


J A C O B  P E T R Y

Como simples atitudes podem fazer você 
obter sucesso em tudo que realiza
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C A P Í T U L O  1

O SEGREDO POR TRÁS  
DA BELEZA

O ponto de partida de todas as pessoas que  
têm sucesso

Paulo Francis batia com a mão na mesa, reclamando com a equipe 
no escritório da Rede Globo em Nova York: 

— Por que tenho sempre de entrevistar gente aborrecida? Eu 
quero a “Gisela”. 

Uma semana depois, o jornalista, então com 65 anos, estava 
frente a frente com a modelo. O encontro ocorreu no Circus, um 
restaurante de comida brasileira a duas quadras do Central Park. 

Gisele chegara de São Paulo havia pouco tempo. Tinha 15 anos 
e não falava mais que meia dúzia de palavras em inglês. Seu sucesso, 
na época, era modesto: algumas dezenas de desfiles e apenas duas 
capas de revista, para a Capricho e para a Marie Claire, ambas brasi-
leiras. Francis, dono de um estilo contundente e sarcástico e sempre 
temido, mostrava-se surpreendentemente doce naquele dia.

— Você é menina ou mulher? — perguntou.
Gisele riu. Fez um movimento com seus cabelos loiros.
— Mulher, claro. 
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C A P Í T U L O  2

A SÍNDROME DO EXCESSO DE 
OPORTUNIDADES

Por que ter um grande número de escolhas se torna 
a principal causa do fracasso?

No início de 1942, autoridades austríacas prenderam centenas de 
judeus em Viena. Entre eles estava um jovem psiquiatra chamado 
Viktor Frankl. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas cons-
truíram seis campos de concentração, e Viktor Frankl esteve em 
três deles. No seu livro Em busca de sentido, Frankl descreveu seu 
cotidiano caótico e insuportável nesses campos. “Na maior parte 
do tempo, trabalhei em escavações e na construção de ferrovias. Ao 
longo de certo período, por exemplo, tive de cavar sozinho um túnel 
por baixo de uma estrada para a colocação de canos que levassem 
água”, escreveu ele. “Em Auschwitz, dormíamos em beliches de três 
andares. Em cada andar dormiam nove pessoas. Havia dois coberto-
res para cada andar, isto é, para nove pessoas. Naturalmente, só po-
díamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro”, 
continuou. “Em certo momento, éramos 1.100 pessoas num único 
barracão destinado a abrigar no máximo duzentas. Num período de 
quatro dias recebemos uma única lasca de pão”.
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O ÓBVIO QUE IGNORAMOS

Em outra passagem, Frankl contou que, numa gelada manhã de 
fevereiro, estava alinhado com seu grupo de trabalho numa das ruas 
do campo quando ainda estava escuro. Os refletores estavam focados 
nos prisioneiros. Como a maioria dos colegas, Frankl vestia farrapos. 
“Minhas pernas estavam tão inchadas, e a pele tão tensa, que já não 
conseguia dobrar direito os joelhos. Para conseguir enfiar os pés in-
chados nos sapatos, precisava deixá-los abertos, o que criava outro 
problema: eles logo se enchiam de neve”, revelou ele. “Meus dedos 
ficavam crestados e feridos. Todo e qualquer passo que dava era um 
pequeno martírio.” O pátio do campo, nessa época do ano, era puro 
lodo e gelo. “De repente, eu ouvi uns gritos. Ergui os olhos e vi um 
companheiro sendo esmurrado até cair no chão.” Frankl prosseguiu: 
“O ato se repetiu várias vezes. O homem era levantado e derrubado 
de novo a socos”. Então, uma voz surgiu em meio a tudo: “Grupo de 
trabalho de Weingurt, marchar!”. E logo a fila se movimentou num 
trote ditado a porrete. “Quem não marchava ereto e alinhado podia 
contar com um pontapé ou uma pancada de cassetete nas costas”, 
contou Frankl. Enfim, quando chegavam à obra, era preciso se pre-
cipitar para dentro do galpão, ainda completamente às escuras, e 
tentar apanhar uma pá ou uma picareta com um cabo um pouco mais 
firme. Depois de escolher a ferramenta, cada um se dirigia para sua 
posição. Começava o trabalho, que ia até escurecer. 

Viktor Frankl pertencia a uma família de judeus oriundos da 
Morávia. Ele nasceu e passou a infância em Viena, onde seu pai che-
gou a ocupar um importante cargo no governo. Desde muito cedo, 
Viktor se interessou por psicologia. Aos 15 anos, já se correspon-
dia com Sigmund Freud, seu conterrâneo. Aos 16, deu sua primeira 
conferência. Aos 22 anos, formou-se em medicina na Universidade 
de Viena. Nos anos seguintes, especializou-se em neurologia e psi-
quiatria. Em setembro de 1942, Frankl, seu pai, sua mãe, seu irmão 
e sua esposa, com quem se casara recentemente, foram presos pelos 
nazistas. Após passar algumas semanas detido num gueto de judeus 
na Polônia, ele foi separado da esposa e do resto da família. Daquele 
momento em diante, sua vida seria marcada pelo horror dos campos 
de concentração. 
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C A P Í T U L O  3

A LEI DA TRIPLA 
CONVERGÊNCIA

Por que tantas pessoas bem-sucedidas estão 
insatisfeitas e infelizes? Descubra como ter sucesso 
e felicidade ao mesmo tempo

Em fevereiro de 2006, a escritora americana Elizabeth Gilbert 
lançou o livro Comer, rezar, amar. Elizabeth já havia escrito outros 
livros, mas nada parecido com essa obra. Assim que foi lançado, 
Comer, rezar, amar se tornou um fenômeno de vendas nos Estados 
Unidos. Já nas primeiras semanas entrou na famosa lista dos livros 
mais vendidos publicada no jornal The New York Times. Poucos 
meses depois, o sucesso se repetiu em dezenas de outros países, 
em todos os cantos do mundo. Em três anos, Comer, rezar, amar 
vendeu 5 milhões de exemplares, foi traduzido para 26 idiomas e 
transformou Elizabeth em uma das mulheres mais influentes do 
planeta. Elizabeth é bonita. É alta, magra, loira, com intensos olhos 
azuis e um sorriso largo e simpático. Ela hoje é uma mulher feliz e 
realizada, mas nem sempre foi assim.

