


Num tabuleiro de xadrez, depois dos três movimentos iniciais, é possível chegar a mais de 9 mi-
lhões de jogadas. O computador é capaz de arquivar esse universo de informações, mas nem mesmo
o melhor enxadrista de todos os tempos, o russo Garry Kasparov, conseguiria antever mais do que 15
jogadas. Diante deste abismo entre homem e máquina, para vencer a famosa batalha travada con-
tra o Deep Blue, inteligência da IBM, Kasparov recorreu a uma habilidade nem um pouco exata: aban-
donou a estratégia e foi para a intuição. Xeque mate.

"Muitas vezes, o instinto ajuda mais que o cérebro", disse Kasparov em entrevista à última edição
da revista Harvard Business Review. O ensinamento aplica-se também ao meio corporativo. Para a
psicoterapeuta e consultora de carreira do Instituto Gyraser, Regina Silva, "o tipo intuitivo é mais rápi-

do na tomada de decisões do que o sensorial", que é aquele que se baseia apenas na observação
racional e na conclusão lógica que ela proporciona.

A expressão intuição vem do latim intueri e significa "ver por dentro". Mas isso nada tem de místico ou
sobrenatural; é uma habilidade que provém de um mecanismo cerebral. "São processos internos não ver-
balizados e baseados em conhecimentos já adquiridos,ou seja, uma somatória de registros inconscientes
e conscientes que, de repente, vêm à tona", explica. Para ela, "quanto mais o profissional atua numa deter-

minada área, maiores são suas condições para ter intuição a respeito dela".
Autores clássicos estudaram o tema. Arthur Schopenhauer, reconhecido como o filósofo do pessimis-

mo, afirmou que só depois de ter conhecido o "mundo empírico" (advindo das percepções dos sentidos)
é que se pode formar conceitos abstratos. Logo, o entendimento torna possível a intuição. Carl Jung, ao
comparar a habilidade intuitiva com uma bússola, disse que esta inteligência é uma função da psique
que desvenda possibilidades não compreendidas pela razão. Platão ressaltou a importância desse saber
ao distinguir o conhecimento em quatro graus, do inferior ao superior, em nível de importância: crença,

opinião, raciocínio e, por fim, intuição intelectual ou das idéias.
Como explica o neurologista, mestre em ciências pela Universidade de Oxford, Martin Portner, o

processo deformação da intuição passa pelo acúmulo de informações captadas pelos cinco sentidos
e alocadas no córtex cerebral, seguida da consulta desses dados pela memória, e, finalmente, pela
conexão de todos estes conhecimentos com um "fluxo no corpo" (sensações internas não captadas
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pelos sentidos externos). Antes da ciência médica,

Aristóteles chegou à mesma conclusão: a intuição é a
"capacidade do organismo de, primeiramente, experi-
mentar percepções e de sistematizar estas memórias".

Intuição então é ter a certeza do que fazer, mas não saber
por que. É essa convicção que, muitas vezes, leva Alexandre
Póvoa, diretor do Modal Asset Management, a contradizer a
análise racional e apostar no que chama de "cheiro". Para
ele, a intuição é muito mais comum do que se imagina e
motiva grande parte das decisões cotidianas.

Póvoa é um veterano no mercado financeiro e passou

campanha antes de ela entrar em operação", conta.
O gerente corria o risco de que o estudo de campo com-

provasse a ineficácia da proposta. "Mas tinha a convicção

de que iria dar certo." E deu. Quando a campanha foi às
ruas, a Bayer saltou da quarta colocação para a primeira
em vendas. O sucesso foi atribuído ao resultado integrado
das soluções de marketing e vendas. O departamento
capitaneado por Biase não contrata mais ninguém sem
aplicar assessments de intuição. O indivíduo é submetido
a situações em que não há soluções lógicas, e, por meio de
sua intuição, tem de encontrar uma saída para a questão.

"Conhecimento e esforço são características
de muitas pessoas. Com a intuição, porém,

vem a criatividade, o que torna o profissional único"

pelas diretorias de investimento do ABN Amro Asset
Management e do Morgan Stanley. Hoje, administra um
patrimônio de mais de R$ 400 milhões. Seu trabalho é
basicamente capitalizar essa cifra, gerindo carteiras de

investimentos. "São decisões muito rápidas e que precisam
ser executadas em momentos estratégicos." É aí que entra
a intuição. Segundo ele, enquanto as tomadas de decisão
sobre compra ou venda são ancoradas em um estudo obje-
tivo do mercado, "o momento certo para o investimento
vem muito mais pela intuição do que pela razão".

Mas o saber intuitivo tem de vir acompanhado da habi-

lidade em correr riscos. É o que acredita Humberto de Biase,
gerente nacional de Marketing da Bayer. Quando contrata-
do no final de 2001, o executivo, contrariando todas as

tendências do segmento, decidiu bancar um projeto de
alto risco - mudar a linguagem e o viés dos anúncios pu-
blicitários. "Sentia que havia alguma coisa errada;falava-se
muito na doença, e pouco no benefício do produto."

