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ABERTURA 

MARIA DA GLÓRIA RÉSIO TORRES 
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas 

Boa tarde. Sejam bem-vindos. Daremos início à nossa palestra. 

A Senhora Kátia Pereira Bessa, Secretária de Gestão de Pessoas, 

gostaria de estar aqui – este é o primeiro encontro em que poderá estar 

ausente –, mas foi chamada às pressas na Vice-Presidência; contudo, 

assim que conseguir se desvencilhar, com certeza unir-se-á a nós. 

Este é o IV Encontro com Notáveis do Programa de 

Desenvolvimento Gerencial. Penso que a maioria tem conhecimento do 

programa. 

Abordaremos hoje o tema “Tomada de Decisão”, com o palestrante 

Américo Marques Ferreira, o notável que gostaríamos tivesse nos 

agraciado com esta palestra no 1º Módulo, mas quis Deus que viesse 

fechar o 4º Módulo conosco. 

Antes de apresentá-lo, a pedido, aviso que realizaremos mais uma 

palestra do Programa Encontro com Notáveis, não prevista, no dia 25 de 

novembro, com o Senhor Cortella, que falará sobre valores. 
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APRESENTAÇÃO 

MARIA DA GLÓRIA RÉSIO TORRES 
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas 

O Senhor Américo Marques Ferreira é Consultor Sênior do Instituto 

MVC em Liderança, Coaching, Mudança Organizacional, Desenvolvimento 

de Equipes, Organização do Trabalho, Gestão do Tempo e Delegação. É 

Sociólogo e Assistente Social, com especialização na área de RH pela 

Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo pela AMANA-KAY, conta com 

mais de trinta anos de atividades profissionais e realizou estágio de 

intercâmbio profissional nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, 

na Colômbia, na Holanda e em Portugal. 

Escreveu artigos para a T&D, para o Insight MVC e elaborou um 

vídeo com o seguinte tema: “Quando Decorei todas as Repostas, 

Mudaram as Perguntas”. Esse foi o tema da nossa primeira palestra, 

gentilmente cedido ao professor José Augusto. 

Passo a palavra ao palestrante. 
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PALESTRA: TOMADA DE DECISÃO: RAZÃO OU INTUIÇÃO 

AMÉRICO MARQUES FERREIRA 
Consultou Sênior do Instituto MVC 

Quando estava 

pensando sobre esse tema, 

“Tomada de Decisão”, fiquei 

procurando uma figura que 

pudesse ilustrar o binômio 

razão/intuição e encontrei 

essa figura de uma cena de 

inverno, que caracteriza a 

nossa razão, que é fria, 

calculista, lógica, dedutiva, 

linear e cartesiana. 

Em contraposição à cena de uma praia ensolarada, que é fluida 

imaterial, imaginativa e, por isso mesmo, consegue pensar fora da caixa. 

Esse é o binômio e o desafio que vamos aprofundar com os 

senhores. 

Inicialmente, convido-os 

a fazermos algumas reflexões. 

Esse tema é muito vasto. Para 

se ter uma ideia, temos um 

programa de 16h no MVC para 

tratar de um tema tão 

multifacetado como “Tomada 

de Decisão”. 

Para não nos lançarmos direto nesse tema, proponho alguns 

pensamentos. 
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Preliminarmente: 

penso, logo hesito. Tenho a 

certeza que todos aqui foram 

traídos por Descartes. Já se 

sentiram titubeantes diante 

de um elenco de 

alternativas? Confesso que 

todas as vezes que vou a um 

restaurante ou a um hotel, 

no momento da escolha da 

sobremesa, sinto-me angustiado. A angústia é prerrogativa de quem tem 

opção. Vejo tantas variedades que a solução acaba sendo pegar um pouco 

de cada tipo de sobremesa. Ao final, para diminuir o sentimento de culpa, 

peço um cafezinho sem açúcar ou com três gotinhas de “hipocrisil”. É uma 

forma de sairmos daquela angústia de saber: “Qual que eu pego?”. 

A palavra decisão é de 

origem latina, decidere, que 

significa matar alternativas. 

Imaginem um pai que leva o 

seu filho pequeno a uma loja 

de brinquedos, durante a 

semana do dia da criança, e 

diz: “Filho, pode percorrer 

todos os corredores. Veja qual 

o teu brinquedo preferido, 

mas lembra que tem o direito de levar apenas um”. Isso é maldade. A 

criança verifica todas as gôndolas e, por fim, conclui: “Papai, quero 

todos”. O pai contesta: “Não, meu filho, já lhe disse que pode pegar 

qualquer brinquedo, mas apenas um”. Ao que o filho redargui: “Mas, 

papai, todos são maravilhosos, como levarei apenas um?” 

Quantos de nós não somos iguais a essa criança, que tem 

dificuldade de tomar uma decisão, porque não queremos abrir mão de 

nada? Ora, se decisão é matar alternativas, só decido quando abro mão 

das outras opções. 
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Outra palavra de origem latina é inteligência. Do latim 

intelligentia, cuja raiz morfológica é formada por inter e elligere, ou 

seja, escolher entre. Apenas pratico um ato inteligente quando escolho ou 

opto por algo em detrimento de outro. 

Dentre os presentes, 

aqueles que já leram o livro 

ou assistiram ao filme de 

mesmo título Alice no País 

das Maravilhas hão de 

lembrar de um trecho em 

que a Alice, andando por um 

caminho, depara-se com uma 

bifurcação, em que, por 

acaso, havia um gato. Ela 

pergunta ao gato: “Qual é o caminho certo?” O gato retruca com outra 

indagação: “Para aonde você vai?”. E ela diz: “Não sei”. E o gato 

responde: “Qualquer um serve, você já errou o caminho mesmo!”. 

Quantos de nós não somos, muitas vezes, Alices no País das 

Maravilhas? Como escolhemos os nossos caminhos? Para onde vamos? 

Séneca tem uma frase que se aplica bem a essa situação: “Não há vento 

favorável para quem não tem rumo certo”. Dito de outra forma: “Todo o 

vento é contrário quando não sabemos para onde vamos”. 

Entre uma bússola e um relógio, opto pela bússola. No entanto, 

muitos vivem atrás de um relógio; detalhe: relógio é um ótimo escravo, 

mas um péssimo senhor. Se nos deixarmos escravizar pelo relógio, será 

como se tivéssemos uma espada de Dâmocles pendurada por um fio de 

prata em cima da nossa cabeça, sempre ofegantes e estressados, por 

estarmos lidando com prazos exíguos e, de repente, podemos estar na 

situação de alguém que fala para outro assim: 

– Aonde você vai? 

– Não sei. E você? 

– Também não sei. 
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– Então, vamos logo, porque estamos atrasados. 

O negócio é irmos, não interessa aonde. Movamo-nos, mexamo-

nos. Por isso a bússola é mais importante que o relógio, porque 

estabelece o norte, o rumo, a diretriz, e só então poderemos dirigirmo-nos 

a esse futuro preferido. 

Prefiro uma bússola, porque é melhor chegarmos atrasados ao 

lugar certo do que estarmos pontualmente no lugar errado. 

E a intuição? Dizia 

Einstein: “Penso noventa e 

nove vezes e nada descubro. 

Paro de pensar, mergulho no 

mais profundo silêncio e eis 

que a verdade me aparece por 

inteiro”. Os senhores já 

vivenciaram essa experiência 

de estar matutando, 

quebrando a cabeça, para 

achar a solução de um problema, abandonar aquilo, entrar em uma fase 

de incubação, sleep over, colocar a cabeça em um travesseiro e, de 

repente, a solução vir em um sonho ou no dia seguinte, como por 

encanto? Alguém já teve essa experiência aqui? Já? Que legal. 