Aos 32 anos, Elizabeth parecia ter a vida encaminhada. Era ca-
sada e morava numa casa enorme num subúrbio de Nova York, além 

Miolo - O obvio que ignoramos - OGF - 03.indd   51Miolo - O obvio que ignoramos - OGF - 03.indd   51 13/03/2020   09:1913/03/2020   09:19

07



O ÓBVIO QUE IGNORAMOS

de ter um apartamento em Manhattan. Trabalhava numa presti-
giosa revista e já tinha sucesso como escritora e roteirista. Ela e o 
marido decidiram, então, ter o primeiro filho. Tudo parecia perfeito. 
Porém, havia um problema: em vez de sentir-se feliz, Elizabeth es-
tava insatisfeita e triste e muitas vezes entrava em pânico. Ela tinha 
a sensação de que engravidar seria um erro. E, pior, não queria mais 
estar casada nem viver naquela casa enorme. 

Ao se questionar sobre os motivos de tanta insatisfação, ela vaci-
lava, sentia-se insegura e confusa. “Como pude ser tão imbecil a pon-
to de me envolver tão intensamente num casamento e depois querer 
cair fora?”, perguntava-se. “Havíamos comprado aquela casa havia 
um ano. Eu não a queria desde o princípio? Eu não gostava dela? Por 
que eu perambulava pelos corredores à noite, choramingando? Eu 
não estava orgulhosa de tudo o que havíamos conquistado? Eu havia 
participado ativamente de cada instante da criação daquela vida... 
Então por que sentia que nada daquilo combinava comigo?”

Alguns meses depois, Elizabeth deixou o marido e saiu de casa. 
Após a separação, conheceu outro homem. Eles se apaixonaram. O 
relacionamento parecia ter dado uma nova energia à sua vida, mas a 
relação não passou de um fogo de palha que se consumiu nos meses 
seguintes. Outra vez o desespero tomou conta dela. 

Quando percebeu que o problema, na verdade, era ela, e não o 
mundo à sua volta, Elizabeth sentiu que a mudança precisava par-
tir de dentro dela. Alguma coisa lhe dizia que ela estava olhando o 
mundo pelo lado errado do telescópio. “Eu estava absorta em coisas 
que não queria e perdi o foco do que era mais importante”, contou 
ela. “Tive de admitir que eu precisava de uma reviravolta que me 
devolvesse o comando da vida.” A partir de profundas e dolorosas 
reflexões, ela tomou uma decisão inusitada: largou tudo para viajar 
por um ano em busca de respostas para sua vida. Os destinos esco-
lhidos foram Itália, Índia e Indonésia. O propósito da viagem era 
encontrar o prazer na Itália, a fé na Índia e o amor na Indonésia.

Sem dinheiro, ela convenceu seu editor a custear a viagem. Em 
contrapartida, escreveria um livro sobre a experiência. Comer, re-
zar e amar é um livro de memórias sobre essa viagem. Desde sua 
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a lei da Tripla cOnvergência

publicação, milhares de pessoas iniciaram uma romaria por esses 
países, seguindo os passos de Elizabeth. Certo dia, num bate-papo 
com leitores, uma fã quis saber como a autora se sentia em relação 
ao fato de que as pessoas estavam percorrendo o roteiro que ela des-
creveu no livro em busca das respostas que ela obteve. Elizabeth 
sorriu. Seus lábios finos insinuaram um movimento que foi logo 
interrompido por outra ideia que se interpôs. Ela se deteve por um 
instante. Depois, respondeu: “Recebo inúmeros e-mails pedindo in-
formações sobre o roteiro que fiz enquanto escrevia o livro. Pessoas 
dizem que conseguiram encontrar quase todas as pizzarias italianas 
que descrevo no livro e pedem informações precisas sobre os luga-
res em que estive na Índia e na Indonésia. Ok, tudo isso é excelente 
e inspirador, mas a chave da questão não é seguir os passos da minha 
viagem, ir aos lugares onde eu fui. O ponto crucial é que as pessoas, 
assim como eu, façam a si mesmas as perguntas que as levarão à sua 
jornada”, refletiu ela.

Em seguida, ela explicou que, durante meses, andou às voltas 
com uma série de perguntas que levou às suas decisões. “O que eu re-
almente quero? Por que estou infeliz? O que de fato mudaria minha 
vida? Por que estou onde estou? Para onde estou indo? O que estou 
fazendo com essa vida maravilhosa que me foi dada?”, explicou ela. 

As respostas não vieram a Elizabeth num relâmpago. “Foram 
quatro anos de sofrimento, desespero e, muitas vezes, de uma intensa 
solidão em que eu me perguntava constantemente: se eu pudesse fa-
zer alguma coisa, qualquer coisa, que me fizesse feliz, o que seria? Eu 
me estimulava a não limitar minha resposta à suposta realidade que 
eu vivia.” Tudo o que Elizabeth queria era descobrir o que era preciso 
para que se sentisse realizada e feliz. “Primeiro, eu queria essa respos-
ta. Depois, pensaria num jeito de torná-la uma realidade. E isso fez 
com que eu optasse por essa viagem”, disse ela. Em seguida, concluiu: 
“Eu acho que todos somos chamados a responder a essas perguntas 
em determinado momento de nossas vidas: Qual é a missão que nos 
trouxe aqui e o que está nos impedindo de realizá-la?”.

Aos 15 anos, Elizabeth havia definido que queria ser uma es-
critora. Aos 30 anos, ela percebeu que seu estilo de vida a estava 
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O ÓBVIO QUE IGNORAMOS

desviando desse sonho e se deu conta de que se encontrava numa 
encruzilhada, seguindo num trote improvisado a partir do que via 
à sua volta e ignorando seu desejo mais profundo. Muitas vezes, 
vivemos assim a vida inteira. Com medo das respostas, evitamos 
perguntas. Esse medo limita-nos, aprisiona-nos a definições irreais 
que mascaram nossa insatisfação, mas que não nos satisfazem. In-
satisfeitos, arrastamos essa carga falsa conosco por todo lugar. Em 
outras palavras, relutamos em nos desfazer das coisas que conquis-
tamos ao longo do tempo: uma casa grande, o sonho de ter um filho 
em determinado ano, um cônjuge, uma carreira que iniciamos. Te-
mos medo de enfrentar o novo. Enquanto vivermos num mundo de 
suposições e análises externas, não poderemos chegar a respostas 
efetivas. Nossa incerteza sobre nós limita nossa curiosidade acerca 
do que podemos fazer. Por isso, a solução dos nossos problemas deve 
partir de dentro de nós. 

