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INVERSÃO – a habilidade do raciocínio crucial 
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O que a filosofia tem a ver com o mundo corporativo ? Muita coisa.
Um exemplo é o estoicismo, que estabelece a via da aceitação.

Claro que não se trata de ficar zen e simplesmente aceitar qualquer coisa.

Nada disso, o objetivo é a impassibilidade : permanecer imperturbável na
crise, com a cabeça fria.

Sim, essa é uma tarefa difícil, sucesso de poucos.
Mas é só assim que somos capazes de projetar tudo o que pode dar errado
numa situação e trabalhar para impedir que isso aconteça. Ou resolver,
quando já aconteceu.

Qual é a 
pior coisa 
que pode

acontecer ? 



3

A lição do estoicismo é aguentar e se abster. Manter a direção. Olhar em
outra direção, analisar na contramão.

O que depende de nós ? Dizer sim ou não. Ou seja, nossa liberdade. É a
relação que temos com nosso destino.

O pensamento estoico nos lembra de uma verdade fundamental : no
pensamento estratégico a questão não é transformar, mas sim de aprender a
aceitar o que não está em nosso poder e controlar nossas expectativas e
ansiedade.

Não, você não precisa fazer meditação de ponta-cabeça.
A Filosofia tem práticas e respostas razoáveis e rápidas.
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Imprevisibilidade + antecipação + visualização negativa = análise de riscos, a
fórmula é simples.

Os estoicos faziam regularmente o exercício de antecipação dos problemas. O
objetivo é visualizar cenários negativos que podem acontecer.

Para o estoicismo, imaginar o pior cenário com antecedência ajuda a superar
os medos de experiências negativas e a planejar como evitá-los. Enquanto a
maioria das pessoas foca em como alcançar o sucesso, a postura estoica
também considera como administrar o fracasso.

Como seriam as coisas se tudo desse errado amanhã ?
E o que isso nos diz sobre como devemos nos preparar hoje ?
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Esse modo de pensar, no qual você considera o oposto do que quer, é o
poderoso conceito conhecido como inversão – uma habilidade rara que
pode salvar uma carreira ou uma empresa.

O principal herdeiro dessa filosofia foi Sêneca, o pensador romano autor da
frase : “A um rei, cumpre suportar o fracasso. Quanto pior for sua situação,
quanto mais seu império estiver em perigo, mais ele deve mostrar
constância e firmeza.”

Essa prática surge na Grécia num momento de grandes
mudanças políticas, que provocaram uma crise e geraram
o questionamento sobre o aqui e agora : como lidar com
situações adversas, como resolver problemas como o
fracasso, como não se perder quando a maré está
contrária ?
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Pensar no processo é mais eficaz do que pensar no resultado. Ao invés de
se perguntar como vai fazer uma coisa, pense no que espera conseguir. E
também como não fazer. Inverta.

A fórmula é simples : meta, tentativa e persistência.
Eis os 3 elementos indispensáveis.

Estatísticas demonstram que menos de 50% das pessoas desistem antes do
fim de um projeto, por acharem que não vão conseguir.

Em nosso workshop você pratica várias maneiras de utilizar a inversão no
trabalho e na vida, como por exemplo : gerenciamento de projetos,
produtividade, finanças pessoais e relacionamentos.
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Quer um exemplo recente de mecanismo de inversão ? Marie Kondo,
empresária e autora japonesa do best-seller A arte da arrumação, usa a
inversão para ajudar as pessoas a organizar suas casas.

Uma de suas frases ficou famosa : “Devemos escolher o que queremos
manter, não aquilo de que queremos nos livrar”.

Em outras palavras, o padrão passa a ser manter só o que “desperte
alegria” em sua vida, para usar a expressão da autora.

Essa mudança de mentalidade inverte a própria noção de organização,
focando não o que vamos descartar, mas sim aquilo que é fundamental, e
que NÃO podemos descartar.
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Usar o princípio de inversão permite gerir riscos, criar planos de mitigação
de ameaças, analisar cenários futuros, melhorar processos e gerar insights.

Vai muito além de só administrar o fracasso.

Para isso desenvolvemos um jogo exclusivo, que ajuda a ver na prática o
que pode parecer só uma teoria. É na dinâmica de jogo que a simulação
ensina a reagir, especialmente em situações profissionais e estratégicas.

Acredite, os estoicos sabiam do que estavam falando. E nós também.

Mostramos como a inversão é a arte do raciocínio crucial e como é crucial
você saber isso.
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