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1

A IMPORTÂNCIA DA INCERTEZA

Quer você esteja trabalhando com uma equipe incumbida de impulsionar a 
inovação de negócios, escrever um romance, coreografar uma dança, abrir 
uma empresa ou escrever o código de um aplicativo, o processo criativo segue 
uma progressão semelhante. O processo começa com uma pergunta – que 
é diferente para cada missão e cada criador.

Quando você começa, não há certezas, exceto o desejo de criar algo que 
valha o esforço. Quanto mais certeza prévia você tiver sobre a resposta ou 
o resultado, maior a probabilidade de esse algo já ter sido realizado – sendo 
secundário – e menor a importância que as pessoas darão a isso, inclusive 
a você. Tudo que é certo já foi feito.

Desse lugar de possibilidades e resultados desconhecidos, o processo 
passa por várias fases e movimentos cruciais de criação. As informações são 
coletadas, as opções são exploradas, os ganchos são instalados, as cores, mis-
turadas, os números, processados, e as experiências são concluídas. Inúmeras 
decisões foram tomadas, novas ideias foram formadas, testadas, ampliadas 
e descartadas, até que, finalmente, o empreendimento chega a um ponto de 
restrição máxima, ou a uma forma final. Uma ideia amorfa transforma-se 
em palavras em um livro impresso. Sentimentos sobre movimento, luz, cor 
e energia transformam-se em tinta a óleo sobre tela. Sequências de acordes, 
batidas e refrões transformam-se em faixas completas. Música e movimento 
transformam-se em dança. Números, processos, formas e funções transfor-
mam-se em plataformas. Um desejo de atender a uma comunidade e aliviar 
seu sofrimento transforma-se em um negócio, um serviço, uma solução.
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A progressão, no entanto, é tudo, menos uma linha reta. No início, a 
fim de justificar a ação, o risco, o investimento e a exposição à crítica, é ne-
cessário fazer suposições. Algumas são baseadas em fatos, mas outras são 
verdadeiros atos de fé. Ao longo do caminho, enquanto algumas suposições 
serão confirmadas, outras serão refutadas, sendo consideradas próximas de 
erros ou até totalmente inúteis.

No mundo do empreendedorismo, um dos dias mais felizes na vida do 
fundador de uma startup é o dia em que ele recebe financiamento. O dinhei-
ro está no banco, e é um voto de confiança imenso na equipe, na visão, no 
negócio e no modelo. Os investidores mais inteligentes do mercado estão 
dizendo: “Sim, acreditamos em você.” O problema é que, com bastante 
frequência, os fundadores, juntamente com esse dinheiro inteligente, estão 
totalmente errados. O negócio que eles se mobilizaram para concretizar é 
construído com informações ruins, que logo serão refutadas em um nível 
que, sem adaptação, afundará o negócio e sugará o investimento.

Quando momentos como esse ocorrem durante o caminho de criação, 
você tem uma escolha a fazer. Você pode colocar seus tapa-olhos, ignorar 
o fato de que você saiu dos trilhos e manter o seu plano original. Ou você 
pode fazer a escolha consciente de navegar por águas incertas, sabendo que 
você investiu tempo, dinheiro e energia em um esforço que, sem alterações 
substanciais, acabará em fracasso. São momentos difíceis, que não podem 
ser evitados por criador algum, em área alguma.

O gráfico na página 28 mostra a dinâmica da incerteza ao longo do tempo 
em praticamente qualquer processo criativo. 

Os grandes saltos em direção à incerteza são os movimentos cruciais 
de criação. Para um pintor, esse talvez seja o momento em que você se dê 
conta do fato de que a sua pintura ou coleção atual não dará certo. Para 
um empreendedor, pode ser quando você colheu informações suficientes 
para provar que suas suposições estão erradas. Para um líder de equipe de 
desenvolvimento ou hacker, pode ser o despertar para a compreensão que 
a solução que você vinha desenvolvendo não fará o que você quer. Observe 
também que, além da grande compreensão e das mudanças em andamento, 
a linha em si é irregular. Isso representa o entendimento de que em nenhum 
momento a incerteza vai totalmente embora. Ela está sempre lá, oferecendo 
um fluxo constante de perguntas e desafios menos perturbadores.
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Passaremos mais tempo nos concentrando em como reconhecer esses 
momentos e o que fazer com eles. Constataremos que esses momentos 
geralmente vêm não só com níveis elevados de incerteza, mas com outros 
dois cavaleiros místicos da inovação – a exposição a julgamentos e o risco 
da perda. Assim como a incerteza, sua existência é obrigatória, apesar do 
seu potencial destrutivo.