A história de Elizabeth é interessante porque traz um exemplo 
prático do que vimos nos dois primeiros capítulos deste livro. Ou 
seja, enquanto ela seguia o trote das pessoas à sua volta, sentia-se 
insatisfeita e decepcionada e sua vida parecia ter perdido o sentido, 
mas, quando se voltou para a busca do seu desejo interior, houve 
uma mudança profunda, que deu um sentido novo à sua vida. Além 
disso, Elizabeth nos dá pistas claras sobre como conduzir essa busca 
interior. O objetivo deste capítulo é descobrir como construir um 
propósito que esteja alinhado com quem realmente somos.

a teoria de david ricardo

No início do século XIX, o economista inglês David Ricardo desen-
volveu a base de uma teoria de livre comércio entre as nações, fun-
damentada na ideia de que há uma única maneira de todos os países 
se beneficiarem em transações comerciais. Qual é essa maneira? 
Que cada país se especialize no produto em que detém maior vanta-
gem em comparação aos outros. Como exemplo, David Ricardo afir-
mou que é possível produzir vinho e tecidos com menos trabalho 
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a lei da Tripla cOnvergência

em Portugal do que na Inglaterra. No entanto, o custo relativo da 
produção de tecidos na Inglaterra é menor do que em Portugal. Ou 
seja, a Inglaterra tem um custo maior para produzir vinho e um 
custo apenas moderado para produzir tecidos. Portugal, por sua 
vez, tem facilidade para produzir ambos. Porém, mesmo que seja 
mais barato produzir tecidos em Portugal, ainda seria melhor para 
o país produzir vinho, gerar um excedente de produção e, com isso, 
comprar tecidos fabricados pelos ingleses. Nesse caso, disse David 
Ricardo, a Inglaterra se beneficiaria desse comércio, pois seu custo 
para a produção de tecidos permaneceria o mesmo, mas obteria 
vinho a custos menores do que se o produzisse. Portugal também 
se beneficiaria da especialização em vinho e obteria ganhos de co-
mércio. Em outras palavras, David Ricardo sugeriu que cada país se 
concentrasse em um nicho de mercado baseado em sua vantagem 
comparativa em relação a outros países, beneficiando-se, dessa for-
ma, em setores nos quais é mais eficiente e comercializando esses 
produtos com outros países. David Ricardo chamou essa teoria de 
Princípio da Vantagem Comparativa.

Faça uma ginástica mental e traga esse conceito para sua rea-
lidade individual. Imagine um mundo onde cada pessoa tivesse a 
oportunidade plena de desenvolver seu talento ao máximo. Supo-
nha, por exemplo, que seu talento fosse a pintura e que você tivesse 
à disposição tudo o que fosse necessário para desenvolvê-lo. Nesse 
caso, seu propósito, ao longo da vida, seria aprimorar essa habili-
dade com conhecimento, técnica e prática. Agora, imagine que isso 
acontecesse com todas as pessoas e em todas as áreas. Cada pes-
soa desenvolveria o melhor que há em si e ofereceria o que produz 
para troca. Será que isso não alteraria a história da humanidade? De 
acordo com a teoria de David Ricardo, cada país seria beneficiado 
caso se especializasse no produto em que detém maior vantagem 
comparativa. Isso melhoraria a situação de todos os países envol-
vidos em trocas internacionais. Se, da mesma forma, cada pessoa 
desenvolvesse suas capacidades e se especializasse na área onde 
está seu talento natural, o mundo todo não se beneficiaria? E por 
que não é assim?
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C A P Í T U L O  4

AS TRÊS REGRAS DO 
PRIMEIRO QUILÔMETRO

Como uma fórmula simples pode fazer uma grande 
diferença nos momentos mais críticos da vida?

Num final de tarde do verão de 1973, num luxuoso escritório no 
centro de Los Angeles, dois produtores de cinema se encontraram 
com um jovem ator. Ambos os produtores tinham pouco mais de 40 
anos. Vestiam elegantes ternos escuros de grifes italianas e estavam 
no auge. Uma de suas últimas produções, A noite dos desesperados, 
estrelada por Jane Fonda, havia recebido dez indicações para o Os-
car. Vinculados à prestigiosa companhia de cinema United Artists, 
eles eram a esperança de muitos artistas em início de carreira. Es-
ses dois produtores eram Irwin Winkler e Robert Chartoff. 

O ator, por sua vez, era um recém-chegado em Los Angeles. 
Tinha 30 anos. Vestia camiseta branca e calça jeans. Seus olhos 
eram caídos e sua voz, rouca. Quando falava, apenas um lado de seu 
boca parecia se mexer. Seu único trabalho no cinema havia sido 
um papel secundário no filme Os lordes de Flatbush, um drama 
que não obteve sucesso e que conta a história de uma gangue que 
tornou-se famosa nos arredores do Brooklyn nos anos 1950. Seu 
nome era Sylvester Stallone. 
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C A P Í T U L O  5

A LIÇÃO DE DELFOS

Por que, diante de situações difíceis, certas pessoas 
se tornam mais fortes, mais confiantes e mais 
seguras enquanto outras simplesmente desabam?

Nos dias que sucederam o Natal de 1991, uma coisa no mínimo 
estranha aconteceu em lojas que vendiam CDs nos Estados Unidos. 
Se você trabalhasse numa dessas lojas, seria inevitável perceber 
o grande número de adolescentes trocando o CD Dangerous, re-
cém-lançado por Michael Jackson, pelo Nevermind, do Nirvana. O 
que estava acontecendo? Dangerous era a sensação do momento. A 
música principal, que dava nome ao álbum, ocupava, havia sema-
nas, o topo da lista das músicas mais pedidas. Dangerous parecia 
ser o presente de Natal perfeito para um adolescente, não fosse 
por um detalhe. 

Embora ainda fosse quase imperceptível para muitos, o mundo 
da música estava prestes a concluir um ciclo e iniciar outro. Uma 
banda quase desconhecida, Nirvana, oferecia um novo estilo de rock 
ao mundo. Os adolescentes que ganhavam o CD do Michael Jackson 
iam até a loja para trocá-lo pelo CD do Nirvana. Esse fenômeno foi 
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O ÓBVIO QUE IGNORAMOS

tão intenso que, duas semanas após o Natal, Nevermind desbancou 
Michael Jackson do topo das paradas e assumiu a posição número 
um, que ocupou por anos a fio.

Criada em 1987 por Kurt Cobain e seu ex-colega de escola Krist 
Novoselic, a banda Nirvana foi responsável por uma verdadeira re-
volução musical na década de 1990. Em 1989, dois anos depois de sua 
criação, já era uma das principais bandas na costa oeste dos Esta-
dos Unidos. Quatro anos depois, a música “Smells Like Teen Spirit” 
marcou o início de uma dramática e eletrizante mudança no mundo 
do rock’n’roll. Num só golpe, ela varreu dos holofotes os estilos glam 
metal, arena rock e dance pop, tornando o Nirvana a maior banda de 
rock do mundo. Era a vez da Geração X, com um estilo de rock mais 
sujo, mais pesado, que se tornou conhecido como grunge. “Smells 
Like Teen Spirit” foi considerada o hino da nova geração e Kurt Co-
bain, seu porta-voz.

