e em 
determinados casos de ondas gama de 
baixíssima frequência. A presença dessas 
ondas está também relacionada a casos 
de relaxamento profundo também corre
latos à criatividade e à intuição. Ao que 
se percebe, os nossos insights acontecem 
quando nosso cérebro está relaxado. Não 
é à toa que nosso amigo Arquimedes esta
va tomando banho quando teve o seu. 

Imagine que você 
tem um problema e 
deve obter sua solução 
via uma equipe, sua 
equipe. São, digamos, 
cinco pessoas que es
tão sob sua gerência. 
Você estuda o proble
ma e vem com uma 
solução que cuidado
samente explica a to
dos da equipe. Define 
o que cada um deve 
fazer. Comanda a execução. O que se passa 
então? Normalmente aquilo que você es
perava atingir não acontece na totalidade. 
Na maior parte das vezes fica aquém do 
que você esperava. Por quê? Os cérebros 
são diferentes. A solução desenhada no seu 
cérebro é boa para o seu mapa mental, mas 
receberá uma leitura diferente por parte de 
cada um dos membros da sua equipe. Cada 
um desenvolve seu próprio mapa mental. 
Leve isso em consideração e, se quiser um 
resultado superior, não diga o que fazer, 
ensine a pensar, melhor ainda, a pensar 
coletivamente. 

Perceba que, no nosso mundo civilizado, 
normalmente não nos envolvemos diaria
mente em situações de ameaça à nossa vida. 
Mapas importantes para a nossa sobrevivên
cia física ficariam, aos poucos, obsoletos. 
Por outro lado, sofremos diariamente amea
ças - reais ou imaginárias - tanto social 
quanto intelectualmente. O que faz nosso 
cérebro? Trata essas ameaças sociais e in
telectuais pelos mesmos mapas da ameaça 
física. Quer ver? Se você fosse um prima
ta morando na selva e se deparasse com 
um leão, imediatamente identificado como 
uma ameaça, sua amídala inundaria seu 
corpo de adrenalina preparando-o para fugir 

ou atacar. Essa situação 
é denominada geração 
de estresse. Acontece 
a mesma coisa quando 
você está atrasado com 
um projeto e se encon
tra com seu chefe num 
corredor. A situação 
não se constitui numa 
ameaça vital, afinal seu 
chefe não vai matá-lo 
para se alimentar, mas 
o mesmo estresse ocor
re. Os circuitos cere

brais postos em funcionamento são exata
mente os mesmos. 

David Rock, um pesquisador do assun
to, definiu os cinco domínios de situações 
sociais que são tratadas por nosso cérebro 
como ameaças vitais. São elas: 
• Status: Entendido aqui como a manuten

ção da nossa percepção de importância 
relativa aos demais, sejam colegas, pa
res, competidores... Imagine-se como um 
macaquinho num determinado galho de 
sua árvore. Os macacos que estão mais 
próximos ao topo da árvore comem frutas 
melhores, que amadurecem mais cedo, 

Cada um desenvolve 
seu próprio mapa 

mental. Leve isso em 
consideração e, se 

quiser um resultado 
superior, não diga o 
que fazer; ensine a 

pensar, melhor ainda, a 
pensar coletivamente 



e, mais bem alimentados, tornam-se mais 
sexy, conquistam mais fêmeas, repro-
duzem-se mais. Recebem, enfim, um 
melhor quinhão da vida na árvore. Sendo 
assim, você, o macaquinho colocado no 
galho x, aceita bem qualquer movimento 
que o coloque mais próximo ao topo, 
reclama quanto a deslocamentos laterais 
e luta desesperadamente contra qualquer 
tentativa de remoção para um galho mais 
baixo dessa árvore. Parece familiar? Pois 
é... é mesmo. 
Capacidade de predição: Adoramos ter 
certeza. Sentimos-nos confortáveis quan
do sabemos o que vai acontecer. Já perce
beu como prestamos atenção ao caminho 
em locais onde nunca estivemos antes, 
em oposição ao quanto relaxados nos 
surpreendemos quando trafegamos por 
caminhos conhecidos? Qualquer fator 
desconhecido nos coloca em alerta. 
Autonomia : Sabe quando você está pron
to para sair e toca o telefone e lhe in
formam que hoje será necessário fazer 
serão? Autonomia tem a ver com nossa 
capacidade de controlar os eventos de 
curto prazo. Redução de nossa autono
mia nos faz sentir que estamos sendo 
ameaçados. 
Conectividade relacional: Definida aqui 

como essa nossa capacidade de aceitar 
bem quem é "do nosso t ime" e rejeitar 
quem nos parece adversário, membro de 
"outro time". Ao que parece, esse domí
nio está ligado à existência de certo tipo 
de neurônio, denominado neurônio es
pelho, em nosso cérebro. C o m o o nome 
diz, neurônios espelho refletem as atitu
des do outro, lendo-as pelo nosso próprio 
mapa mental, e nos permitindo antecipar 
uma ação. 

• Justiça: Trata-se da nossa própria percep
ção a respeito da equidade na relação 
entre as pessoas. Quando nos depara
mos com uma situação injusta sentimos 
mesmo um embrulho no estômago. A 
explicação é que o mapa mental que 
trata a injustiça é o mesmo que trata o 
nojo. Sentirmo-nos injustiçados é tal
vez a sensação física mais violenta que 
experenciamos. 

Quando estamos desenhando um produ
to, desenvolvendo um projeto ou visitando 
um cliente, esses fatores estão presentes em 
nosso planejamento, em nossas ações? 

Quantas vezes nós mesmos, em um mo
mento qualquer, não "enxergamos tudo 
vermelho" e partimos para a ação que se de
monstra depois a menos adequada e capaz 
de nos impor altos custos, tanto financeiros, 
efetivamente, mas também de dignidade e 
respeito? Alguma vez colocamos um clien
te, um amigo, um colega, nessa condição? 

A liderança de nossa Empresa está cons
ciente desses fatos e fatores? 

Pense a respeito, e use as poucas horas 
em que o seu C P F está ativo. Elas são 
preciosas. 

Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 50, p. 42-46, out./nov./ dez. 2010.




