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A Ameriprise Financial entrou em ação em 2007. Os
resultados de um estudo sobre o desempenho dos i n vestidores fizeram com que os líderes da empresa decidissem submeter a exame seus hábitos organizacionais.
O estudo, realizado pela empresa de pesquisas Dalbar,
mostrou que havia uma lacuna entre o êxito individual
dos investidores e o do mercado como um todo.
A origem do problema era orgânica: o instinto de sobrevivência levava os profissionais a evitar algumas
das receitas características de um mercado volátil. Por
exemplo, quando as ações caem subitamente, um investidor que pensa de modo racional deveria se afastar da
situação e esperar um sinal do que está por vir. No entanto, muitos se apressam em vender por temerem uma
queda maior. Isso aumenta as perdas: frequentemente as
ações logo voltam a subir. Tentando se garantir, os investidores comprometem as próprias carteiras.
A Ameriprise viu a oportunidade de melhorar suas
práticas e evitar continuar caindo nessa armadilha. Implementou um programa de capacitação para todos os
seus assessores destinado a aumentar a consciência sobre o processo de tomada de decisões.
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assim que fazemos as coisas aqui." Proferida no contexto empresarial, a frase é muito mais do que uma explicação. Em geral, incorpora crenças que se fortaleceram ao
longo dos anos pela repetição de rotinas e de centenas de
conversas sobre o que (não) deve ser feito.
Essas crenças constituem práticas complexas e sutis tão
enraizadas na cultura corporativa que acabam moldando
sua identidade. De fato, não são ruins em si; constituem
muitas vezes a razão pela qual a empresa vai bem. Porém,
quando as circunstâncias se transformam ou a companhia
se torna disfuncional, "o que fazemos aqui" precisa mudar.
Modificar um hábito é difícil; nas empresas, a complexidade da conduta coletiva faz com que o desafio seja
ainda maior. Nos últimos anos, as pesquisas no campo
da neurociência abriram espaço para trilhar caminhos
radicais. A chave é implementar novos comportamentos que substituam essas atitudes fixas, quase gravadas
nos circuitos neurais.
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A Cargill, gigante dos setores agroindustrial e alimentício, e a Ameriprise Financial, empresa de assessoria financeira, utilizaram as descobertas sobre o cérebro para
dar início a mudanças internas profundas.
Em 1999, a Cargill se propôs ser uma organização
mais ágil. Em 2006, a direção decidiu renovar seu compromisso e elevar a aposta de colaboração e inovação em
todas as unidades de negócios. Para isso, teve de modificar alguns aspectos de sua cultura que a impediam de
construir um ambiente verdadeiramente livre, no qual
os funcionários tivessem o poder de agir de maneira decisiva e assumir responsabilidades diante dos clientes.
A companhia é composta por mais de 70 unidades distribuídas em 66 países; o desafio era complexo, porém a
Cargill o abordou com base na definição de mudanças
estruturais e comportamentais -uma grande transformação na "maneira como fazemos as coisas aqui".

O psiquiatra Jeff rey Schwartz, professor e pesquisador da
faculdade de medicina da University of California em Los
Angeles (UCLA), escreveu este artigo com Pablo Gaito,
vice-presidente da Cargill Learning and Development,
e Doug Lennick, assessor da Ameriprise Financial e de
outras empresas.
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Os focos da mudança organizacional são baseados nas descobertas que a neurociência considera em diversos fatores
relacionados ao funcionamento do cérebro, tais como:
Hábitos são difíceis de mudar. Muitos padrões convencionais de pensamento nunca chegam à atenção consciente. Isso acontece com a informação processada por
órgãos como os gânglios basais -também chamados de
"centro dos hábitos"-, que normalmente controlam atividades semiautomáticas (dirigir e andar, por exemplo),
a amígdala, que dá origem às emoções fortes (medo, i r r i tação etc), e o hipotálamo, que lida com instintos (fome,
sede e desejo sexual, entre outros).
Toda vez que os padrões neurais dos gânglios basais
são convocados, criam mais raízes. Quando uma prática
organizacional ativa um órgão, torna-se extremamente difícil removê-la. Por isso, é necessário desenvolver
novas condutas, que devem ser geradas nos gânglios
basais. Aprender novos comportamentos costuma ser
difícil e doloroso porque implica superar de maneira
consciente um circuito neural profundamente cômodo.
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Estudos neurocientíficos confirmaram o
poder do espectador imparcial. Se uma pessoa observa o próprio processo de pensar
enquanto reflete sobre determinada crença
(como a de que precisa lavar as mãos o tempo todo), pode fazer com que o pensamento se desloque para regiões do cérebro mais
conscientes, como o córtex pré-frontal, que
permite atuar sobre sua compulsão.
Prestar atenção a novas formas de pensamento, não importa quão incômodas pareçam
a princípio, pode gerar novos circuitos nos há-
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bitos mentais. Esse fenômeno é denominado
"densidade de atenção". Quando uma pessoa
presta atenção consciente aos pensamentos
desejados e às metas relacionadas a isso, o
processamento dessa informação se estabiliza e os padrões neurais se solidificam.
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Também envolve utilizar partes do cérebro que exigem
mais esforço e energia, como o córtex pré-frontal, associado a funções executivas como o planejamento.
No trabalho, tentar algo novo pode gerar medo e irritação (o que se denomina "sequestro da amígdala"), desejo
de fugir ou cansaço desproporcional em relação à ação
real que o provocou. Diante do surgimento dessas emoções, as pessoas resistem à mudança e a capacidade de
pensamento racional e criativo diminui.
As conexões neurais são plásticas e até os pensamentos mais enraizados podem s e r modificados. O tipo de