Apesar do sucesso, a carreira de Cobain foi muito curta e 
acabou de maneira trágica. No início de abril de 1994, cedendo 
à pressão das pessoas à sua volta, ele se internou num centro de 
reabilitação para dependentes químicos, em Los Angeles, apenas 
para fugir do lugar dois dias depois. O ex-baterista da banda Guns 
N’ Roses, Duff McKagan, encontrou-o num voo entre Los Angeles 
e Seattle, cidade onde ambos residiam. No decorrer da viagem, 
Duff percebeu que Cobain estava visivelmente agitado. Cobain 
contou que havia fugido do centro de reabilitação e que não sabia 
mais o que fazer. “Eu senti, no fundo do coração, que algo estava 
errado”, contou Duff mais tarde. “Estávamos esperando nossas 
bagagens quando eu me virei para oferecer uma carona, mas ele 
já havia desaparecido”, revelou. 

O que aconteceu após esse encontro se tornou uma das histórias 
mais trágicas do mundo do rock. Quatro dias depois, um eletricista 
que instalava um novo sistema de segurança na mansão de Cobain, 
em Seattle, encontrou seu corpo próximo a uma estufa no quintal da 
casa. Ele havia se matado três dias antes. Num trecho de uma das car-
tas de despedida, ele explicou os aparentes motivos do seu suicídio:
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C A P Í T U L O  6

O PARADOXO DA 
INTELIGÊNCIA

Por que pessoas simples conseguem resultados 
extraordinários enquanto muitas pessoas superdotadas 
intelectualmente alcançam resultados medíocres?

Todos os anos, a Victoria’s Secret promove um espetáculo para a 
imprensa e para convidados especiais com o objetivo de expor sua 
marca em nível mundial. No evento, cerca de vinte modelos conhe-
cidas como Victoria’s Secret Angels apresentam-se numa passarela. 
Muitas dessas modelos estão na lista das mulheres mais lindas do 
mundo elaborada anualmente pela famosa revista Forbes. Nessa 
noite, elas usam apenas lingeries e saltos altos, finos e sensuais.

Em novembro de 2002, o show aconteceu no Lexington Ave-
nue Armory, localizado no badalado centro de Nova York. Ingres-
sos foram vendidos a mil reais. Personalidades, como o magnata 
e presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a apresentadora 
de TV Susan Lucci e o ator Woody Harrelson, estavam lá. Nove mi-
lhões de espectadores assistiriam ao desfile quando fosse transmi-
tido, dias depois, pela emissora CBS. Modelos famosas como Naomi 
Campbell, Tyra Banks e Karolina Kurkova já garantiam o brilho da 

Miolo - O obvio que ignoramos - OGF - 03.indd   121Miolo - O obvio que ignoramos - OGF - 03.indd   121 13/03/2020   09:1913/03/2020   09:19

15



O ÓBVIO QUE IGNORAMOS

noite, mas o que realmente atiçava a expectativa do público era a 
presença de Gisele Bündchen. No camarim, ela se preparava para 
mais uma noite de glamour. Ela sabia que era a estrela e cuidou dos 
mínimos detalhes antes de subir na passarela. Quando chegou sua 
vez, deixou o camarim usando uma cinta-liga preta e sapatos de sal-
to alto vermelhos. Ela sabia que, como sempre, arrancaria suspiros 
de quem a visse.

O que Gisele não sabia é que no momento em que entrasse na 
passarela e avançasse em direção às câmeras quatro mulheres sal-
tariam das primeiras fileiras e invadiriam a passarela. Nas mãos, 
elas traziam cartazes com frases que agrediam a modelo. O episódio 
durou menos de trinta segundos. Gisele mal entendeu o que estava 
acontecendo. Cautelosamente, continuou desfilando como se tudo 
aquilo não fosse com ela. Mas era. 

A Blackglama é uma das poucas fabricantes de roupas e acessó-
rios que ainda usa peles de animais para confeccionar suas peças. A 
marca é odiada por ativistas no mundo inteiro. Este não era o pri-
meiro protesto da Peta. Na verdade, o grupo de defesa dos animais 
já havia criado situações semelhantes muitas vezes. Suas manifes-
tações acontecem em qualquer lugar do mundo, a toda hora, sempre 
envolvendo pessoas famosas. Por que Gisele se tornara o alvo da vez? 
Justamente porque assinara um contrato com a Blackglama meses 
antes desse desfile. Esta era a causa do problema. “Não há segredo 
sobre o motivo pelo qual atacamos pessoas como Gisele”, confessou 
Ingrid Newkirk, uma das líderes da organização. “Gisele é uma mo-
delo linda e famosa. As pessoas prestam atenção no que ela faz e imi-
tam suas atitudes. Elas querem ser como ela. Assim, Gisele precisa 
ser lembrada que, se comete um erro horrível, se toma uma decisão 
cruel, haverá consequências tão frustrantes quanto a sua escolha.” 

O debate sobre o incidente no desfile da Victoria’s Secret se 
estendeu por meses. Jornalistas e consultores de moda se pergun-
tavam, com grande desapontamento, por que Gisele, dona de uma 
carreira tão bem articulada, permitiu que sua imagem fosse asso-
ciada a algo tão malvisto e tão odiado por ecologistas e ambienta-
listas. Ela já se tornara uma lenda no mundo da moda pela maneira 

Miolo - O obvio que ignoramos - OGF - 03.indd   122Miolo - O obvio que ignoramos - OGF - 03.indd   122 13/03/2020   09:1913/03/2020   09:19

16



O paradOxO da inTeligência

impecável como vinha conduzindo sua carreira. Um erro desses pa-
receu incompreensível. A pergunta óbvia era: como Gisele não pre-
vira que seu envolvimento com a Blackglama lhe traria um desgaste 
imenso se esse tipo de protesto já havia acontecido uma centena 
de vezes? Em outras palavras, como alguém tão inteligente pôde 
cometer um erro tão previsível? 

desafiando o mito

No início do inverno de 1996, as estações de metrô e ruas da Filadé-
lfia ostentavam cartazes com um anúncio estranho. Um homem de 
ar sombrio e ponderado olhava por sobre um tabuleiro de xadrez. 
Abaixo de seu queixo, uma pequena pergunta: “Como você faz um 
computador piscar?”. O homem que aparecia no cartaz tinha em 
torno de 30 anos. Seu nome era Garry Kasparov. Ele era o campeão 
mundial de xadrez. Para muitos, era o melhor jogador de xadrez de 
todos os tempos. O cartaz dizia que Kasparov enfrentaria o Deep 
Blue, um supercomputador desenvolvido pela IBM. A disputa estava 
marcada para fevereiro e aconteceria no majestoso Pennsylvania 
Convention Center, na Filadélfia. 