Para muitos, mesmo a possibilidade de ser criticado leva-nos a nave-
gar pela incerteza, de volta para todos os momentos de angústia que você 
passou em sua vida, quando você se sentiu de alguma forma julgado por 
não corresponder às expectativas de outra pessoa, ou até mesmo às suas 
próprias expectativas. O julgamento é muitas vezes sentido como dor, mas 
trata-se realmente apenas de feedback. Toda a angústia que o cerca é apenas 
lama emocional, o subproduto da entrega descuidada ou das dificuldades 
do próprio criador.
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tempo

lançamento do projeto

�nal do projeto

pivô menor /re�nar

pivô médio / re�nar
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Os criadores necessitam de dados. Eles necessitam de julgamento, feedback 
e crítica. Sem eles, não há como saber se o que você está criando funciona 
ou não. Quando você baseia suas ações em palpites aleatórios, em vez de 
informação relevante, o crescimento e o movimento em direção à genialidade 
desaceleram significativamente ou chegam a um impasse. Elimine o julga-
mento construtivo e você retardará o crescimento, a adaptação e a evolução.



lidando com a incerteza28

O mesmo aplica-se ao risco da perda. Sempre que você se propõe a fazer 
o que nunca foi feito antes, ou nunca foi feito da maneira que você quer 
fazer, corre o risco de sofrer todos os tipos de perdas – como tempo que 
poderia ter sido gasto fazendo algo diferente, dinheiro que poderia ter sido 
economizado, prestígio, status, renda ou a percepção de segurança. Mas a 
possibilidade de perda é também um sinal de que o que você está fazendo 
realmente importa, que você tem interesse tanto no processo quanto no re-
sultado. Saber disso alimenta um compromisso mais profundo com a ação 
e com a batalha não apenas para criar algo, mas para criar algo incrível. O 
risco da perda deve existir. Você não pode criar algo genial se não realiza 
investimentos pessoais no jogo. Elimine o risco da perda e você destruirá o 
significado e uma das principais motivações para a ação.

Já é difícil o bastante lidar com a incerteza, o risco e o julgamento no 
início de qualquer projeto criativo. Não saber no primeiro dia como o pro-
jeto terminará ou como ficará quando estiver pronto pode ser paralisante 
para muitos. É extremamente difícil agir diante de informações incompletas 
ou sem garantia de que você está no caminho certo. Mas é exatamente essa 
ausência de garantia que também serve como prova de que a jornada que 
você faz não é secundária. Que a busca e o resultado potencial são únicos. 
Que os dois têm importância.

Assim que estiver mais aprofundado em um empreendimento, a maneira 
como você responder à percepção de que suas ideias, hipóteses e crenças 
estavam completamente erradas será o fator determinante na sua capacidade 
não só para avançar a partir daquele ponto, mas para se adaptar à informa-
ção, dar o pontapé inicial em uma nova onda de criatividade e inovação e 
integrar as lições desse despertar de uma maneira que lhe permita criar algo 
ainda melhor – embora seja muitas vezes radicalmente diferente – do que 
seu conceito inicial.

Um estudo de 2008, realizado pelo professor Franck Zenasni, publicado no 
Journal of Creative Behavior, revelou que a “tolerância para a ambiguidade” tem 
uma relação “significativa e positiva” com a criatividade. Ao trabalhar com uma 
população de pais e seus filhos adolescentes, Zenasni e sua equipe mediram a 
criatividade de cada participante por meio de uma redação de histórias, uma 
tarefa de pensamento divergente e uma autoavaliação da atitude criativa e do 
comportamento. Posteriormente, os participantes completaram duas avalia-



29a importância da incerteza

ções que medem a tolerância para a ambiguidade. Os dados revelaram uma 
forte ligação entre criatividade e tolerância para a ambiguidade. Ao explicar os 
resultados, Zenasni argumenta que a tolerância para a ambiguidade “permite 
que os indivíduos não se contentem com soluções parciais ou não ideais para 
problemas complexos. As pessoas que toleram a ambiguidade podem ser 
capazes de trabalhar com eficácia com um conjunto mais amplo de estímulos 
ou situações, inclusive ambíguos, enquanto indivíduos intolerantes evitarão 
tais informações ou logo deixarão de processá-las”.

Quanto mais você for capaz de tolerar a ambiguidade e se lançar ao 
desconhecido, mais propenso estará para tê-la como parceira por tempo 
suficiente até chegar a melhores soluções, ideias e criações.

Esta conclusão reflete em grande parte o que vimos se desenrolar há gera-
ções nas vidas dos maiores criadores e inovadores. No entanto, no contexto 
da criatividade e inovação, o uso da palavra “tolerância” é preocupante. Ela 
define a experiência de incerteza como algo a ser enfrentado e suportado, 
em vez de convidado e acolhido como um sinal de oportunidade. No con-
texto da criatividade e da inovação, é mais construtivo substituir a expressão 
“tolerância para a ambiguidade” por “vontade de abraçar o desconhecido”.

