Vieses e

Produtividade
Somos continuamente manipulados por nós
mesmos e não nos damos conta!
Como humanos estamos sujeitos a alguns processos mentais
automáticos que podem interferir na avaliação dos
acontecimentos, dados e fatos objetivos, e por consequência na
interpretação do que percebemos e vivemos.

Sobre a produtividade!
Para maximizar a nossa produtividade precisamos nos conhecer bem.
Precisamos saber quais são os nossos talentos, nossas forças e quais são as
nossas fraquezas, nossas necessidades de desenvolvimento, nossos hábitos,
nossos vícios. O autoconhecimento e o trabalho consciente sobre nos mesmos
são essenciais.
Ainda que nossos talentos possam nos ajudar, sem
querer ou perceber, o nosso modo de pensar
pode ser prejudicial. Qual è a tua forma de
avaliar os acontecimentos? Como interpreta e
como responde aos acontecimentos externos e
internos?
Como humanos estamos sujeitos a alguns
processos mentais automáticos que podem interferir na
avaliação dos acontecimentos, dados e fatos objetivos, e
por consequência na interpretação do que percebemos e
vivemos. Estes processos mentais automáticos chamados de
vieses ou atalhos mentais são inatos, muito fortes porque ocorrem no nível
da mente inconsciente.
1.

O cérebro consome muita energia para funcionar, cerca de 20% da
toda a energia consumida pelo corpo. A nossa mente é programada para
obter o máximo resultado com o mínimo esforço.

2. Não temos o tempo para examinar todas as informações que
estão a nossa disposição, seria impossível analisar todos os dados antes
de tomar uma decisão, desde escolher a roupa que vestimos de manhã,
até o que falar para alguém em uma conversação (podemos falar uma
infinidade de coisas, nunca chegaríamos a pronunciar uma única frase se
tivéssemos que pensar em todas as possíveis frases e depois escolher!).

3. A atenção é item escasso, não podemos colocar toda a atenção em
uma única coisa por muito tempo, pois deixaríamos de perceber os
acontecimentos externos que podem representar oportunidades e
ameaças para a nossa sobrevivência.
4. Como espécie, nós desenvolvemos em um mundo muito diferente do atual,
milhões de anos atrás a terra era um lugar muito perigoso
para nós, havia muitos predadores e muita incertezas. Para assegurar a
nossa sobrevivência aprendemos a fazer previsões rápidas sobre possíveis
eventos para antecipar qualquer tipo de perigo, mesmo que remoto.
Quando se trata de sobrevivência todo o cuidado é pouco!
5. Para o nosso cérebro o que importa é nos manter em vida, não tem essa
de realização pessoal ou profissional, todo o esforço é focado em uma
única razão: existir, manter o corpo que o “sustenta” em vida em
segurança!
6. Em função deste objetivo o cérebro generaliza tudo e avalia
qualquer acontecimento em termos de perigo vital ou não. Por
absurdo que pareça, um simples erro pode representar um perigo de vida
para o cérebro, se erramos algo podemos ser socialmente excluídos e a
exclusão pode fazer com que morramos. Isto porque antigamente viver
fora de um núcleo familiar ou social significava morte certa, não era
possível sobreviver sozinhos no mundo de 400.000 anos atrás! O nosso
cérebro ainda age ao mesmo modo!
7.

Milhares de anos de evolução em um contexto altamente ameaçador
fizeram com que o nosso cérebro desenvolvesse processos mentais
automáticos para economizar tempo e energia e nos manter a
salvo. Estes processos são herdados geneticamente de geração em
geração, é o milagre do nosso DNA que permitiu a sobrevivência e
evolução da nossa espécie.

