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Carlos é CEO em uma subsidiária brasileira 

de uma multinacional francesa na área de 

alimentos. Com dois anos de atuação sem 

alcançar as metas estabelecidas e os custos aumen

tando a cada dia, ele já recebeu o sinal de que essa 

é sua última oportunidade para mostrar a que veio. 

O que percebe é que sua organização trabalha com 

a mentalidade de "silos", onde uma área atua secre

tamente contra a outra, e todas parecem agir em 

conformidade com o hábito de escolher sempre a 

melhor decisão operacional em tudo que fazem e 

acreditam - portanto, em uma visão de gestão de 

custos fundamentada no que é preciso fazer agora 

"para apagar o incêndio" enquanto a matriz man

tém a pressão por resultados imediatos. 

Para reverter essa situação, o executivo deci

de fazer um ciclo de reuniões de Action Learning 

(AL), uma vez que esse processo envolve um pe

queno grupo trabalhando com problemas reais, to

mando decisões, executando e aprendendo como 

indivíduos, como equipe e como uma organiza

ção. Carlos sabe que, nas últimas duas décadas, os 

cientistas desenvolveram uma nova visão da natu

reza humana e da mudança comportamental pela 

neurociência. Líderes que compreenderam essas 

recentes descobertas na ciência cognitiva podem 

liderar e influenciar uma mudança consciente, fru

to de reflexão e questionamento orientados para 

estratégias de ação na resolução de problemas em 

tempo real. Essa é a grande transformação cultural 

das organizações do século 21. 

O cérebro e a criatividade precisam ser mais es

timulados (desbloqueados) para aprimorar o pro

cesso decisório. Mudança não vem pela repetição, 

mas pela criação de novas conexões sinápticas. Os 

neurônios são células especializadas em comuni

cação. A comunicação se dá entre as sinapses que 

são as conexões entre eles. O cérebro melhora a 

sua capacidade quando é continuamente desafiado 

a criar novas conexões. Dos modelos atuais, o AL 

oferece a abertura ou oxigenação para sair do lugar 

comum por meio do diálogo. Esse processo não 

tem uma estrutura passo a passo como os modelos 

mais mecanicistas (que não ativam o cérebro); tem 

um modelo de liberdade, utilizado dentro de certos 

parâmetros, que são as suas duas regras básicas. E a 

liberdade de pensar que faz a mudança. 

A neurociência focaliza como os indivíduos em 

um ambiente social tomam decisões e resolvem 

problemas, equilibram suas emoções, colaboram 

uns com os outros e exercem influência, facilitando 

o processo de mudanças e o AL, por sua vez, fornece 

o framework, criando um ambiente propício para 

que a aprendizagem ocorra e a gestão do conheci

mento seja uma realidade dinâmica nas empresas. 

No mundo organizacional, a tomada de decisão 

e a solução de problemas são vistas como idênti

cas, mas, na verdade, se entendermos a tomada de 

decisão como uma resposta à pergunta "Quais as 

minhas escolhas?" e a solução de problemas como 

uma resposta à "O que deu errado?", veremos que 

a primeira se volta para uma ação operacional en

quanto a segunda pede uma ação reflexiva para en

contrar a raiz do problema. E quanto mais a busca 

da solução de um problema está focalizada em seu 

efeito, menor a possibilidade de a mudança com

portamental na organização ser efetiva, porque a 

causa raiz não foi identificada. É nesse ponto que a 

neurociência nos auxilia a compreender o processo 

do cérebro humano. 

MUDANÇA CAUSA DOR 
Pensar diferente causa desconforto e até uma 

sensação de dor fisiológica. A memória ativa de 

nosso cérebro, localizada no córtex pré-frontal, é a 

área de retenção da memória, onde as percepções 

e ideias já retidas podem ser comparadas com al

guma informação nova que a pessoa recebe. Essa é 

uma área de intensa energia no cérebro. 

Por outro lado, o gânglio basal (região da nuca) 

é sempre acionado em posturas ligadas ao hábito, 

atividades que já se tornaram rotinas e que, por

tanto, executamos sem prestar atenção ou pensar. 

Essa parte do cérebro é onde os circuitos neurais 

de hábitos de longa duração são formados e man

tidos. Requer menos energia para trabalhar do que 

a área pré-frontal porque aparentemente faz a liga

ção com comportamentos do cérebro já modelados 

por um extensivo treinamento e experiência. Essa 

mesma dinâmica cognitiva ocorre quando pesso

as se deparam com mudanças organizacionais ou 

estratégicas. Muito do que os gestores fazem no 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

ambiente organizacional, tal como conduzir reuni

ões, desenvolver projetos, é tão fundamentado na 

rotina que o gânglio basal dá o seu show, ou seja, 

não existe questionamento, reflexão ou tomada de 

decisão baseada no entendimento mais profundo 

de qual é o problema ou desafio a ser superado. A 

metodologia do AL permite que essa postura com

portamental de questionamento ocorra de forma 

colaborativa, com foco na solução do problema em 

tempo real. É a área do córtex pré-frontal atuando 

em favor de mudanças comportamentais efetivas e 

de alta performance. 