Tenho essa experiência com muita frequência e aprendi que não dá 

para deixar para o dia seguinte quando tenho lampejos de ideias em plena 

madrugada. O que faço? Levanto, pego meu computador, descarrego o 

meu buffer, elaboro projetos, propostas e até poesias de madrugada, 

porque isso vem como uma intuição. Mas a intuição tem uma 

característica: é como se fosse um julgamento automatizado, é rápida, 

fácil e, às vezes, brilhante. 

Por que automatizada? Porque tudo aquilo que faz parte da nossa 

rotina, tudo aquilo que faz parte do nosso repertório, funciona por inércia, 

reagimos por ato reflexo, não precisamos pensar ou, pelo menos, não 

temos a consciência de quais os caminhos percorridos para se chegar a 

uma conclusão. 
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Hoje, por exemplo, saí de casa para ir ao aeroporto de Guarulhos e 

enfrentei um trânsito de duas horas – detalhe: moro em uma cidade da 

grande São Paulo. Primeira providência: como viajo de duas a três 

semanas por mês para algum lugar do Brasil, sempre saio com muita 

antecedência. Uma vez, li um adesivo, atrás de um carro, que acabei 

incorporando como um valor pessoal: “Não buzine, acorde mais cedo”. 

Não fique infernizando a vida dos outros. 

Como saí com antecedência, liguei o piloto automático, coloquei o 

meu cérebro para funcionar em outras coisas, comecei a “pensar com os 

meus botões”, a “conversar com os macaquinhos no sótão”, a apreciar a 

paisagem, a escutar o rádio e, quando percebi, já havia chegado. 

Agora, fico pensando, se tivesse me dirigindo ao aeroporto de uma 

cidade que nunca havia visitado, em um país estrangeiro, será que estaria 

agindo no piloto automático, na intuição? Com certeza não. Teria que, 

talvez, consultar um mapa, parar, perguntar, porque aquilo seria um 

caminho novo para mim, “singrando mares nunca dantes navegados”, 

teria que raciocinar pela lógica. Como se tratava de algo que estava 

acostumado a fazer, liguei o piloto automático e, quando percebi, já havia 

chegado, sem nenhum stress. 

Os senhores 

concordam com a afirmação 

de que não existe caminho 

sem risco para o futuro? 

Devemos escolher que série 

de riscos desejamos correr. 

Toda decisão implica tomar 

algum risco. Há riscos 

grandes e riscos pequenos. A 

questão é: correr riscos 

calculados ou agir por impulso e depois ter que se haver com as 

consequências? Que tipo de riscos desejamos correr? 
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Os chineses escrevem 

crise com dois ideogramas: 

ameaça e oportunidade. Na 

sabedoria milenar chinesa, 

toda crise representa um 

perigo, mas à medida que a 

enfrentamos, talvez essa crise 

traga-nos, no seu bojo, uma 

oportunidade. 

A pérola nada mais é do que um grão de areia que invade a 

cavidade interna de uma ostra. Ninguém gostaria de ter um grão de areia 

em seu olho, incomodando-o como se fosse um cisco. Acontece que a 

ostra possui a capacidade de borrifar um líquido para aparar as arestas 

daquele grão de areia para que ele não machuque a sua mucosa; à 

medida que a ostra libera os líquidos, estes vão se sedimentando em 

camadas e, depois de algum tempo, o grão de areia, que era um intruso 

indesejável, transforma-se em uma pérola. Essa metáfora demonstra que 

toda crise é uma ameaça, é um perigo, uma coisa que irrita, desestabiliza, 

mas que bem trabalhada pode transformar-se em uma pedra preciosa. 

As nossas decisões 

também são escolhas. 

Devemos enfrentar a 

frustração, a irritação, a 

percepção da diferença entre 

a situação ideal e a real, a 

perspectiva do prejuízo ou 

trabalhar em cima daquilo 

que é interessante para nós 

com novos desafios e 

perspectivas de recompensa? 

A exemplo do que se fala de um copo pela metade, às vezes damos 

mais ênfase aos problemas e outras vezes às oportunidades. É como um 

copo pela metade: uns dirão que está meio cheio; outros, que está meio 
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vazio. Os gregos, na sua 

mitologia, têm a deusa da 

oportunidade, representada 

por uma figura feminina 

com uma vasta cabeleira na 

frente e totalmente calva 

atrás. Com isso, queriam 

dizer que se deixássemos 

passar a oportunidade, não 

nos seria possível agarrá-la 

mais. A oportunidade é fugidia. Getúlio Vargas tinha uma frase famosa: 

“Um cavalo encilhado não passa duas vezes na porta de tua casa, “tchê”; 

ou montas na primeira ou ficas na saudade”. Muitos veem um cavalo 

encilhado, branquinho, chamando: “Monta-me, monta-me!” e pensam: 

“Será que podemos? Será que devemos? Será que é a nossa vez?”. O 

cavalo vai embora e a oportunidade foi perdida. 

A decisão nada mais é do que um balanço entre problemas e 

oportunidades. 

Gostaria de propor uma simulação de um processo decisório. Conto 

com a ajuda de todos. 

Imaginem duas 

moedas, ambas viciadas. A 

moeda 1 com 55% de 

chance, estatisticamente 

comprovada, de, ao ser 

jogada, entre cara e coroa, 

dar cara. A moeda 2, também 

viciada, com 45% de chance 

de dar cara. 
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Se lhe for dada uma única 

oportunidade de jogar, de tal 

forma que, se der cara e acertar, 

ganhará R$10.000,00 (dez mil 

reais); contudo, se errar, se sair 

coroa, não ganhará nada, mas 

também não pagará nada. Quem 

escolhe a moeda 1, levanta a 

mão, por favor. Agora, quem 

escolhe a moeda 2. Quem não 

escolhe moeda nenhuma, levanta a mão. Já vimos que a grande maioria 

escolheu a moeda 1. Não esqueçam que a moeda escolhida será jogada 

apenas uma vez, se der cara, o jogador ganhará R$10.000,00 (dez mil 

reais) e, se der coroa, não ganhará nada. 

Suponha que a moeda escolhida pela maioria, a moeda 1, foi 

jogada e o resultado tenha sido coroa. Que chato! Por curiosidade, 

imagine que a moeda 2 também foi jogada e tenha dado cara, apesar de a 

moeda 2 ter apenas 45% de chance e a moeda 1, 55%. 

Agora, a avaliação. E 

a pergunta que gostaria que 

fosse discutida em pequenos 

grupos é: quão acertada foi a 

decisão de jogar a moeda 1? 

Peço mais: numa escala de 1 

a 7, sendo 1 como sendo 

uma péssima decisão e 7 

como excelente, que nota os 

grupos dariam para essa 

escolha? 

Debatam e depois colherei o resultado. 

Tempo esgotado. 

Sabia que estava diante de uma platéia seleta. Acabei de confirmar 

isso. A grande maioria deu nota sete. Houve uma nota cinco, uma nota 
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quatro e uma nota seis, para contrastar. Mas, de qualquer forma, de cinco 

para cima já é uma boa nota. Estão todos de parabéns. 

Observem que muitos 

avaliam uma decisão pelo 

resultado e não pelo processo. 

A decisão de escolher a 

moeda 1 está certa, apenas o 

resultado foi ruim. Mas foi 

ruim por um fator aleatório, 

por uma variável externa não 

controlada, uma probabilidade 

estatística; mas o processo 

adotado foi o correto. 