8. Próprio porque não podemos analisar e saber tudo, o nosso cérebro se
baseia em processos de adivinhação, ele combina informações
aleatórias que podem, ou não, ter relevância ou conexão, e faz isso com
base nas suas experiências passadas e nas crenças criadas sobre como o
mundo é e como ele funciona.
Enfim, a nossa tomada de decisão se baseia em um processo de adivinhação!
Não sabemos das coisas, fazemos suposições sobre o que as coisas podem ser
e tomamos decisões com base nessas suposições
e a cada vez que a suposição nos mantém vivos,
o nosso cérebro nos recompensa com sensações
de prazer e for talece as suposições
transformando-as em crenças.
Hoje não somos mais ameaçados pelos
predadores, não precisamos mais sair para
caçar, mas o nosso cérebro continua
operando no modo de sobrevivência. E o
que assegurou a nossa sobrevivência antes,
agora pode representar um perigo para as
nossas tomadas de decisões, pois o
funcionamento automático e inconsciente do
cérebro não nos permite avaliar as situações de
forma objetiva.
Estes processos automáticos e inconscientes que foram se desenvolvendo
ao longo da nossa evolução para nos manter em vida são atalhos mentais
chamados de vieses cognitivos. Eles permitem que o cérebro chegue a
conclusões de forma muito mais rápida no lugar de analisar todas as
informações a disposição.
Um exemplo simples é como identificamos que um número é par ou ímpar! Este
numero é par ou impar?

283628104048729247202292745656759402918327476548503

Independentemente do seu tamanho, podemos ver somente o último número e
saber com rapidez se é par ou ímpar. Este é um método muito útil para
economizar tempo e energia, imaginem ter que avaliar um número de milhares
de cifras para saber se é par ou ímpar, demoraria horas, talvez anos, mas
focando no último número podemos de imediato ter a resposta. O cérebro usa
este tipo de estratégia toda a hora, ele está programado e preparado para
identificar pequenas doses de informações, uma parcela muito pequena de
todas que estão disponíveis, e usar somente essa mínima parte de realidade, de
dados e fatos, para tomar as decisões do dia a dia, de cada hora e cada
minuto! E tudo isto acontece sem que tenhamos consciência! É um processo
automático, rápido e poderoso!
A cada vez que as nossas suposições, ou crenças, se
revelam “úteis” para a nossa “sobrevivência”, o nosso
cérebro nos recompensa com substâncias químicas como
dopamina e endorfina, que geram prazer e bem estar. De
geração em geração, por milhões de anos, nos tornamos
quimicamente dependentes destas substâncias, não sabemos
disso, mas é isto que determina as nossas ações e as
nossas estratégias, sermos recompensados. Estamos
sempre maximizando as nossas ações e pensamentos
para gerar bem estar e diminuir o mal estar.
O mundo que vemos e percebemos é fruto das expectativas que temos sobre ele
e não fruto da análise acurada, atenta e objetiva da realidade externa. O nosso
mundo é formado muito mais pelo que está dentro de nós (nossas crenças e
expectativas) do que pelo que está efetivamente no lado de fora (dados e fatos
objetivos)! Toda a informação que recebemos é filtrada pelas nossas
expectativas e crenças!
Para assegurar a nossa própria sobrevivência temos uma necessidade
inconsciente, inata, de controlar realidade. Precisamos achar que controlamos o
ambiente e a nossa vida para minimizar o custo energético que o cérebro teria
se fosse analisar tudo sempre. Estamos continuamente criando formas de
confirmar a toda a hora o que é real para nós! Até que nada de perigoso
aconteça tenderemos a repetir nossos hábitos, ações e pensamentos.

Viés da confirmação
Este é talvez o mais conhecido, um dos mais presentes em nosso dia a dia e um
dos que mais influencia a nossa percepção e o nosso processo de tomada de
decisão.

Tem um monte de golfinhos aqui! Você viu?