Em todos os aspectos, a disputa entre Kasparov e o super-
computador Deep Blue foi um feito extraordinário. Desde o surgi-
mento dos computadores, nos anos 1950, cientistas e engenheiros 
sentiam-se desafiados a criar um programa capaz de derrotar o ser 
humano num jogo de xadrez. Para chegar até o Deep Blue, a IBM 
realizou mais de quinze anos de pesquisas. O projeto não envolveu 
apenas especialistas em informática. Outras pessoas altamente qua-
lificadas, como o grandmaster1 Joel Benjamin, várias vezes campeão 
norte-americano, foram integradas à equipe ao longo do processo. 
Kasparov já havia enfrentado uma versão anterior do Deep Blue, o 

1 O título de grandmaster é dado a jogadores de xadrez pela FIDE (Fédération Internationale 
des Échecs), uma organização mundial de xadrez, e fica abaixo somente do título de 
campeão mundial.
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Deep Thought, em 1989. Na época, Kasparov venceu com facilida-
de, mas, quase uma década depois, o Deep Blue era outra máquina. 
Sua configuração lhe permitia avaliar cem milhões de jogadas por 
segundo enquanto um jogador do nível de Kasparov necessita, em 
média, de quinze segundos para avaliar uma única jogada. Por isso, 
a disputa entre Kasparov e o Deep Blue tornou-se, talvez, a partida 
mais conhecida na história do xadrez.

Especialistas viam o confronto como algo muito além de uma 
simples disputa entre um homem e uma máquina, entendendo-o 
como um duelo entre dois tipos de inteligência. De um lado, Kaspa-
rov, com uma capacidade técnica muito inferior, mas com a extraor-
dinária vantagem da complexidade enigmática da mente humana. 
Kasparov era um gênio capaz de navegar habilmente pelas posições 
mais inusitadas e mais intrincadas do tabuleiro, mas com medos, 
indecisões, angústias e tantos outros sentimentos que brotam da 
nossa psique desorientada. Do outro lado, estava o Deep Blue, um 
supercomputador, frio, ágil, voraz, com uma capacidade analítica 
milhares de vezes superior à de seu adversário, pronto para provar 
a superioridade da inteligência puramente racional da máquina. 

Imagine que você está no auditório do centro de convenções 
minutos antes do início da partida. No auditório lotado, as pessoas 
fazem apostas. Você se anima a entrar no clima do jogo. Faltam al-
guns minutos para que a rodada de apostas seja encerrada. Rapida-
mente, você analisa as circunstâncias. De um lado, o Deep Blue, com 
seu currículo e seu potencial. Do outro lado, Kasparov. Em quem 
você apostaria? 

Considerando que o Deep Blue é capaz de analisar 1,5 bilhão de 
jogadas enquanto Kasparov analisa apenas uma, a tentação maior 
seria apostar na máquina, correto? Porém, levando em conta o re-
sultado do jogo, que Kasparov venceu, apesar de todas as vantagens 
aparentes do computador, esta teria sido a escolha errada. O que o 
induziu ao erro? 

O ser humano tem uma inclinação natural a fazer escolhas se-
gundo determinadas convicções preestabelecidas. No caso da apos-
ta entre Kasparov e o Deep Blue, a opção pelo computador partiria 
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do princípio inconsciente de que a inteligência é algo fixo e, por 
isso, mensurável. Na hora de fazer a escolha, nossa mente seguiu 
os passos dessa convicção: se o Deep Blue possui a capacidade de 
analisar 1,5 bilhão de jogadas enquanto Kasparov analisa apenas 
uma, a vantagem é do computador. A maior parte de nossas escolhas 
é feita dessa maneira, avaliando de forma racional o que vemos. O 
fato, porém, é que há um problema com esse tipo de análise: ela 
quase sempre nos induz ao erro. 

Este é um erro que ocorre no nosso subconsciente, mas por que 
isso acontece? Incapaz de levar em conta todas as pequenas circuns-
tâncias que envolvem o momento, nosso cérebro cria pontes entre 
as percepções mais evidentes. Ele usa essas pontes e atalhos para 
realizar análises rápidas e tomar decisões imediatas. O equívoco 
acontece quando as informações que temos estocadas na mente são 
incompletas ou insuficientes. No caso da aposta entre Kasparov e o 
Deep Blue, por exemplo, deixamos de analisar o fato de que o com-
putador não pode fazer suposições, não pode definir prioridades, 
não pode supor problemas para os quais não tenha sido programa-
do. Como consequência, ele não pode refletir sobre seu desempenho 
nem aprender com seus erros e com os erros do adversário. Em ou-
tras palavras, ele não tem consciência. Ele só pode atuar com base 
em informações e dados com os quais foi previamente alimentado 
por um operador. 

Os jornalistas incorreram no mesmo equívoco quando se 
questionaram sobre como Gisele cometeu um erro tão previsí-
vel. Para fazer essa pergunta, eles partiram de uma interpretação 
aparentemente lógica e racional, mas que, no fundo, por se basear 
em premissas erradas, foi ilógica e irracional. Gisele é uma pessoa 
bem-sucedida e tem uma carreira impecável, pensaram eles. E, 
como o sucesso é resultado da inteligência, torna-se claro, então, 
que ela possui uma inteligência muito superior à da maioria das 
pessoas. Logo, possuindo uma inteligência muito superior, ela não 
deveria cometer os erros que a maioria comete. Isso parece lógico 
porque temos a convicção de que o sucesso está diretamente rela-
cionado com a inteligência. É por isso que ficamos tão admirados 
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O PODER DAS CONVICÇÕES

Por que é tão difícil mudar mesmo quando colecionamos 
erros e como podemos alterar esse quadro?

Joshua Bell é uma das maiores celebridades da música clássica con-
temporânea. Muitos críticos o consideram o melhor violinista da 
sua geração. Revistas especializadas se referem a ele como virtuoso 
e prodígio. Em fevereiro de 2010, ele fez um show no Carnegie Hall, 
em Nova York. Nos dias que antecederam o evento, ingressos foram 
vendidos a trezentos dólares cada. Joshua Bell é uma das poucas 
pessoas no mundo que possuem um violino Stradivarius. Pagou 3,5 
milhões de dólares pelo instrumento. Ele possui trinta álbuns gra-
vados e já recebeu muitos prêmios, entre eles, um Grammy e um 
Emmy. Sua interpretação em O violino vermelho contribuiu para que 
o filme recebesse o Oscar de melhor trilha sonora original. 