atenção que faz essa mudança combina a metacognição
(pensar sobre o que se está pensando) e a metaconscientização (dar-se conta momento a momento daquilo a que
se presta atenção). O filósofo Adam Smith chamou esse
método de "espectador imparcial".

Ao focar a atenção, não se deve reforçar o ne-

gativo, mas o que se faz de bom. A maioria
das atividades cerebrais não distingue a diferença entre realizar uma atividade e evitá-la.
Quando alguém pensa repetidamente "Não
devo violar esta regra", está ativando e reforçando padrões relacionados a violar a regra.
Portanto, para engendrar uma mudança em
uma empresa, é importante focar a atenção
no estado final desejado, não em evitar os
problemas. Esse reforço positivo orientado
para a meta deve ocorrer repetidas vezes.
A capacidade do "veto cognitivo" permite considerar rapidamente provocações externas
e escolher deter os impulsos disfuncionais
antes que entrem em ação. Muitas pessoas

acreditam que o controle de seus impulsos é limitado,
especialmente em vista de emoções fortes como a irritação, a frustração, o entusiasmo ou a pena, porém a neurociência tem demonstrado que um indivíduo sempre
pode limitar ou impedir (escolher não fazer) determinado impulso. Tudo é questão de praticar. Mesmo uma
simples ação, como contar até dez, abre possibilidades
de resposta mais funcionais.
A capacidade de focar a atenção deve s e r constantemente

cultivada. Poucas empresas têm conseguido isso. Sugerimos um método para fazê-lo: composto de seis passos,
é uma síntese de nosso trabalho em diversas áreas da
neurociência [veja quadro acima].
• Passo 1: Reconhecer a necessidade de mudança. A chave
consiste em se dar conta de quando uma pessoa está imer-
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• Passo 2: Renomear as reações. Essa etapa foi inspirada
na terapia de transtorno obsessivo-compulsivo, o conhecido TOC. Se uma pessoa com TOC dá um novo nome a
um comportamento inadaptado, ela pode superar pensamentos disfuncionais ("Tenho de lavar as mãos para
me assegurar de que estão limpas") e aprender que são
simplesmente pensamentos ("Sinto que a urgência volta,
mas é somente um pensamento que me é produzido pela
síndrome do TOC"). O ato mental de renomear melhora
a capacidade de distinguir e, portanto, diminui o apego
pessoal ao que se está pensando.
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• Passo 3: Refletir sobre expectativas e valores. Nessa
etapa, as expectativas antigas são suplantadas por uma
nova imagem do estado que se deseja alcançar. Tanto a
Cargill como a Ameriprise mantêm seções internas de
treinamento para fomentar a capacidade de reflexão coletiva. Os participantes falam sobre o tipo de empresa
que estão tentando criar, sobre a liderança que será gerada e sobre as necessidades e valores de seus clientes.
Nessa reflexão, a companhia emprega as expectativas
de condições melhores como ferramenta para reforçar
padrões neurais produtivos. Experimentos neurocientí-

• Passo 5: Responder com repetição. Significa ser responsável e tornar os demais responsáveis pondo em prática condutas apropriadas para a mudança de modo constante. A
disciplina é necessária para criar novos hábitos. A Cargill,
por exemplo, usa indicadores para estabelecer prioridades
de liderança e avaliar o comportamento dos gestores.
• Passo 6: Revalorizar as escolhas em tempo real. Essa
etapa é a da atenção plena. É possível reconhecer os
próprios pensamentos no momento em que acontecem,
resistir ao sequestro da amígdala e controlar a crise.
Nas empresas, em vez de reverter automaticamente a
ideia da "maneira como fazemos as coisas aqui", as
pessoas pensam na "maneira como fazíamos as coisas,
pois agora fazemos melhor". Quando as respostas automáticas mudam em um grande grupo de pessoas, surge
uma nova ética organizacional. A transformação deixa
de ser imposta e passa a ser escolhida, instalando-se
como um novo hábito.

Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 72-75, jul./ ago. 2012.