O viés da confirmação é a tendência que
temos de olhar ou interpretar as informações
em uma maneira que confirme os nossos
preconceitos! E quando falamos de
produtividade ele é o nosso maior inimigo!
Com base neste atalho tendemos a procurar e achar inconscientemente
confirmação de nossas crenças, opiniões, pontos de vista, intuições em
acontecimentos externos neutros.
Este processo ocorre porque o nosso cérebro procura sempre confirmação do
que ele acha que é real. Está sempre alerta para identificar dados e fatos e
interpreta-los para receber o feedback de que estamos seguros, que a nossa
visão de mundo está correta, não estamos sofrendo ameaças do mundo
externo. E cada vez que encontramos uma confirmação da nossa expectativa à
esta realidade o nosso cérebro nos recompensa com sensações de prazer e bem
estar, fortalecendo assim todo o processo e as nossas crenças!
Um dos resultados indesejáveis deste processo mental è que impede que
possamos assumir diferentes perspectivas frente a um problema ou uma situação
Quando temos uma ideia sobre algo ou queremos
fazer uma proposta para um projeto ou uma meta
que nos foi delegada, tendemos a procurar feedback
de pessoas que pensam da mesma forma que nós,
tendemos a falar e expor as nossas ideias com
pessoas que irão concordar conosco, procuramos as
pessoas das quais “confiamos”, das quais teremos
uma confirmação sobre as nossas ideias, a nossa visão de mundo. Assim a
nossa expectativa é atendida e nos sentimos bem! Este é um grande perigo
porque são justamente as pessoas com uma visão de mundo diferente do nosso
que podem efetivamente agregar valor ao nosso pensamento, a nossa
interpretação de mundo. Somente através de pontos de vista diferentes

podemos alargar a nossa visão e incluir dados e fatos que nós não temos
acesso pela nossa visão limitada do mundo e das suas possíveis interpretações.
Ao mesmo modo quando achamos que temos razão sobre algo, ou
simplesmente achamos que um serviço ou produto ou pessoa é boa para nós,
tendemos a procurar por dados e fatos que comprovem a nossa expectativa e
ao fazer isto criamos um filtro que impede que demos atenção a todas as outras
informações, dados e fatos que são contrárias a nossa crença e expectativa.
Então se, por qualquer motivo, achamos que um software, por exemplo, será a
salvação do nosso problema tendemos a procurar por informações, textos,
pesquisas, números, testemunhas, de pessoas que comprovem o nosso ponto de
vista e iremos desconsiderar todas as outras informações que são contrárias às
nossas crenças! Imagine só o perigo deste viés nas nossas tomadas de decisão,
das mais simples às mais complexas e estratégicas.
Tem um caso histórico muito interessante que vale a pena compartilhar. Antes da
segunda guerra mundial ser iniciada, em 1938, Hitler anexou parte da
Checoslováquia, o território dos sudetos (os sudetos eram de origem alemã), á
Alemanha nazista, isto fez com que a Europa temesse que Hitler ocupasse
outros territórios, e eram estas as suas intenções, que foram mais de uma vez
declaradas publicamente.

Chamberlain era inteligentíssimo, acostumado a obter o que queria, e o que ele
queria neste momento era a paz! Chamberlain pede então de se reunir com
Hitler com a intenção de “influenciá-lo” a não fazer outras ações parecidas para
não desencadear uma segunda guerra mundial. Hitler afirma neste encontro que
não tinha nenhuma outra pretensão territorial, que só queria o território dos
sudetos e Chamberlain acredita nele. Em uma carta a sua irmã ele escreve: “No
rosto de Hitler eu vi sinais de maldade, mas eu vi também um homem do qual
pode se confiar!”
Como é possível que Chamberlain, com tamanha inteligência e experiência,
possa ter se enganado tanto em relação a Hitler? Como é possível que a
impressão que ele teve era completamente diferente e oposta as intenções reais
de Hitler? Como pôde fazer uma avaliação tão errada? Um grave erro que