Joshua Bell é alto e bonito. Alguns anos atrás, a revista People 
o elegeu uma das cinquenta pessoas mais bonitas do mundo. Sua 
beleza e sua genialidade fazem com que ele seja chamado para mui-
tas entrevistas em programas de televisão. Ele também aparece em 
inúmeros comerciais de marcas famosas. Tudo isso tornou Bell uma 
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estrela de primeira grandeza conhecida em todo mundo, mas princi-
palmente nos Estados Unidos, sua terra natal. Levando isso em con-
sideração, o que se esperaria de uma apresentação numa estação de 
metrô seria um público histérico e incontrolável, mas, dependendo 
das circunstâncias, o resultado poderia ser exatamente o contrário.

Em janeiro de 2007, Joshua Bell aceitou tocar numa estação 
de metrô de Washington D.C. A ideia foi do crítico de música Gene 
Weingarten, do jornal Washington Post. Weingarten queria ver 
quantas pessoas reconheceriam o violinista e até mesmo quem 
dedicaria alguns minutos de atenção ao reconhecer a qualidade da 
música que estava sendo tocada ali. Para não estragar a surpresa, a 
organização do evento foi mantida em sigilo absoluto. 

No dia combinado, uma manhã de sexta-feira, Bell chegou cedo 
à estação L’Enfant Plaza. Ele vestia calça jeans e camiseta preta. Na 
cabeça, um boné de um time de beisebol de Washington. Assim que 
chegou ao saguão da estação, aconchegou-se junto à parede, ao lado 
de uma lixeira, onde os artistas de rua costumam se apresentar. De 
uma pequena caixa, tirou seu Stradivarius. Depois, colocou a caixa 
vazia aberta diante de seus pés. Pôs a mão no bolso, tirou algumas 
moedas e notas de um dólar e jogou-as na caixa. Em seguida, come-
çou a tocar. Era por volta de oito horas da manhã, um dos momentos 
mais movimentados do dia naquela estação. Bell tocou seu Stradiva-
rius durante 45 minutos e foi praticamente ignorado todo o tempo.

Cerca de 2 mil pessoas passaram por ele. Pouquíssimas lhe 
deram atenção e quase ninguém parou para ouvi-lo. Ali estava 
um dos maiores violinistas do mundo, tocando um violino que 
vale 3,5 milhões dólares, interpretando com perfeição os maio-
res músicos da história, e, mesmo assim, passando despercebido. 
Em quase uma hora, num país acostumado a dar gorjeta, Bell não 
recebeu mais do que trinta dólares. “Era uma sensação estranha 
ver as pessoas me ignorando”, disse ele depois para Weingarten. 
A estação L’Enfant fica no centro da capital americana. A maioria 
dos transeuntes trabalha para o governo; são pessoas de classe 
média. Muitas, certamente, em algum momento da vida, haviam 
desembolsado mais de cem dólares para assistir a um show igual 
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ou inferior às apresentações de Joshua Bell. Ali, porém, o ignora-
ram. Como isso se explica?

nossas escolhas involuntárias

O talento de Bell não diminuiu por estar tocando numa estação de 
metrô. Seu charme continuou o mesmo. Sua música também não era 
diferente daquela que ele toca nos palcos. Qual foi, então, o fator que 
fez com que ele passasse despercebido? A resposta está nas nossas 
convicções. Uma convicção é uma certeza obtida por fatos ou razões 
que não deixam dúvida nem dão lugar a objeção. Essa opinião firme 
configura um modelo, um padrão, uma persuasão íntima que passa 
a fazer parte dos princípios que conduzem nossas ações. Elas são o 
piloto automático que dirige nossas vidas. 

Pense, por um momento, nas vezes que você viu alguém tocan-
do um instrumento numa estação de metrô, rodoviária, praça ou 
mesmo em calçadões públicos? O que você pensou sobre essas pes-
soas? Sabemos muito bem, por experiência, que um músico que se 
apresenta nesses locais não é um bom músico. Pelo menos, não é 
extraordinário. Se fosse, não estaria se apresentando num local pú-
blico em troca de gorjetas. Por isso, na maioria das vezes, ignoramos 
esse tipo de apresentação. Foi por essa razão que ninguém deu gran-
de atenção à apresentação de Bell. Se vemos alguém cantando uma 
música do Bono numa estação de metrô, sabemos, imediatamente, 
que não é o Bono. Ele não se apresenta nesses locais. Nós estamos 
convictos de que é assim e de que sempre será assim. Mas, muitas 
vezes, nós nos enganamos. 

A experiência com Joshua Bell revela um fator fundamental 
para a compreensão do sucesso. Observe que, ao cruzarem com Bell, 
as pessoas tinham uma escolha a fazer: parar para ouvir o músico 
ou ignorá-lo. Aparentemente, é uma escolha muito simples e sem 
grande importância; porém, o mesmo processo que usamos para 
fazer essa escolha, ou seja, o processo guiado pelas nossas convic-
ções, é usado para fazermos a grande maioria de nossas escolhas ao 
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longo da vida. Logo, se as escolhas definem nossos resultados e se as 
convicções definem nossas escolhas, somos, na verdade, o resultado 
de nossas convicções.

Por isso, nossas convicções têm uma importância extraordi-
nária na nossa relação com o sucesso. Elas impedem que perce-
bamos a realidade como ela é, e, por consequência, impedem que 
mudemos o curso de nossa vida. Por tudo isso, a influência que as 
convicções exercem em nossa vida é muito mais intensa e profunda 
do que poderíamos imaginar. Sua ação se estende por todos os cam-
pos do conhecimento, até mesmo em áreas mais avançadas como 
a medicina e a ciência. 

O nobel que não tinha jeito de cientista

Até 1980, os médicos tinham certeza de que a úlcera gastrointestinal 
era causada por estresse, cigarro, bebida alcoólica, consumo excessivo 
de alimentos picantes e, em certos casos, pela própria herança gené-
tica. A cura era quase impossível, exceto com complicadas cirurgias 
que nem sempre tinham o resultado esperado. Pacientes com úlceras 
viviam atormentados. Os dois medicamentos mais usados no trata-
mento, Tagamet e Zantac, não curavam as feridas e apenas ameniza-
vam seus sintomas. O tratamento era vitalício. As companhias que 
fabricavam os dois remédios faturavam bilhões de dólares por ano. 
Os pacientes que optavam pela cirurgia, que exigia a remoção de até 
um terço do estômago, sofriam, na maioria das vezes, sérias conse-
quências colaterais. Úlceras gastrointestinais eram um verdadeiro 
pesadelo na vida de uma em cada dez pessoas no mundo.