Pensem um pouco 

nesta questão: “A maioria 

das organizações 

recompensa ou pune as 

pessoas pelos resultados de 

suas decisões”. Isso é 

perverso. “Muitas pessoas 

acreditam que um bom 

resultado significa que foi 

utilizado um bom processo... 

[o que não é verdade]... e supõem que o oposto é verdadeiro”. Se o 

resultado for bom, necessariamente o processo também foi bom. O que, 

também, não é verdade. 

Farei algumas extrapolações dessa experiência.  

A primeira: imaginem que são responsáveis pela escolha de um 

novo sistema informatizado para o STJ e terão que escolher entre dois 

fornecedores credenciados. O fornecedor A com 85% de chance de 

atender a demanda dentro do prazo estipulado e o fornecedor B com 75% 

de chance. Qual seria a escolha? 
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O fornecedor A. Há alguma garantia de que o fornecedor A seja 

melhor do que o B? A probabilidade é maior, mas também pode ocorrer 

que esse fornecedor A esteja blefando, ou que exista uma variável 

externa por ele não controlada, ou que haja algum complicador no meio 

do caminho e que ele não consiga cumprir o prazo ou atender a todas as 

demandas. E se ocorreu que o fornecedor B tenha feito a implantação do 

sistema em outra organização semelhante, talvez no TSE, no STM ou em 

qualquer outra instituição assemelhada e lá tiver dado certo? Então, nem 

sempre o resultado é diretamente proporcional ao processo adotado. 

Outra extrapolação.  

Um dos seguintes integrantes 

do quadro de servidores do 

STJ poderia ser promovido 

pelos senhores: o servidor A, 

que tem um registro de 25% 

de decisões erradas; o 

servidor B, com um registro 

de 15% de decisões erradas; 

ou o servidor C, com 

nenhuma decisão errada. Quem seria o servidor promovido? 

Vamos fazer algumas ponderações. 

Pontos para reflexão: 

como alguém experiente 

poderia se dar ao luxo de 

nunca ter tomado uma 

decisão errada na vida? Se a 

cultura da organização, no 

caso o STJ, não permite 

erros, as pessoas podem ter 

medo de tomar decisões. A 

experiência dos três 

candidatos refere-se a grandes decisões ou a uma série de pequenas 

decisões? Essa é outra questão para ponderarmos. Como resultado, corre-
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se o risco de recompensar-se a sorte e punir-se o azar. Com isso, chego à 

conclusão de que é muito comum encontrarmos nas organizações erros 

por ação e por omissão. Qual dos dois os senhores pensam ser mais 

comum de se encontrar? Percebo que a maioria dos presentes optou pelo 

erro de omissão. 

Muitos nunca tomaram uma decisão errada na vida, mas também 

nunca deram um passo de risco, não foram a lugar algum, nunca 

empurraram limites, nunca desafiaram moinhos de vento, nunca 

quebraram paradigmas, nunca questionaram o status quo e, por isso, 

nunca erraram. É preferível errar tentando a ter sucesso no nada. E 

outros que sempre ficam no seu equilíbrio estático, mas também não 

percorrem novos caminhos. “Caminante, no hay camino. Se hace camino 

al andar!”, abrindo picadas. Planejamento é muito mais trilha do que 

trilho; nem sempre encontramos estradas pavimentadas ou dormentes, 

onde possamos percorrer os trilhos. Só que por trilhos, além de ser mais 

fácil, ganhamos mais velocidade, mas se entra um boi no meio da linha, 

paramos, não dá para pegar um atalho. 

As pessoas criativas, empreendedoras, questionam o que está aí, 

correm riscos e, por isso, erram mais. Normalmente, os grandes 

empreendedores falham de cinco a seis vezes antes de amealhar o seu 

primeiro milhão de dólares. 

É preciso se questionar um pouco. Sair da mesmice, daquele 

ramerrão: nunca errei, não vou errar, está tudo tão claro, tão cristalino, 

mas também não consigo 

vislumbrar novos horizontes. 

Há três fatores que 

determinam resultados: as 

possibilidades, fatores 

incontroláveis, como a sorte; 

a decisão propriamente dita, 

que implica um pensamento e 

o processo de decisão; e o  
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fazer, ou seja, a implantação. 

 

Os dois últimos dependem de nós. Podemos escolher, podemos 

aperfeiçoarmo-nos. O primeiro se refere a fatores imponderáveis, como a 

sorte e o azar, que são faces da mesma moeda. Aliás, é preferível não 

trabalhar com esse conceito de sorte, a ter um lado místico, não 

controlável. Prefiro a definição que li certa vez: “Sorte é o cruzamento da 

oportunidade com a capacidade”. Podemos ter a maior sorte da vida, 

como se aquele cavalo aparecesse na nossa frente, mas se não tivemos a 

capacidade de montá-lo, não tivemos sorte. Sorte é como se fossem dois 

remos no mesmo barco. Se tivermos um apenas, ficaremos girando para 

um lado. Se tivermos só o outro, ficaremos girando no sentido contrário. 

Precisamos desenvolver a nossa capacidade para que, quando a sorte 

externa surgir, possamos aproveitá-la. 
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Há quatro etapas que 

concorrem para o processo 

de se tomar uma decisão. E 

como a maioria de nós não é 

como “Alice no País das 

Maravilhas” e prezamos para 

onde estamos indo, gostaria 

de aprofundar essas quatro 

etapas para entendermos 

como interagem e como 

garantem bons resultados. 

As quatro etapas são: o quadro, a reunião de inteligências, a 

obtenção de conclusões e o aprendizado com experiência. 

Vamos ver cada uma delas em detalhes. 

Quadros, nada mais 

são do que estruturas mentais 

que permitem que 

simplifiquemos e 

direcionemos nossa percepção 

de um mundo exterior 

complexo. É mais ou menos 

assim: suponham que 

estejamos olhando por uma 

janela, dependendo de quão 

próximos ou distantes estivermos da janela, contemplaremos uma ou 

outra paisagem lá fora e, se houver mais de uma janela, dependendo por 

onde esteja olhando, a paisagem também poderá mudar. 

Por isso, essa questão da janela leva-nos a crer que não existe 

uma realidade objetiva em si e sim a projeção da nossa subjetividade. Um 

exemplo: olhamos uma montanha e dizemos: “Claro que existe uma 

realidade objetiva, ou seja, a montanha é a montanha!”. Sim, a montanha 

é a montanha, mas, dependendo de quem a vê, poderá adquirir um novo 

significado. Se um artista a estiver pintando, ela já não mais será a 
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montanha, e sim um apanhado de cores e de formas. Mas um politeísta 

encarará a montanha como a morada dos deuses, chegando perto dela e 

tirando o sapato. Assim, a montanha já não será a montanha, mas, sim, 

um lugar sagrado. Um capitalista pode descobrir que aquela montanha 

tenha uma mina de minérios muito rica e comprá-la. Dessa forma, a 

montanha já não será mais uma montanha, mas um investimento que 

pressupõe retorno. Então, o capitalista contratará trabalhadores para 

explorar o minério e eles não a verão como uma montanha, mas como a 

relação capital/trabalho. 

Notem como a realidade em si foi transformada pela subjetividade 

das pessoas que contemplaram a montanha por quadros diferentes. 

Outra questão, quando o apartheid terminou na África do Sul, os 

líderes viram-se diante de um dilema muito sério. Como lidariam com os 

crimes e as aberrações cometidas na época do apartheid , ao mesmo 

tempo, em que procuravam criar uma nova sociedade multirracial. Isso 

queimou as pestanas, principalmente, do Arcebispo Desmond Tutu, 

Prêmio Nobel da Paz, em 1984. Ele procurou se, na história da 

humanidade, havia algo que se adequasse àquela realidade da África do 

Sul. Descobriu dois quadros: o Tribunal de Nuremberg e a anistia geral. 