possibilitou o avanço de Hitler a por fim o início da segunda guerra mundial,
que era tudo que ele não queria!
Pare para pensar: qual peso podem ter as nossas expectativas e as nossas
primeiras impressões? Como agimos quando devemos validar uma informação,
contratar ou demitir alguém, decidir em quem podemos confiar ou não!
O modo como nós criamos a nossa primeira impressão sofre do viés da
confirmação!
Tendemos a ver e perceber as coisas com base nas nossas expectativas. Como
vimos, isto tem vantagens, pois rapidamente temos informações sobre quem
temos a nossa frente, mas a grande desvantagem é a imprecisão.
A lição de Chamberlain nos diz que um homem inteligentíssimo pode ter uma
impressão errada e este erro pode ter consequências gravíssimas.
Chamberlain sucumbiu ao viés de confirmação! Ele perdeu a chance de parar
Hitler. Nos dias e meses que se seguiram, ele teve várias possibilidades para
mudar a sua impressão sobre Hitler, duas semanas depois do encontro, Hitler
fez mais um movimento contrário ao que havia assegurado a Chamberlain, mas
Chamberlain demorou um ano para perceber que não podia mais confiar em
Hitler.
O peso que as nossas expectativas têm no modo como
vemos os outros e o mundo é algo a se prestar atenção!
Chamberlain desejava intensamente a paz, e desejava
que Hitler fosse confiável, um homem que desejava
e pudesse garantir a paz, e quando o encontrou
naquela reunião viu diante a si um homem
confiável que queria e podia garantir a paz.
Chamberlain foi enganado pelo viés de confirmação!
Este viés está presente no nosso dia a dia, muito mais do que você possa
imaginar, então é importante que você se questione se o que faz, se as escolhas
que faz são racionais, são voltadas a analisar realmente a realidade e levar em
consideração todos os fatos e dados, ou se está simplesmente querendo,
inconscientemente confirmar, validar a sua expectativa sobre o mundo, as suas
crenças.

Então da próxima vez que for perguntar a opinião de alguém procure perguntar
para alguém que jamais perguntaria, pergunte para aquela pessoa que é
diferente de você, aquela que nunca concorda com você, porque esta pessoa
vai te dar informações novas e não simplesmente confirmar o que você já sabe
ou acha que sabe!
Para ser produtivo, para se destacar no mercado de trabalho é preciso ser
capaz de mudar de ideia, de opinião, de visão de mundo, é preciso estar
aberto a ver o mundo sob diferentes perspectivas, especialmente as que
contradizem a nossa própria visão de mundo, porque somente assim poderemos
adquirir as informações realmente necessárias para tomar as melhores decisões
e definir as melhores estratégias.
Tome muito cuidado com as primeiras impressões pois tenderá a confirmá-las!
Não julgue alguém, não categorize alguém como bom ou mal, produtivo ou
improdutivo, inteligente ou não, pois depois que fizer isto vai passar a achar
modos de confirmar a sua primeira impressão, seja inteligente, suspenda o
julgamento e esteja atento aos dados e fatos!

Eu sempre digo em meus Workshops sobre gestão de conflitos que se eu acho
que fulano quer me sacanear, por mais que fulano faça algo com o mais puro e
profundo amor do mundo eu vou desconfiar porque acho que ele quer me
sacanear!

Por este motivo é essencial praticar a presença quando se está com outras
pessoas! Estar 100% presente ajuda a diminuir o julgamento automático do
nosso cérebro que quer identificar se a pessoa na nossa frente é do bem ou do
mal, se é confiável ou não, se poderá nos ajudar ou atrapalhar no futuro. As
pessoas são simplesmente diferentes de nós. Nada mais! Aprecie a diferença e
aprenda com quem é diferente de você porque quem é igual a você só vai
reforçar o que você já sabe e o que você sabe não é a verdade absoluta, é a
sua interpretação do mundo filtrada e influenciadas pelos seus inúmeros vieses
E cuidado ao levantar de manhã e por causa de um acontecimento casual achar
que o dia vai ser ruim, pois se pensar isto, seu viés de confirmação vai fazer de
tudo para que o seu dia seja ruim!-)
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La profezia che si autoavvera è chimica o naturale? - La #Scienza risponde [5/11] em
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Todas as fotografia utilizadas foram encontradas no site https://unsplash.com/

Se achou o material interessante compartilhe com outras pessoas e acesse o face da
conversarelab para curtir e dar uma força!
Se achar interessante levar este e outros temas para a sua organização ou se simplesmente
quer trocar uma ideia comigo pode me escrever aqui: benito@conversarelab.com
Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção !
Sobre mim:

Benito Guidi:
www.linkedin.com/in/benitoguidi/
www.conversarelab.com
www.nocturno.com.br
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