No início da década de 1980, dois médicos australianos, Barry 
Marshall e Robin Warren, anunciaram algo atordoante, garantindo 
que nada do que se sabia sobre a origem das úlceras era verdade. 
Os dois estavam convencidos de que o surgimento das feridas não 
tinha nada a ver com fumo, pimenta, álcool ou estresse. Úlceras, 
segundo eles, eram causadas por uma bactéria: Helicobacter pylori 
ou H. pylori. 
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FOCO, TEMPO E O PROBLEMA 
DO SENTIDO

A importância de manter o foco no gerenciamento 
de suas energias, e não do tempo

Em agosto de 1983, Eiji Toyoda, o presidente da Toyota, reuniu-se 
com os principais diretores, estrategistas e engenheiros da empre-
sa. Em certo momento da reunião, ele fez uma pergunta intrigante: 
“Nós podemos fabricar um automóvel de luxo com condições de ser o 
melhor do mundo?”. Por um momento, houve um silêncio na sala. Na 
época, a Toyota já era reconhecida no mundo inteiro pela qualidade 
dos seus veículos, mas apenas na linha de carros populares. Ela não 
tinha nenhum modelo, principalmente nos mercados americano e 
europeu, que competisse com clientes mais sofisticados. Esse era 
um nicho que pertencia às marcas Mercedes-Benz, BMW, Lincoln e 
Audi e à linha Infiniti, da Nissan. Mas, a partir daquela reunião, esse 
quadro mudaria. A resposta da equipe, como se pode imaginar, foi 
positiva. A Toyota estava decidida a buscar seu espaço no segmento 
de veículos de luxo. Estava nascendo um novo modelo, o Lexus.

Para desenvolver um automóvel que disputasse o trono de 
melhor do mundo na categoria luxo, a companhia escalou 1.400 
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engenheiros, 2.300 técnicos de produção e centenas de membros 
para integrarem o grupo de apoio. Uma equipe de engenheiros e 
supervisores foi aos Estados Unidos com o propósito de pesquisar 
as necessidades e os hábitos dos americanos. Outro estudo anali-
sou minuciosamente os estilos de vida da classe alta americana e 
europeia. Tudo isso era feito para adequar o novo veículo ao sonho 
dos futuros consumidores. Para evitar especulações, o projeto foi 
desenvolvido em sigilo máximo. Apenas os integrantes da equipe 
conheciam os detalhes do novo modelo, ao qual se referiam apenas 
como Projeto F1. Ao longo de cinco anos, entre 1983 a 1988, foram 
produzidos 450 protótipos, com um custo de 1 bilhão de dólares. Para 
garantir a perfeição do veículo, a equipe testou os modelos, ao longo 
de quinze meses, tanto nas freeways americanas como nas autobahns 
alemãs. Um ano depois, o design final do F1 foi aprovado. Em maio de 
1988, o primeiro Lexus, o modelo LS 400, saiu da linha de produção 
da fábrica da Toyota em Tahara, no Japão.

Menos de um ano depois, em setembro de 1989, o LS 400 estava 
sendo comercializado em praticamente todos os pontos de revenda 
da Toyota nos Estados Unidos. O lançamento foi acompanhado por 
uma multimilionária campanha de marketing que apontava o carro 
como sinônimo de perfeição. E, aparentemente, era essa a impres-
são que o veículo causava. O LS 400 era silencioso e sofisticado como 
nenhum outro. Tinha segurança e desempenho e foi o primeiro a 
apresentar adequações no sistema de emissão de gases, reduzindo 
a poluição lançada no meio ambiente. Tudo isso causou um impacto 
imediato e aparentemente irreversível entre os consumidores. Uma 
aura de prestígio e paixão logo envolveu o veículo.

Contudo, como a primeira impressão nem sempre é a que fica, 
as coisas começaram a mudar alguns meses depois. No início de 
1990, a empresa começou a receber reclamações sobre o veículo. 
Consumidores haviam notado problemas no controle do piloto 
automático e nas luzes de freio. Logo, a Toyota teve de reconhe-
cer que esses problemas eram defeitos de fabricação. A empresa 
viu-se diante de um dilema que poderia representar um tremendo 
retrocesso na evolução da nova marca. Depois de toda a euforia, 
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era hora de encarar uma das coisas mais desagradáveis no setor 
automobilístico: o recall. 

Vista de qualquer aspecto, a situação da Toyota era embaraçosa. 
Eiji Toyoda havia anunciado que a companhia fabricaria o melhor car-
ro de luxo do mundo. Campanhas publicitárias reforçaram essa ideia 
milhares de vezes. Agora, pouco menos de um ano após o badalado 
lançamento do LS 400, a empresa era forçada a admitir erros de fabri-
cação justo no que havia sido anunciado como sinônimo de perfeição. 

a solução mágica para o lexus

Se você fosse um dos encarregados de encontrar uma solução para 
o problema, o que faria? Como resolveria essa situação? Existem 
vários pontos para os quais direcionar o foco. Um deles poderia 
ser a conclusão de que isso não teria acontecido se Eiji Toyoda 
não tivesse sido tão prepotente e tão sonhador. A Toyota já era, na 
época, uma marca reconhecida mundialmente pela durabilidade 
de seus modelos populares. Esta era sua especialidade. Por que 
não se contentar com isso? Por outro lado, isso também não teria 
acontecido se os engenheiros e técnicos encarregados do design e 
da fabricação do Lexus tivessem agido com mais cuidado. Enfim, 
poderíamos realizar uma série de análises e avaliações na busca 
por culpados. Isso resolveria o problema? Certamente não. Por 
outro lado, você poderia direcionar o foco para o futuro, tentar 
prever as consequências negativas e monitorar as críticas da mí-
dia especializada, a chacota dos concorrentes, a insatisfação dos 
clientes. Isso resolveria o problema? Certamente também não, 
já que essa análise apenas criaria angústia, insegurança, medo e 
desânimo. O que você faria?