Ele percebeu que o Tribunal de Nuremberg, que foi a forma pela 

qual os aliados julgaram os derrotados na Segunda Guerra Mundial, 

notadamente os nazistas, pela justiça dos vencedores, dando ênfase à 

retaliação. O arcebispo percebeu que aquela abordagem não serviria, 

porque, quando o Tribunal de Nuremberg terminou, os aliados fizeram 

suas malas e voltaram para casa; mas eles teriam que ficar, vencidos e 

vencedores, no mesmo território. Como é que fica isso? E o pior, os 

vencidos nada mais eram do que os militares e os policiais, que detinham 

ainda suas armas. Portanto, a adoção de tal modelo apontava para uma 

guerra sangrenta, uma revolução, um verdadeiro genocídio de proporções 

inimagináveis. E concluiu que esse quadro não lhes interessava, não lhes 

era aplicável. 

Com relação ao quadro anistia geral, adotado pelo Governo 

Pinochet no Chile pós Allende, também não seria viável, porque implicaria 
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adotar uma amnésia nacional, que levaria todos aqueles que foram 

submetidos a torturas e a tratamentos desumanos, na época do 

apartheid, a se sentirem injustiçados. 

Mas como ficaria, então, a situação da África do Sul? Nem a anistia 

geral e irrestrita, nem o Tribunal de Nuremberg. 

Foi, então, que o Arcebispo Desmond Tutu, presidindo a Comissão 

de Restauração e Verdade, descobriu um terceiro quadro, a proposta de 

que todos os algozes, todos aqueles que haviam praticado crimes na 

época do apartheid, receberiam o perdão e a anistia, desde que se 

dispusessem a confessar publicamente, perante o tribunal, os seus 

crimes. Com isso a anistia não seria gratuita e as vítimas se sentiriam 

justiçadas. 

Esse foi o quadro que permitiu à África do Sul resolver o dilema 

entre vencidos e vencedores, sem derramamento de sangue. 

Este é o conceito de quadro. Qual a perspectiva que nós adotamos? 

Heráclito, filósofo 

grego, disse que nenhum ser 

humano pode tomar banho 

no mesmo rio duas vezes. Ao 

entrarmos na água, no dia 

seguinte, nem nós, nem o rio 

seremos os mesmos: já 

teremos perdido alguns 

neurônios ou cabelos e 

ganho algumas experiências. 

Embora mantendo a sua identidade, já não seremos os mesmo de ontem. 

Dito dessa forma, percebemos que a vida é transitória; mas, no entanto, 

temos a pretensão de que tudo é uma mesmice, uma mera sequência de 

um dia após o outro, com uma noite no meio. 

Enquanto não percebemos isso, nossa tendência será pegar a 

solução de ontem e empregá-la amanhã. Como se o sucesso de ontem 

◆ Na Complexidade do Mundo 
Contemporâneo, todas as coisas      
estão em constante mudança

“Não podemos nos banhar duas vezes no 
mesmo rio, porque o rio não é mais o 
mesmo.”

Heráclito (Filósofo da Grécia Antiga, 
cinco séculos antes de Cristo)
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fosse a garantia do sucesso de amanhã ou como se o fracasso de ontem, 

necessariamente, redundasse no fracasso de amanhã. 

Um cientista louco resolveu fazer a seguinte experiência: pôs um 

sapo vivo dentro de uma vasilha d’água e o colocou sobre um fogo 

brando. A água começou a esquentar lenta e gradativamente, e o sapo, 

que não tem em seu organismo nenhum mecanismo de detecção de 

mudanças lentas e graduais, morreu gostoso e totalmente fervido naquela 

água. 

Quantos de nós não somos como um sapo fervido e não 

percebemos as mudanças do mundo exterior, e aí vem aquela famosa 

frase: “Justamente agora que decorei todas as respostas da vida, 

mudaram todas as perguntas!”. Será que não está no momento de 

mudarmos o nosso discurso? Será que precisamos pegar um sapo vivo e 

colocá-lo numa panela de água quente para que esperneie, saia 

chamuscado, mas vivo? 

O cenário não se altera da noite para o dia, a mudança é lenta e 

gradativa. Só que o rio está passando e, às vezes, não percebemos que a 

água já é outra e continuamos com as mesmas soluções, comprometidas 

com o status quo. 

Quando nos referimos  

a reunião de inteligências, 

não nos reportamos a reunião 

de cabeças, embora, também 

possa ser. Inteligência, no 

caso, significa buscar fatos, 

informações, conhecimentos, 

coletar experiências. Aí, 

chegamos à conclusão de que 

muitos ainda estão dentro do 

paradigma que vigeu no século XX, o de que informação é poder. No 

século XXI, tal entendimento foi substituído pelo seguinte: o 

conhecimento cresce quando compartilhado. Hoje, tudo está socializado, 

REUNIÃO DE INTELIGÊNCIAS

A busca de fatos e opções para permitir a 
tomada de decisão face à incerteza.

Armadilhas:  

�excesso de confiança nas suas crenças 
atuais;

�só buscar informações que confirmem
suas crenças.

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO
AS QUATRO ETAPAS (2)
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democratizado. Acessamos a internet, pesquisamos no Google, não existe 

mais nenhum segredinho. 

Numa ocasião, fui chamado por uma empresa que havia acabado 

de adquirir outra, e o presidente disse-me o seguinte: “Vá lá e entreviste 

todos os gerentes, depois me diga com quem posso contar”. Ao 

entrevistar um por um, acabei entrevistando o gerente de produção, que 

estava naquela empresa há dezoito anos. A entrevista transcorreu nos 

seguintes termos: 

– Qual a sua expectativa de carreira aqui dentro? 

– Ah! Eu queria ser diretor industrial, mas já trocaram o ocupante 

desse posto quatro vezes e não me chamaram. 

– O que você está fazendo para que a próxima vez que trocarem o 

titular desse cargo seja a sua oportunidade? 

– Como assim? 

– Por exemplo, você já está preparando o seu backup? 

– O que é isso? 

– O seu sucessor, cara. 

– Você é besta? Se eu ensinar o que sei, até esta cadeira sou capaz 

de perder. 

Naquele momento, pensei: esse cara já morreu com a boca cheia 

de formiga, ele ainda estava no paradigma de que informação é poder. “– 

Eu não ensino”. Faltou somente eu dizer para ele: “– Meu amigo, ensine, 

porque sucesso sem sucessor bem sucedido é insucesso”. 

É preciso que os senhores ensinem o que fazem, porque duas 

hipóteses podem ocorrer: primeiro, que aquele conhecimento já não seja 

mais diferencial comparativo ou competitivo, devendo-se buscar novas 

possibilidades; segundo, que estarão queimando pontes, disponibilizando-

se a serem promovidos. Não somos indispensáveis, até porque de 

indispensáveis o cemitério está cheio. Ensinem o que sabem e perceberão 

a economia da abundância: a reciprocidade. Se derem o que têm, as 
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pessoas lhe darão cinergicamente. Essa é uma forma de o conhecimento 

crescer. 

Isso é reunião de inteligentes. Procuro coletar fatos e disponibilizá-

los. Desenvolvi um exercício, que tenho colocado em prática em algumas 

empresas, chamado, pomposamente, em inglês, senão não dá “Ibope”, de 

Corporation Storytelling. Nada mais é do que a história da organização 

contada pelos seus próprios especialistas. 

