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líderes bem-sucedidos do futuro se caracterizarão 
pela capacidade de adaptação, uma habilidade que vai 
exigir muita flexibilidade cognitiva. A boa notícia, porém, 
é que o cérebro é um órgão com plasticidade e aprende." 
A afirmação é de David Rock, criador do conceito de neu-
roliderança e diretor do NeuroLeadership Institute, rede 
de especialistas e organizações que fazem pesquisas no 
campo da neurociência. 

Há muitos anos, Rock explora as consequências dos 
resultados científicos que derivam de estudos na área de 
gestão e vida organizacional. Desde 2007, compartilha suas 
descobertas com o público no NeuroLeadership Summit, 
evento que a cada ano acontece em uma cidade diferente 
dos Estados Unidos e tem por objetivo explorar novos para
digmas para o desenvolvimento dos líderes de amanhã. O 
próximo ocorrerá entre 15 e 17 de outubro em Nova York. 

Nesta entrevista exclusiva a HSM Management, Rock 
conta por que acredita que a chave para o desenvolvimento 
dos melhores gestores está definitivamente na ciência. 

O sr. poderia definir o que é neuroliderança? 
Neuroliderança é a ciência que estuda a arte de liderar. 
Não tentamos responder à pergunta "o que é liderança" 
porque achamos que depende muito do contexto: ser lí
der nas Forças Armadas é muito diferente de ser líder em 
uma pequena organização criativa ou o líder de um país. 
Agora, tentar definir o que é liderança é perigoso. Já fo
ram escritos muitos livros sobre o tema e seus autores 
coincidiram em poucas coisas. 

A entrevista é de Francisca Pouiller, colaboradora de 
HSM MANAGEMENT. 

Quais são os campos de estudo da neuroliderança? 
Em primeiro lugar, queremos entender a base lógica das ta
refas comuns a todo líder -por exemplo, tomar decisões e 
solucionar problemas. Então, observamos quais são os pro
cessos que interferem em cada trabalho e como funcionam 
os níveis do consciente e do inconsciente em relação a isso. 

Nosso segundo campo de estudo é o da autorregulação, ou 
seja, da capacidade das pessoas de regular as próprias emo
ções. Acreditamos que todo líder deve controlar emoções, an
siedade, atenção; em outras palavras, ele tem de controlar a si 
mesmo, a ponto de poder executar tarefas difíceis, como con
duzir um exército, pensar nos outros, gerenciar a incerteza. 

Nosso terceiro domínio é o da colaboração. Os líderes pre
cisam se conectar com os outros e ajudá-los a se conectar, 
assegurar-se de que a informação é compartilhada e incen
tivar o trabalho em equipe. 

Finalmente, os líderes devem facilitar a mudança: influen-
• ciar os outros, inspirar. 

O que fazemos na neuroliderança é estudar a base lógica 
de cada um desses quatro domínios. 

O que são os fundamentos biológicos da neuroliderança? 
É muito difícil explicar brevemente! É como contar a história 
do mundo em cinco minutos. Entretanto, na essência, o que 
fazemos é observar o cérebro de uma perspectiva sistêmica. 

O cérebro é muito diferente em cada pessoa. Isso é sur
preendente, e também um grande desafio. Os circuitos 
através dos quais a informação flui são distintos em cada 
um e mudam constantemente. Um dia a informação pode 
fluir em uma direção e no dia seguinte em outra. O que 
tentamos fazer é compreender o funcionamento desses cir
cuitos, detectar os processos mentais que podem ser vistos 
e identificar a linguagem mais precisa para descrevê-los. 
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É possível dizer quais funções cerebrais um líder deve 
priorizar desenvolver? 
O cálice sagrado para um líder é o sistema de freios que 
existe no cérebro, uma rede que inibe funções. É utilizado 
para controlar a ansiedade, impedir que se grite com um 
colega, evitar que se fale demais em uma reunião. Cada vez 
que você contém determinado comportamento, está usando 
esse sistema. Um líder deve ter a capacidade de se adaptar 
a ambientes e pessoas que mudam, a circunstâncias que 
se modificam. Precisa ser capaz de transformar seus com
portamentos. Às vezes, você tem de inspirar; em outras, ser 
duro ou contido; e, em outras, estar muito focado em algo. 

Há ocasiões em que você não deve se importar com o que 
os outros dizem, mas apenas se concentrar em suas metas. É 
um trabalho que exige muita flexibilidade cognitiva, e isso se 
consegue freando comportamentos errados para desenvolver 
comportamentos novos e mais seguros. 

Os seres humanos são impulsionados pelas necessida
des sociais. Por exemplo, se alguém nos insulta, nos senti
mos ofendidos, porém, se nos insulta na frente de três pes
soas, o efeito é mais ameaçador. E o oposto também vale: as 
recompensas sociais são mais importantes do que as não so
ciais. Isso significa que nos sentimos mais motivados -para 
o bem ou para o mal- por temas sociais do que não sociais. 
O problema é que os líderes, por natureza, tendem a focar 
demais os objetivos; então o circuito social se desconecta e 
perde-se a oportunidade de desenvolvê-lo. Por isso, também 
se perde contato com as necessidades dos demais. 