Problemas geralmente surgem quando assumimos compromis-
sos, quando definimos metas e objetivos. Aliás, o único motivo que 
nos leva a estabelecer uma meta, um compromisso, é a existência 
de obstáculos, situações que dificultam o caminho entre o ponto em 
que estamos e o ponto aonde queremos chegar. Os problemas são, 
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assim, inevitáveis. Qualquer meta, qualquer objetivo, já vem com 
desafios acoplados. O exemplo do Lexus talvez lhe pareça um pou-
co fora de contexto, afinal, possui uma dimensão desproporcional 
quando comparado aos problemas que a maioria de nós enfrenta na 
vida. Quanto maior a meta, maiores os desafios. Porém, apesar da 
desproporcionalidade, a situação do Lexus exemplifica um dilema 
que a maioria de nós enfrenta cada vez que tropeça nos próprios 
erros. Pense nas vezes que você prometeu alguma coisa e não conse-
guiu cumprir; nas vezes que assumiu um compromisso, empenhou 
sua palavra e falhou. Nesses momentos, para onde você direciona 
seu foco? Qual é a primeira coisa na qual você pensa diante de uma 
situação dessas? Você procura um culpado? Uma desculpa? O que 
você faz? Qual foi, em sua opinião, a decisão da Toyota? Para onde 
ela direcionou o foco?

A proposta da Toyota era fabricar o melhor carro de luxo do 
mundo. Isso responde à nossa pergunta, pois a equipe que criou o 
Lexus manteve o foco no propósito. Com isso em mente, buscou 
uma maneira eficaz e eficiente de resolver a situação. Como? Ima-
gine que você é um cliente que acaba de comprar um LS 400. Que 
atitude você esperaria de uma empresa que lhe vendeu um carro 
de luxo divulgado como o melhor do mundo? Geralmente, um re-
call é precedido de avisos na imprensa especializada e do envio de 
uma notificação pessoal. A Toyota, porém, decidiu não depender 
desses meios tradicionais para resolver essa situação. Ela designou 
uma equipe especial para entrar em contato com seus clientes. No 
mesmo dia em que colocou os anúncios na imprensa, a empresa te-
lefonou para cada um dos 8 mil clientes que haviam comprado um 
LS 400. Ela comunicou-os pessoalmente sobre as falhas no veículo 
e ofereceu alternativas para solucionar o problema. Numa operação 
que não durou mais do que vinte dias, todos os veículos que haviam 
sido vendidos até então foram reparados. Na maioria dos casos, a 
empresa enviou funcionários até a casa dos clientes para buscar 
o veículo e, após fazer o reparo, efetuou uma lavagem completa e 
abasteceu o tanque. Em alguns casos especiais, em que o cliente 
residia a mais de sessenta quilômetros de uma concessionária, a 
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empresa enviou um técnico até a residência do proprietário para 
efetuar o conserto em domicílio.

Mantendo o foco no seu propósito, a Toyota encontrou uma al-
ternativa em que pôde transformar uma situação embaraçosa numa 
vantagem. Ela transformou o recall, indesejado e malvisto pelos 
clientes, numa forma de captar clientes de maneira extremamente 
positiva. Quando você compra uma novidade, como era o Lexus em 
1990, há uma tendência natural de que você se torne uma espécie 
de laboratório. As pessoas prestam atenção no seu veículo para ver 
como essa relação se desenvolve. Você passa a ser um porta-voz da 
empresa porque as pessoas o procurarão quando tiverem questio-
namentos. Imagine o vizinho invejoso de um proprietário do Lexus. 
Ao saber do recall, ele certamente não deixaria de comentá-lo. E 
qual seria o resultado? O dono do Lexus, em vez de criticar o recall, 
falaria com euforia sobre a eficiência e a presteza da empresa no 
conserto dos defeitos. Ao dar esse passo ao encontro dos seus clien-
tes, a Toyota deu um motivo para que eles se orgulhassem dela e do 
negócio que haviam feito. Mantendo o foco no propósito, o Lexus 
cresceu, expandiu-se e adicionou ainda mais valor à marca por meio 
de uma situação que parecia altamente embaraçosa. 

Isso só é possível por três motivos específicos. Todos estão cor-
relacionados com o foco: 

1.  O primeiro motivo diz respeito ao foco em si. O Lexus foi 
criado para ser o melhor carro de luxo do mundo. Nada, nem 
mesmo o recall, foi encarado fora desse contexto. 

2.  O segundo motivo diz respeito ao foco no momento. Em-
bora a empresa tivesse um propósito futuro, que ainda era 
construir o melhor carro de luxo do mundo, o foco estava 
na ação presente. Ela soube gerenciar sua energia, e não 
seu tempo. É impossível agir onde você não está. Da mes-
ma forma, é impossível agir onde você esteve e onde estará. 
Você somente pode agir onde está. O desafio encontra-se 
em focar sua atenção no gerenciamento mais efetivo da 
sua energia. Em outras palavras, isso significa que, quando 
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você define um propósito, precisa ter em mente que não 
pode executar o propósito, apenas agir no sentido da sua 
execução. E é nesse sentido que você deve investir sua 
energia.

3.  Desde o início, o Lexus foi criado com o propósito de ser 
muito mais do que apenas um veículo de luxo. O sentido por 
trás do nascimento dessa marca era fabricar o melhor carro 
de luxo do mundo. Esse sentido é o terceiro motivo. Quando 
você sabe qual é o sentido por trás de alguma coisa, você 
saberá em que colocar o foco.

Quando o cérebro impõe o limite

O ser humano possui um limite em sua capacidade de compreen-
der, avaliar e processar informações sobre um tema específico em 
determinado momento. Quando alcançamos esse limite, ficamos 
sobrecarregados, confusos e oprimidos por tanta informação. Se 
precisamos escolher entre opções demais, entre mais alternativas 
do que nossa mente consegue avaliar, ficamos paralisados. Quando 
isso acontece, nossa tendência é ignorar a informação por completo. 
Nosso cérebro, por exemplo, só consegue registrar, de maneira efi-
caz, dois a três aromas diferentes de uma só vez. Se há mais aromas, 
o cérebro fica literalmente confuso. Se você comprar um perfume 
depois de ter cheirado mais de três outros, certamente se surpreen-
derá quando sentir seu aroma no dia seguinte. 

Isso também explica por que, em atos de caridade, as pessoas 
se sensibilizam muito mais com fatos isolados, específicos, nos 
quais sabem a quem estão ajudando. As instituições de caridade, 
por exemplo, têm enorme dificuldade para arrecadar dinheiro para 
ações coletivas, como alimentar milhares de crianças desnutridas 
em países pobres. As pessoas não conseguem se comover com uma 
coisa tão ampla, que supera sua capacidade de compreensão; no en-
tanto, na maioria das vezes, fascinam-se por fatos específicos em 
que as vítimas podem ser identificadas. 
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