Mesmo sem dados que corroborassem esta sensação,
Biase acreditou em seu feeling e levou a proposta à matriz.

"Tive muita dificuldade em defender minha idéia, ninguém
acreditava, chegaram a enviar diversos técnicos para ana-
lisar o caso, mas confiaram em mim e me deram sinal

verde para começar as gravações, contanto que validasse a

UM DIFERENCIAL DE FATO

Em épocas de crise e de alta concorrência, ao contrário
do conhecimento, inteligência e esforço, que já são carac-
terísticas presentes em um grande número de pessoas, a
intuição faz diferença, pois traz a criatividade. É o caso de

Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão, um dos maiores
ídolos do futebol brasileiro. "Quando a pessoa consegue
ser um bom executor, concorre com muitos, mas não será
única e esplêndida se não for intuitiva; essa é a grande
diferença dos geniais."

Tostão relembra uma de suas mais famosas jogadas,

durante a Copa de 70, contra a Inglaterra, em que driblou
três jogadores, e cruzou para Pelé, que só arrumou para
Jairzinho marcar o gol. Ao sair da partida, disse que nem
sabia como havia feito aquele lance, mas que "era a única
coisa a ser feita". "Essa história de não ter mais nada o
que fazer é uma reflexão racional posterior à intuição; na
hora, agi conforme o impulso, que só existiu porque tam-
bém dominava a técnica."

O craque, que também é psicanalista, defende que "intui-

ção é uma associação de idéias manifestadas sem a pessoa
ter consciência disso: o saber já está ali, mas não de forma
organizada". O ex-jogador e hoje comentarista revela que
desde o início da Copa de 70 sabia que o Brasil seria





campeão. "Era uma certeza que ia muito além de um simples desejo ou
otimismo". Passados alguns anos, conclui que se tratava de uma óbvia intui-
ção. "Um time que tinha Pele, Gérson, Jairzinho e outros craques, como a

seleção de 70, tinha tudo para vencer."

SER UM VISIONÁRIO
O dom ou habilidade visionária vale ouro no mundo nos negócios. Mareio

Moreno, diretor da Traveland Eventos e Incentivo, de viagens a lazer e a tra-
balho para executivos, anteviu uma oportunidade quando um de seus
clientes pediu, informalmente, que verificasse a possibilidade de repassar as

milhas do executivo para os familiares dele. "Naquele instante, intuí que
devíamos investir na criação de uma unidade de lazer - e não apenas na área
corporativa, como fazia todo o mercado." Hoje, a unidade é a mais rentável da
empresa e fatura U5$ 3 milhões, tendo crescido 49% em 2004 sobre 2003.

Escrito pelo jornalista Malcolm Gladwell.o livro Blink:the power of thinking
without thinking é sucesso entre os executivos norte-americanos e ficou 28
semanas na lista dos mais vendidos. Blink traz casos reais e experimentos
científicos para provar que, se o executivo estiver atento à intuição, bastam

apenas dois segundos para tomar decisões acertadas.
A questão que fica é: como? Seria possível desenvolver este "sexto senti-

do"? Para a maioria dos especialistas, a resposta é sim. Mas, certamente, o
processo leva tempo e trata-se mais de uma busca pessoal do que de
assimilação de técnicas (veja quadro).

Exercícios de respiração, por exemplo, que diminuam a cadência do bati-
mento cardíaco de adrenérgica, que produz ansiedade, para sinosal, que

causa tranqüilidade, são indicados. Isto porque, segundo o neurologista
Martin Portner, quando a informação do estado sinosal é enviada ao cére-
bro, neurônios consultam músculos que contornam a face para identificar
o estado emocional do indivíduo. Se estes músculos estiverem relaxa-
dos, as condições para a fruição do conhecimento intuitivo estarão criadas.
"Por isso, é importante cultivar a alegria", afirma Portner.

EMBATES DO DIA-A-DIA
Seja não fosse difícil o bastante desenvolver a tal intuição, mais compli-

cado é, depois de séculos de supremacia da razão, defender um feeling
numa mesa de reunião, principalmente se há muito dinheiro envolvido.

Para o supervisor da clínica de psicologia da USP, Hélio Deliberador, a
mesma intuição que causa a desconfiança de muitos pode produzir credibi-
lidade. O saber subjetivo, explica, é uma eficiente ferramenta de persuasão.

"A razão divide porque vem pela opinião, ao contrário da intuição, porque nos
emociona, leva à compreensão do que é comum a mim e a você."
Deliberador defende que o uso deste conhecimento pode ser eficiente em
atividades que envolvam diversos profissionais, como em gerenciamento de
crises e em processos de seleção e avaliação de desempenho.
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Fonte: Revista Canal RH, a. 4, n. 47-Edição Especial, p. 12-16, ago. 2005.