Funciona mais ou menos assim: formo grupos homogêneos e peço 

para criarem um caso de sucesso dentro daquela área. Durante trinta ou 

quarenta minutos todos criam casos. Criadores de casos. 

Na segunda fase do Corporation Storytelling, há um 

remanejamento dos integrantes dos grupos, de tal forma que os novos 

grupos multifuncionais, ecléticos, aprofundar-se-ão naqueles casos na 

perspectiva da swot analysis, ou seja, como fazer para trabalhar pontos 

fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. 

Na terceira fase do Corporation Storytelling, os componentes 

aprenderão a apresentar os seus casos para a empresa como um todo. 

Várias empresas, a partir desta experiência, passaram a coletar os 

seus casos e a disponibilizá-los em um banco de dados. Muitos ficam 

inventando a roda ou dando murro em ponta de faca ou cabeçada na 

parede para descobrir uma solução que o outro já descobriu. Isso está no 

subterrâneo, no subsolo das organizações. Por que não colecionar essas 

pedras preciosas, muitas vezes em estado bruto, que precisam ser 

buriladas? Essa é uma forma de buscar reunir inteligências. 

Há duas armadilhas na reunião de inteligências. Uma delas é o 

excesso de confiança. Quando muito confiantes, estamos a um passo do 

abismo, porque o uso excessivo de um ponto forte torna-o vulnerável. O 

sujeito tem uma cabeça fantástica: “Ah! Eu não preciso estudar para a 

prova. Na hora eu improviso”. No momento da prova, dá um branco. 

Confiou demais. É a diferença entre veneno e remédio: depende da 

dosagem. Na dosagem correta, é remédio; se for uma overdose, pode ser 

veneno. Devemos ter cuidado para não buscarmos apenas informações 
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que confirmem nossas crenças em uma autêntica profecia autorrealizável. 

Selecionamos coisas do nosso ambiente que venham ao encontro das 

minhas crenças, dos meus valores, das minhas expectativas. E, muitas 

vezes, podemos cair do cavalo. 

Gosto muito da oração da serenidade, que foi desenvolvida pelo 

criador dos alcoólicos anônimos: 

Senhor, dá-me a coragem para mudar as coisas que podem ser 

mudadas, a serenidade para aceitar as coisas que não podem ser 

mudadas e, principalmente, a sabedoria para distinguir umas das 

outras. 

Duas coisas conseguimos com esta oração. Primeiro, evitar o 

extremo da onipotência: poder tudo. O outro é o extremo da impotência: 

não poder nada. Esses dois extremos são perigosos. São irrealistas, 

maníacos. Nem sempre podemos tudo, mas não necessariamente não 

podemos nada. 

Obtenção de conclusões: as boas decisões, muitas vezes, vêm de 

uma experiência. Isso me faz lembrar de uma entrevista em que um 

jornalista fez com um grande empreendedor. O jornalista perguntou: 

“Qual a chave do seu sucesso?”. O empreendedor disse: “Boas decisões”. 

O jornalista insiste: “Sim, mas, como você toma boas decisões?”. O 

empreendedor respondeu: “Baseado na minha experiência”. O jornalista, 

continua: “De onde vem a sua experiência?”. E o empreendedor 

responde: “De más decisões”. 

Ou seja, tomamos 

boas decisões baseados nas 

nossas experiências, que 

vêm de más decisões. E 

quase entramos num ciclo. É 

do erro e da falha que 

adquirimos anticorpos: por 

esse caminho não passo 

mais. 
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Lembro-me da experiência de Thomas Edson, tido e havido como 

um dos maiores inventores da humanidade, pois patenteava um novo 

invento a cada 40 dias, em média. Seu invento mais famoso foi a 

sintetização do filamento da lâmpada. Consta da sua biografia que tentou 

1.443 vezes para obter sucesso na última, sendo que o mais 

impressionante é que foram 1.443 tentativas inéditas. Cada vez que 

falhava, sabia não ter errado, catalogava o procedimento e não mais o 

repetia. Era uma pessoa muito persistente e cunhou a seguinte 

expressão: “Criatividade é um por cento de inspiração e 99% de 

transpiração”. 

Isso é obtenção de conclusões. 

Estamos buscando por conclusões de maneira sistemática? É 

preciso ter cuidado quando a decisão é tomada em grupo, pois surge o 

que chamamos de pensamento grupal. Assisti a um filme sobre o acidente 

do ônibus espacial Challenger – não sei os senhores se lembram desse 

episódio –, que foi uma tragédia ocorrida na década de 80, em que foi 

mostrado que duas pessoas já haviam detectado a possibilidade da 

explosão do ônibus espacial caso este fosse lançado a uma temperatura 

ambiente inferior a 11º, pois havia um problema relacionado com os anéis 

de vedação, que poderiam explodir. Aconteceu que essas duas pessoas 

sofreram uma pressão tão grande do grupo que se calaram, não obstante 

as suas convicções. 

A ilusão da unanimidade – já dizia Nelson Rodrigues que toda 

unanimidade é burra – fez com que essas pessoas, por sentirem-se 

ridículas ou ameaçadas, se calassem e não pudessem evitar a tragédia da 

explosão do ônibus espacial Challenger. 

É preciso ter cuidado em se tratando de decisões em grupo, pois 

nem sempre respeitamos as nossas coerências e convicções e abrimos 

mão da nossa verdade em prol de um equilíbrio neurótico do status quo 

ou da preservação do nosso emprego. 
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“Quando os ventos da 

mudança chegarem, não 

construa abrigos, construa 

cata-ventos.”, implica, 

muitas vezes, em revermos 

os nossos valores, nadarmos 

contra a correnteza, não 

compactuarmos 

simplesmente com a 

situação já sedimentada 

apenas porque nos é favorável. Vai porque vai, por inércia. Efeito 

manada: todos estão indo para lá, eu também vou. Requer mais trabalho 

ser a voz que clama no deserto, ser a pedrinha no sapato, ser aquele que 

ousa denunciar e contestar a lei da probabilidade. 

Houve um episódio em que cientistas resolveram provar que o 

besouro era um objeto voador inviável. Analisaram-no cientificamente e 

descobriram que, de acordo com a aerodinâmica das asas, seria 

impossível aquele inseto, com a massa específica do seu corpo, levantar 

voo. Foi realizado um teste com um protótipo em um túnel de vento. Esse 

teste deu negativo e os cientistas constataram o que já sabiam, isto é, 

que o besouro não levantaria voo. Contudo, um desses cientistas 

lembrou-se que o besouro na vida real voa de maneira desengonçada, 

batendo a cabeça aqui e acolá, mas voa. Alguns dos senhores sabem por 

que o besouro voa? Porque não lhe foi dito que não poderia fazê-lo. Não 

sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não entendia nada de Física, mas 

ousou contestar as leis da probabilidade. Às vezes, temos que agir como 

esse besouro ou jogar “a bobo”. E para “jogar a bobo” temos que ser 

inteligentes. 
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O aprendizado 

sistemático com os 

resultados anteriores permite 

aprimorar continuamente 

suas habilidades na tomada 

de decisão, podendo 

significar a diferença entre 

sucesso e fracasso. 