Para mudar um comportamento, é preciso um 

grande esforço na forma de atenção. E isso leva a um 

sentimento de desconforto também. Prestar aten

ção cansa! Somos detentores de uma herança que 

se refere à capacidade do cérebro de detectar erros 

(diferença percebida entre uma situação desejada 

e a realidade). Quando o cérebro detecta um erro, 

emite um sinal que é como se fosse uma descarga 

de energia e que está correlacionado com o córtex 

frontal orbital. Essa é uma área intensamente rela

cionada ao circuito do medo do cérebro. O que isso 

quer dizer? Quando decidimos mudar nossa visão 

ou modelo mental, o cérebro envia uma forte men

sagem, dizendo que algo está errado porque está 

fora da rotina - e isso pode diminuir a capacidade 

de uma pessoa para um pensamento inovador. 

O AL desafia os participantes a enfrentar de for

ma colaborativa essa inércia comportamental. Ele 

convida-os a continuamente comparar a informa

ção nova com as crenças e pressupostos do cérebro 

e a formular perguntas para encontrar novas res

postas. É um exercício contínuo para sair do hábi

to e fazer a reflexão, questionamento e tomada de 

decisão para solução do problema. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



FOCO E PODER 
Uma das grandes descobertas que os cientis

tas cognitivos fizeram é que o cérebro é capaz de 

mudança interna significativa em resposta a mu

danças do ambiente. Ele muda em função de onde 

o indivíduo coloca sua atenção. O poder está no 

foco. A atenção continuamente remodela os pa

drões do cérebro. Quando em uma reunião de AL 

o coach faz uma pergunta para levar o foco a uma 

aprendizagem, as pessoas começam a prestar aten

ção àquilo que foi perguntado. Usando as pergun

tas como comportamento "core" nas reuniões, elas 

ajudam a manter a equipe focalizada e produtiva. 

O fato de que nossas expectativas, conscientes 

ou sedimentadas em nossos centros cerebrais mais 

profundos, podem desempenhar um grande papel 

em nossas percepções tem implicações significan

tes na construção da realidade que percebemos. 

Como facilitar o processo de mudança se temos 

de levar em consideração o conjunto de crenças e 

pressupostos de cada um na organização? Um ca

minho é o de provocar momentos de insight. É pre

ciso criar um momento ou experiência que permita 

as pessoas se provocarem, questionarem compor

tamentos, perguntarem o que não sabem para que 

possam mudar suas atitudes e expectativas. 

O AL tem a estrutura construída para incentivar 

a vivência desses momentos por meio da formu

lação de grandes perguntas. Uma grande pergun

ta não é a complexa, mas sim a que nos faz dizer 

"Por que não pensei nisso antes?" ou "Ah! Agora 

entendi". A grande pergunta leva a uma imediata 

reflexão. É aquele momento em que escutamos a 

voz do silêncio. As descobertas da neurociência su

gerem que, no momento do insight, um conjunto 

complexo de novas conexões cerebrais é criado. A 

partir delas, cria-se um potencial para aprimorar 

nossos recursos mentais e superar a resistência do 

cérebro para mudar. Por isso se fala tanto em em-

poderamento ou sentimento de dono. Líderes que 

querem mudar o comportamento organizacional 

deveriam encorajar, reconhecer e aprofundar a re

flexão em sua equipe. 

DENSIDADE DA ATENÇÃO 
MODELA A IDENTIDADE 

Cérebros humanos são tão complexos e únicos 

que tentar trabalhar como outra pessoa torna-se 

muito improdutivo, pois pressupõe reorganizar seu 

comportamento. É muito mais efetivo e eficien

te ajudar os outros a terem seus insights. Esse é o 

papel do coach no AL: intervir toda vez que uma 

oportunidade de aprendizagem ocorrer. Além 

disso, há um momento em que cada participante 

escolhe uma habilidade de liderança a ser me

lhorada, mudada ou desenvolvida durante a reu

nião. Com essa prática, o membro da equipe terá 

a chance de modelar sua identidade profissional 

em um processo de aprendizagem contínua. E 

quanto mais atenção der ao desenvolvimento 

de sua habilidade, mais ele modela sua postura 

comportamental, construindo uma nova cultura 

organizacional que se torna resultado ou reflexo 

da mudança de cada indivíduo. 

O AL, portanto pode ser uma opção para 

implementação estratégica na organização, de

senvolvimento de liderança, construção de uma 

organização de aprendizagem contínua, desen

volvimento de equipe, aprimoramento da co

municação e integração das diferentes áreas da 

organização, gestão do conhecimento e como 

grande ponto diferenciador do desenvolvimento 

individual, de equipe e organizacional. Diferen

ciador porque somente pela mudança dos indi

víduos, que se dissemina para a equipe e chega 

a toda a organização, é que se poderá falar em 

cultura de transformação organizacional, social 

ou cultural. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 308, p. 206-210, 2013, Edição especial do CONARH ABRH 2013.