Por que o autoconhecimento é tão crucial para um líder? 
O autoconhecimento é crítico em certos tipos de liderança, 
não em todos. Se você é o líder de um país subdesenvolvido 
e está conduzindo seu povo pela força, talvez não necessite 
se conhecer. No entanto, se dirige uma empresa com pes-
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soas que escolheram trabalhar para você e são da área do 
conhecimento ou fazem um trabalho criativo, seu nível de 
autoconhecimento deve ser muito alto. 

O autoconhecimento é, simplesmente, a capacidade de ver 
a si mesmo como os demais não veem, conhecer-se. Isso é 
importante porque o líder é alguém que atrai a atenção, seu 
comportamento e emoções são copiados de modo automá
tico. Se quer que as pessoas que trabalham para você sejam 
criativas, tenham bom desempenho ou sejam disciplinadas, 
tem de encontrar essas qualidades primeiro em si mesmo. 
Quando somos capazes de nos enxergar e pensar sobre nos
so próprio pensamento, conseguimos nos adaptar melhor. 

0 sr. fala de dois tipos de padrões mentais: um fixo e outro de 
crescimento. É possível mudar um padrão mental? 
Sim, há um trabalho de Carol Dweck [professora de psicolo
gia da Stanford University, dos EUA], apresentado no último 
NeuroLeadership Summit, de novembro de 2011, que mos
tra ser possível mudar. Porém, ainda mais importante, ela 
demonstrou que o padrão mental de uma pessoa tem um 
grande impacto sobre sua capacidade de aprender. 

Os indivíduos que pensam que tudo é fixo e inabalável 
tendem a evitar o feedback. Os que acreditam que suas ha
bilidades e inteligência mudam lidam muito melhor com o 
feedback e aprendem. As pessoas que pensam que não po
dem mudar tendem a enganar, a ter uma ética diferente e a 
apresentar pior desempenho, se comparadas com aquelas 
que acreditam que podem se transformar e crescer. 

Organizações também possuem padrão mental? 
As organizações "desenvolvem" as pessoas nesses padrões 
-é assim que falamos em neuroliderança. Mesmo sem sa
ber, as empresas desenvolvem as pessoas em um desses 
dois padrões: as que usam o padrão fixo separam as pessoas 
entre as que têm talento e as que não o têm; as que operam 
no padrão de crescimento favorecem quem pode crescer. 

Até a maneira como ocorre o feedback é importante para 
isso. Se o líder oferece feedback sobre o desempenho, ten
de a desenvolver seus funcionários em um padrão fixo; ao 
fazê-lo pelo esforço realizado, permite que encontrem um 
padrão de crescimento, flexível. 

Normalmente somos educados em um padrão mental 
fixo. Foi o sistema educacional de muitos países que nos fez 
crer que a inteligência é imutável, o que não está certo. Isso 
explica o que os estudos concluem: os líderes costumam 
ser bons na obtenção de resultados, o que tem a ver com o 
padrão fixo, mas não no pensamento estratégico, ligado ao 
padrão de crescimento e a desenvolver o talento das pessoas. 

Um líder não deveria ser menos racional e mais emotivo para 
poder comprometer-se com sua equipe? 
Reconheço que o líder precisa tomar consciência dos temas 
humanos e sociais, mas eu não diria que tem de ser mais 
emotivo. Ao contrário: ele deve aprender a controlar suas 
emoções, porque a liderança é muito ameaçadora e estres-
sante. Controlar as emoções -que é sinônimo de controlar o 
estresse- é importante. 

Talvez o certo seja dizer que há momentos em que o líder 
deve ser emocional, como quando tem de mostrar sentimen
tos positivos para inspirar os outros. Voltamos à capacidade 
de adaptação! Trata-se de entender quais são as necessida
des dos demais e de poder modificar comportamentos para 
adaptar-se a elas instantaneamente. 

0 impacto das diferenças culturais é significativo? 
Obviamente, a cultura muda de um lugar para outro e isso 
influencia nosso modo de pensar e interagir com os demais, 
embora os seres humanos tenham muito em comum, de 
onde quer que sejam. Há culturas para as quais a autonomia 
é chave, por exemplo, enquanto, em outras, as pessoas pre
ferem ser dirigidas e ter certezas maiores. 

Existem diferenças, e há todo um campo de investigação, 
chamado "neurociência cultural", que analisa as desigual
dades biológicas e genéticas das culturas. 

Como o sr. descreveria o líder do novo século? 
Como uma pessoa capaz de se adaptar, de mudar seu 
foco e seu comportamento para modificar o de outras 
pessoas ou da cultura em que trabalha. Acredito que os 
líderes bem-sucedidos não somente terão alta capacidade 
de adaptação, mas também ajudarão suas organizações a 
fazê-la com êxito. 

A neurociência da liderança ainda evoluirá muito? 
Sim, estamos apenas começando a compreendê-la! Ainda 
há muito que fazer. Uma centena de pessoas pesquisa esse 
campo atualmente e haverá muitas novidades ainda. A ut
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 68-71, jul./ ago. 2012.