Aliás, dizem que a 

diferença entre experiência e aprendizado é que, na experiência, sabe-se 

o que aconteceu e, no aprendizado, sabe-se porque aconteceu, indo às 

causas. É preciso ter cuidado com as experiências, porque também podem 

ser enganosas. Às vezes fico preocupado quando ouço pessoas dizendo 

que têm 30 anos de experiência em determinado setor. Devemos ter 

calma ao dizer isso, pois podem não ser 30 anos de experiência e sim um 

ano de experiência multiplicado por trinta se, a partir do segundo ano, a 

pessoa apenas se repetiu na rotina da vida. No entanto, enche a boca 

para dizer que tem 30 anos de experiência. 

Nesta manhã, estava refletindo que já tenho 47 anos de carreira. 

Entrei com 17 anos em uma empresa e nos últimos 14 anos resolvi me 

reinventar – já com quatro filhos formados. Já tinha 33 anos em cinco 

grandes empresas e cansei de trabalhar nelas. Decidi criar a minha 

empresa de consultoria. No início, não foi fácil, mas há 12 anos estava me 

preparando para o momento em que pediria demissão ao presidente de 

uma multinacional, que me perguntou se havia como me demover 

daquela decisão, a quem respondi que não, pelo fato de não estar fugindo 

de nada e sim perseguindo um sonho, e que ele não iria me tirar aquela 

oportunidade. Mesmo assim, levei um ano e meio para trocar o software, 

pois era um passarinho de gaiola que recebia comida no bico em forma de 

holerite, décimo terceiro, fundo de garantia, férias etc. De repente, não 

possuía mais esses benefícios e precisava concorrer no mercado, 

encontrar clientes. Esse início não é fácil, mas vale a pena. 
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A experiência anterior me ajudou, pois descobri o que não gostava 

nos consultores, o que foi vantajoso para mim, visto que não agiria como 

aquelas pessoas que me atendiam quando estava do lado de cá do balcão. 

Nesses 14 anos, atendi duzentas e duas empresas, com o STJ, e 

muitas delas por anos a fio e outras me indicando para terceiros, o que 

mudou o meu conceito de experiência. Experiência é como um rio que vai 

passando, renovando a água e vamos percebendo que algumas coisas 

merecem ser mantidas e outras descartadas. É como se estivéssemos 

ingerindo um alimento. Se comermos uma maçã, parte dela será 

aproveitada e transformada em energia, entrando na corrente sanguínea, 

e a outra será eliminada, sairá por lugar escuso, pois não serve para 

nada. Já dizia o apóstolo Paulo: “Examinai tudo e retende o que é bom”. O 

que, na nossa experiência, merece ser retido e o que merece ser 

descartado? 

“A maior dificuldade 

do mundo não é fazer com 

que as pessoas aceitem 

ideias novas, mas sim fazê-

las esquecer das velhas”. 

Reflitamos sobre essa frase, 

porque, quando existe o 

apego às velhas idéias, o 

espaço para o novo não é 

aberto. É tão importante 

aprender a desaprender como aprender a aprender, mas se não for aberto 

espaço para o novo, não haverá como inserir coisas novas. Se 

quiséssemos fazer um novo arranjo nesta sala, um novo layout, para 

abrirmos espaço e, depois do novo arranjo: a satisfação garantida ou seus 

velhos móveis de volta. Muitas vezes não afastamos os móveis para 

percebermos o novo, para vermos como ficaria, ainda que fosse dentro de 

uma simulação ou de um layout. 
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Esses quatro 

ingredientes pressupõem 

um fluxo. A divisão é 

meramente didática, mas 

quadros que canalizam 

para uma reunião de 

inteligência, que leva à 

obtenção de conclusões, 

que passa por 

aprendizado com 

experiência, que, por sua vez, influencia tanto inteligências quanto 

conclusões ou, quem sabe, renova quadros. Tudo isso é um processo de 

reciclagem permanente. 

Às vezes temos 

cenários que são um futuro 

bem claro, meridiano, céu de 

brigadeiro. Outros, com 

algumas alternativas. Outros 

ainda, com uma faixa de 

futuros e outros com 

verdadeira ambiguidade. 

No século XXI, cada vez 

mais estaremos caminhando para cenários ambíguos, cinzentos, 

nebulosos, cujo grau de certeza já não é muito grande. E como podemos 

lidar com esses cenários movediços e incertos? Será que ficando 

angustiados? Será que buscando certezas para sairmos daquela sensação 

de desconforto?  

Algumas organizações já descobriram que a melhor maneira de 

lidar com cenários de incerteza é projetar cenários alternativos: previsão 

otimista, pessimista e mais provável. Por exemplo, a Shell, na década de 

70, começou a projetar cenários e, em determinado momento, alguém 

perguntou o que aconteceria se os árabes usassem o petróleo como arma 
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de guerra. A Shell fez o cálculo, verificou que a probabilidade disso 

acontecer era grande, e, no início da década de 70, começou a fazer 

estoques reguladores. Não deu outra: em 1973, os árabes, por meio da 

OPEP, racionaram a produção de petróleo. O que aconteceu? A Shell, que 

era a sétima dentre as sete grandes empresas petrolíferas, só por ter feito 

essa previsão, passou a ser a primeira grande empresa petrolífera. Não se 

trata de prever o futuro, mas de se preparar para um futuro que não se 

pode prever. É preciso traçar cenários, é preciso que sejam traçados 

planos de contingência e alternativos, pois devemos aprender a lidar com 

essas incertezas. 

Para um problema 

de causa única devemos ter 

uma única solução. 

Podemos dizer que o 

pensamento linear é 

tranquilo, vou do ponto A 

para o ponto B, que é o 

caminho mais curto. 

Quando estou diante de 

uma rotina, uma única 

pessoa pode resolver esse tipo de problema, se este estiver abrangido na 

da sua descrição de cargo. 

Quando um problema tem 

várias causas e  soluções, é preciso 

usar o pensamento sistêmico. A 

diferença de um para outro é que o 

pensamento linear vê a árvore e o 

pensamento sistêmico vê a 

floresta, a interrelação das 

variáveis. Para um problema 

complexo, uma única pessoa já 

não resolve, por mais privilegiada 
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que ela seja. É preciso uma abordagem multifacetada, policompetente, 

interdisciplinar. É necessário que várias cabeças concorram para encontrar 

soluções de problemas complexos. 

Imaginem que os 

senhores encontrem uma 

mensagem na sua caixa de 

entrada, que pode ser de 

madeira ou do seu 

computador, e perguntarão: 

o que é isto? Em seguida, 

se necessita de alguma 

ação. Se não necessitar, irá 

para o lixo, ou, algum dia, 

mandar para o arquivo morto, ou para consulta, deixar em algum lugar, 

em uma pasta recuperável. Se a opção for sim, qual a próxima ação? 

Podem encaminhá-lo para projeto ou para planos de projetos. Mas, se 

essa aproxima ação levar menos de dois minutos, podem fazê-la 

imediatamente; agora, se não levar menos que dois minutos, ou delegam 

e ficam aguardando alguém fazer, ou adiam até que aquilo encontre 

espaço na sua agenda, ou próximas ações, assim que puderem. Esse é 

um fluxo lógico para tomadas de decisão. 

Quantos dos senhores têm uma abordagem para ler e-mails, por 

exemplo? Se, ao abrirem a caixa de entrada, encontrarem 80 e-mails, por 

onde começar? Cronologicamente? Por aqueles que interessam mais? Por 

aqueles que agregam mais valor? Por aqueles que dizem respeito ao 

trabalho e, ainda assim, dentro de prioridades? Conheço várias pessoas 

que perdem tempo exatamente pelo fato de não saberem por onde 

começar. 
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Se quisermos fazer 

uma análise de problema e 

tomada de decisão do ponto 

de vista de carreira: 

descrevamos a discrepância 

no desempenho. É 

importante? Não. Ignorem. É 

importante? Sim. É uma 

deficiência de aptidão? Sim. 

Já o fizemos no passado? 

Não. Propiciem treinamento formal. Sim. Fazem com frequência? Não. 

Propiciem prática. Fazem com frequência? Sim. Propiciem feedback. 

É uma deficiência de aptidão? Não. Nesse ponto, são quatro as 

possibilidades. O desempenho é punitivo? Sim. Eliminem o castigo. O não 

desempenho é gratificante? Sim. Propiciem consequências negativas para 

o comportamento não desejável. O desempenho é importante? Não. 

Propiciem consequências positivas para que as pessoas briguem, lutem e 

evoluam. Há obstáculos? Sim. Eliminem os obstáculos.  

Apêndice: Há uma solução mais simples? Sim. Mudem o trabalho. 

Propiciem treinamento em serviço. Tem potencial? Não. transfiram ou 

demitam. Selecionem a melhor solução e implementem a melhor solução. 

São fluxos lógicos que nos permitem mapear, na base do sim ou 

não, para sabermos por onde estamos percorrendo. 

Apresento o Método 

Burocrático de Resolução de 

Problemas. A coisa funciona? 

Sim. Não mexam. Então, não 

há problema. Se a coisa não 

funciona. Mexeram nela? 

Sim. Seus idiotas. Alguém 

sabe? Não. Escondam. Então, 

não há problema. Mexeram 

nela? Não. Vai estourar nas 
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suas mãos? Não. Finjam que não viram e aí não haverá problema. Vai 

estourar nas suas mãos? Sim. Então vocês são pobres infelizes. Alguém 

sabe? Sim. Então vocês são pobres infelizes. Podem culpar outra pessoa? 

Não. Então vocês são pobres infelizes. Podem culpar outra pessoa? Sim. 

Então, não há problema. 

Outro dia, vi uma definição fantástica: burocrata é aquela pessoa 

que, após muito esforço, consegue ter sucesso por transformar solução 

em problema. 

Criatividade como 

ferramenta para alavancagem de 

novas ideias. Aqui está o modelo 

de ideias e ação. É o principio do 

brainstorming. Na sua primeira 

fase, dada uma meta, que pode 

ser um problema ou uma 

oportunidade, é preciso entrar no 

pensamento divergente que nada 

mais é do que ampliar o leque de 

ideias. Nesta fase, é muito importante adiar o pensamento judicioso. 

Suspende o julgamento. Pode falar bobagem, pode falar o que quiser. O 

papel aceita tudo. Essa fase do brainstorming é contagiante. 

A segunda fase é a da seleção, que chamamos de pensamento 

convergente, em que pegamos toda aquela quantidade de ideias para 

verificarmos o que existe de qualidade, agora sim, definindo critérios para 

a análise de julgamento. E, finalmente, a decisão, que implica colocar as 

ideias em ação para a realidade prática. 

Uma boa metáfora para esse processo do brainstorming pode ser 

vista no filme O Caçador de Pérolas. O ator mergulha no mar, perto de 

uma rocha onde há ostras incrustadas, apenas com uma faca e uma 

sacola pendurada na cintura, somente com o ar do próprio pulmão. Alguns 

mergulhadores são mais treinados e conseguem ficar de 2 a 5 minutos 

embaixo d’água. O que os senhores imaginam que o mergulhador fará 

quando chegar ao banco de ostras? Pegará ostra por ostra com aquela 
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faca e abrirá para ver se há pérola? Não, pois não há oxigênio suficiente. 

Essa é a primeira parte. Nessa fase, não se julga, vale a quantidade, o 

mergulhador coloca em sua sacola a maior quantidade possível de ostras 

e, não mais conseguindo respirar embaixo d’água, vem à superfície buscar 

ar, joga todas aquelas ostras na areia e, com todo o oxigênio do mundo, 

abrirá uma por uma para saber se há pérola ou não. Essa é a seqüência 

do brainstorming – também chamada de “toró de ‘parpite’” ou de “toró de 

‘pitaco’”, dependendo da região do Brasil em que estivermos. 

Se, no início, uma boa 

ideia não parecer absurda, 

ela, provavelmente, não é 

uma boa ideia. 

Creio que é esse o 

segredo do brainstorming. 

Será que estou desafiando 

moinhos e ventos? Será que 

estou contestando o status 

quo? Será que estou quebrando paradigmas? Será que estou tentando 

descobrir coisas novas? 

No voo para Brasília, li uma reportagem que me chamou a atenção 

sobre o Google dos sebos. Um rapaz de 30 anos estava fazendo o seu 

doutorado e precisava adquirir alguns livros que não encontrava. Ele saiu 

procurando  esses livros em sebos pelo Brasil inteiro e viu como era difícil 

ter acesso a eles. Teve uma idéia, simples, mas brilhante, que 

aparentemente era absurda, de criar a Estante Virtual na qual reúne todos 

inúmeros sebos do Brasil e recebe uma pequena comissão de 5% dos 

livros que vende, mais a mensalidade que esses sebos têm que lhe pagar 

para estar no seu portal. 

No primeiro ano, ele amealhou a bagatela de R$ 6.000.000,00 

(seis milhões de reais); no segundo ano, R$ 18.000.000,00 (dezoito 

milhões de reais); e, para este ano, está estipulando R$ 36.000.000,00 

(trinta e seis milhões de reais). 
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Por que não tive essa ideia antes? Por ser absurda. Outro dia tive 

que comprar um livro que estava esgotado; busquei-o na Estante Virtual. 

O portal forneceu-me três alternativas e escolhi a mais barata. Recebi o 

livro três dias depois. É uma solução prática, pois o portal varre os sebos 

do Brasil inteiro. Há, inclusive, livros novos que são mais baratos no portal 

do que na livraria. 

Alguns dos senhores já passeou pelo campo e teve grudado na sua 

roupa um picão, um carrapicho? Já compraram uma roupa com velcro? 

Sabem quem inventou o velcro? Um suíço, que, no inverno, saiu no meio 

da neve e um carrapicho grudou em sua roupa. Ele levou-o para a sua 

casa, observou-o pelo microscópio e teve a ideia de adotar o princípio do 

carrapicho, transformando-o no velcro. Cada vez que se utiliza o velcro, o 

seu inventor ganha US$ 5 (cinco dólares). Por que não tive essa ideia 

antes? Porque era absurda. Então, se a idéia não parecer absurda, não é 

uma boa ideia. 

Vejam como frases 

assassinas, idea killers, matam boas 

ideias:  

Thomas Edison disse que o 

fonógrafo não tinha nenhum valor 

comercial, referindo-se à sua própria 

descoberta em 1880. Por isso que 

era um inventor e não um inovador. 

Simon Newcomb, astrônomo 

de renome, em 1902, afirmou que o voo com máquinas mais pesadas que 

o ar era inviável e insignificante, senão impossível. Santos Dumont 

inventou o avião em 1906. 

Harry Warner, da Warner Brothers Pictures, em 1927, época do 

cinema mudo, disse: “Quem, diabos, vai querer ouvir um ator falar?”. 

A Decca Records, ao dispensar os Beatles, em 1962, disse que os 

grupos com guitarras estavam acabando. 
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O sujeito que detém a patente da xerox tentou vendê-la para a 

Kodak e disseram-lhe que não funcionava. É para chorar copiosamente, 

não? 
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Uma ideia  é 

desenvolvida da seguinte 

forma: o raciocínio avança 

até o ponto onde consegue 

chegar, mas, depois, passa 

para uma outra dimensão, 

sem saber como chegou até 

lá. 

Fui contratado por 

uma grande empresa farmacêutica, neste ano, para realizar um projeto de 

criação de cinco sessões de brainstorming; um produto por sessão, em 

que teremos dezoito pessoas, um terço das quais são especialistas do 

produto e as demais de fora da especialização, mas da empresa. 

Apresentei-lhes uma proposta chamada Técnica dos Seis Chapéus. É um 

processo que começa com um chapéu vermelho, fazendo com que os 

participantes exponham suas emoções; e, em sequência, passa para o 

chapéu cinza, que deve conter os fatos negativos daquele produto; o 

chapéu branco, representando os obstáculos e o chapéu azul, com os 

fatos positivos. Em seguida, pego um pouco de cada um, ofereço-os como 

input aos grupos para que, ao chegarem ao chapéu amarelo, terem novas 

ideias e, por fim, ofereço-lhes o chapéu verde, para amarrar tudo aquilo 

em forma de projeto. 

Foram cinco sessões de brainstorming com o uso de uma técnica 

que respeitou uma planta, que começou tenra, deixando-a crescer, sobre 

a qual não se pôs uma pedra grande, que a mataria por asfixia. 
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Convido-os a 

raciocinarmos sobre o 

processo decisório em equipe. 

É complicado, como já 

mencionei, pois existe aquele 

efeito do pensamento grupal 

 

 

 

Observemos o modelo 

em que, na variável do eixo 

vertical, temos o 

direcionamento, o norte, o 

rumo, a diretriz, que pode ser 

de baixa a alta. E, na variável 

do eixo horizontal, a autonomia 

que as pessoas têm para tomar 

iniciativa e, também, 

“acabativa”.  

Temos quatro segmentos: baixo direcionamento, com baixa 

autonomia que é o segmento do estilo “Noé”. Existe muito gestor que 

adota o seguinte princípio: se alguma decisão implica assumir 

responsabilidade “Noé” comigo, passo a bola, abdico; não delego, 

“delargo”, deixo como está para ver como é que fica, para ver se alguém 

pega esse pepino. Mas, se aumentarmos o direcionamento e mantivermos 

a baixa autonomia, adotaremos um estilo autocrático, que é uma 

estratégia do desperdício em qualquer organização. Essa pessoa se sente 

o cérebro brilhante, bafejado pelos deuses do Olímpio, e reduz todos os 

outros a vermes insignificantes, a reles mortais, a mera mão de obra, pois 

ele é pago para pensar e os outros para obedecerem. Para que essa ideia 

fique bem clara, ele coloca, em sua sala, uns posters com frases 

milenares incontestáveis como, por exemplo, “manda quem pode, 

obedece quem tem juízo”; “prudência e caldo de galinha não faz mal a 
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ninguém”; “pato novo não mergulha fundo”; “o bom cabrito não berra, 

espera a virada”. 

Esse gestor, num arroubo, num surto ditatorial, em determinado 

momento, informa que a partir do dia seguinte seus subalternos deveriam 

estacionar seus cérebros e seus corações no estacionamento, antes de 

entrar para o trabalho, pois não são necessários, pois eu é que vou pensar 

e sentir. 

Os senhores sabem por que essa é uma estratégia de desperdício. 

A Senhora Maria da Glória sabe disso melhor que ninguém, pois o cérebro 

e o coração já estão embutidos no salário de todos, sendo somente 

preciso incentivo para que possam ser criativos, bem intencionados, 

contributivos. 

E sei disso porque, quando chega o final do expediente, o 

funcionário dirige-se ao seu estacionamento, pega o seu cérebro, o seu 

coração e volta a ser uma cabeça pensante, um coração pulsante, e um 

corpo “equilibrante”. E, lá fora, terá um exercício de cidadania, podendo 

ser o síndico de um prédio, o maestro de um coro ou o presidente da 

sociedade amigos do bairro. Ora, se pode ser tudo isso lá fora, por que 

não no seu ambiente de trabalho? Porque o “ditadorzinho” não deixa. Essa 

é a estratégia de desperdício. É preciso que se coloquem as cabeças para 

funcionar juntas e abrir mão dessa pretensa superioridade do autocrático. 

O estilo heróico é o que tem muita autonomia e baixo 

direcionamento. No ano de 2002, ao participar de um Congresso Europeu 

de Recursos Humanos, em Lisboa, observei que Portugal está sendo 

reconstruído com verba da União Européia. Há uma febre de construção 

naquele País muito grande. E, por força disso, parece que os patrões 

portugueses não são muito ciosos da segurança, dos EPIs (equipamentos 

de proteção individual), e o índice de acidente no trabalho está muito 

grande. Não falarei no microfone pois precisarei fazer gestos. 

O estilo apoiador participativo implica autodirecionamento com 

uma autonomia crescente. Existe o momento em que as pessoas podem 

colaborar, algumas mais, outras menos, porque todos têm direito a voz e 

vez. 
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Percebi, pelo pouco que interagi com os senhores, estar diante de 

uma plateia extremamente contributiva, inteligente e desejosa de 

colaborar, motivo pelo qual pedirei mais uma vez a ajuda dos senhores 

para demonstrar o que é o estilo apoiador participativo por parte do 

gestor e o que é uma equipe de alta performance. Neste momento, 

novamente, deixar de usar o microfone para usar as mãos. 

Antes de encerrar, gostaria de saber se alguém tem algum tipo de 

comentário, dúvidas, perguntas ou maledicências, pois estou disponível 

para qualquer interação. 
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COMENTÁRIOS 

MARIA DA GLÓRIA RÉSIO TORRES 
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas 

Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso palestrante? 

 

JOSÉ TEIXEIRA MOURA 
Coordenador da Taquigrafia 

Boa tarde a todos. Fomos brindados com uma das boas palestras 

que têm acontecido, com frequência, no STJ. 

A Coordenadoria de Taquigrafia realiza a transcrição dessas 

palestras, inclusive com os slides e demais anexos, porém, esse trabalho 

fica arquivado e poucos servidores têm acesso. Há colegas que gostariam, 

se pudessem, de ter assistido a essa palestra de hoje. Passou-me a 

impressão de que o palestrante dirigia-se ao meu setor, mas, comentando 

com os colegas, percebi que essa impressão foi a mesma para quase 

todos aqui presentes. 

Assim, estamos desenvolvendo uma parceria com a Biblioteca, na 

pessoa da sua Coordenadora, Senhora Leila, para que esses eventos 

transcritos pela Coordenadoria de Taquigrafia fiquem disponíveis na 

BDJur, para que todo o Tribunal possa acessá-los. 

 

MARIA DA GLÓRIA RÉSIO TORRES 
 Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas  

Há mais alguma intervenção. Vamos dar início ao sorteio. 

Peço uma salva de palmas para o nosso palestrante e passo a 

palavra ao Senhor Dêmerson para proceder, juntamente com o Professor, 

o sorteio dos DVDs que falam sobre “Negociação, uma questão de 

competência”. 
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ENCERRAMENTO 

DÊMERSON DE ARAÚJO RESENDE 
Técnico Judiciário, Área Administrativa 

Boa tarde. A Empresa MVC disponibilizou três DVDs de palestras a 

serem sorteados dentre os presentes. Peço a ajuda do Professor Américo 

para realizarmos o sorteio. 

Agradeço a participação de todos nesse evento e informo que 

faremos mais uma palestra no final do mês de novembro. 

MARIA DA GLÓRIA RÉSIO TORRES 
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas 

O Professor Américo pede que os senhores aguardem, pois será 

exibido um vídeo para finalizar a palestra. 
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