Algumas das maiores inovações e alguns dos sucessos vieram do esforço 
de levar o projeto um passo além de abraçar a incerteza, o risco e as críticas 
e agarrar-se a eles.

aMPlIFIcaÇÃo da IncerteZa

Em meados de 2004, um grupo de funcionários recém-chegados percorreu 
os corredores de dois dos mais venerados bancos de investimentos de Wall 
Street. No papel, naquele primeiro dia, os dois grupos eram bastante pare-
cidos: os novos funcionários, formados nas principais escolas, eram uma 
mistura saudável de introvertidos e extrovertidos, gerentes de risco e cowboys. 
Todos eram excepcionalmente brilhantes, com habilidades quantitativas e 
analíticas inquestionáveis. Todos estavam decididos a provar o seu valor, 
galgar as escadas douradas do poder e prestígio, fechar as maiores negocia-
ções e ganhar quantidades desmedidas de dinheiro.

Um desses grupos estava prestes a ser golpeado na cabeça como nunca 
havia acontecido. E o golpe duraria anos. Na verdade, o golpe nunca iria 
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embora – eles acabariam aprendendo a abraçá-lo. Uma vez que o fizessem, 
eles se veriam capazes de criar algo que faria o outro grupo vomitar no 
banheiro. Eles desenvolveriam a capacidade de resolver problemas, criar e 
inovar, administrar negócios, e não apenas conviver com altíssimos níveis 
de incerteza, mas procurá-los e explorá-los; níveis que fariam o profissional 
júnior médio tremer e que transformariam o ser humano médio em um 
poço de ansiedade.

Ficou comprovado que os dois bancos construíram deliberadamente 
suas principais filosofias, seus modos de operação e cultura em torno de 
ideais radicalmente diferentes. Para seu livro Bullish on Uncertainty (2009), a 
professora de negócios Alexandra Michel realizou um estudo sobre os dois 
bancos ao longo de três anos.

Um banco – vamos chamá-lo Banco Tradicional – era um banco típico 
de instituições de Wall Street. Foi construído em torno de papéis e grupos 
específicos, altos níveis de especialização, melhores práticas e da busca para 
identificar a incerteza e extingui-la tanto quanto fosse possível. Quando 
novos clientes chegavam, eles eram abordados pelos líderes dos grupos: 
profissionais veteranos conhecidos no mercado. Quando os clientes forma-
lizavam sua adesão, equipes especializadas se baseavam nas lições e expe-
riências passadas e buscavam analogias de negociação para orientar como 
eles criariam soluções para novos clientes. O Banco Tradicional era rentável 
e os funcionários tinham forte identificação com seu papel, mas não eram 
conhecidos como inovadores ou líderes de mercado.

O segundo banco – vamos chamá-lo de Banco Inovador – não poderia 
ter sido mais diferente. Em vez de adotar uma postura que visava eliminar 
a incerteza, a empresa inteira foi construída em torno da ideia de amplificar 
intencionalmente a incerteza. Não havia papéis ou grupos bem definidos, 
analogias de negociação, estrelas e nem abordagens padronizadas. Os novos 
clientes podiam ser abordados por um funcionário júnior ou por um parceiro 
sênior. Uma vez que o cliente fosse conquistado, as negociações não eram 
conduzidas por equipes especializadas, mas pelos funcionários mais jovens 
do banco, que tinham a missão de “entender o caso” e contar com os recursos 
coletivos de toda a empresa. Os funcionários do banco foram orientados a 
não examinar como negócios semelhantes que foram realizados no passado, 
mas, sim, a olhar para as necessidades, os desafios e as circunstâncias dos 
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clientes em tempo real, digerir tudo e propor as melhores soluções possíveis 
para os clientes, dadas as suas circunstâncias únicas naquele momento.

Não havia melhores práticas ou treinamento formal. Era afundar ou 
nadar. Não havia superestrelas, já que cada pessoa foi instruída a aproveitar 
os recursos combinados da empresa para montar uma equipe local, em 
tempo real. Essa abordagem foi projetada para deliberadamente ampliar a 
incerteza, forçar os funcionários do banco a reexaminar constantemente o 
que estavam fazendo e por quê, e evitar que caíssem em um padrão no qual 
a sua percepção de competência, conhecimento e prestígio impedisse-os de 
enxergar as necessidades de um cliente em algum momento.

No Banco Inovador, a certeza era o diabo, a arrogância em sua forma 
manifesta, a fonte de falhas grandes e erros ainda maiores. De acordo com 
sua filosofia, a certeza fazia as pessoas acreditarem que eram mais espertas 
que o mercado.

O Banco Inovador era conhecido no mercado como um inovador, 
uma instituição que sempre se desafiava, liderava o mercado, e era muito 
bem-sucedido. Quando o momento econômico era bom, os dois bancos 
prosperaram. Mas, segundo Michel contou-me em uma entrevista, quando 
o mercado passou por crises em 2008 e 2009, o Banco Inovador continuou 
prosperando. O Banco Tradicional ruiu com o peso do mercado.

O que é ainda mais impressionante do que o impacto da adoção de uma 
estratégia de incerteza amplificada pelo Banco Inovador é o impacto que ela 
teve sobre os banqueiros de investimento. Durante os primeiros anos, e isso 
não causa surpresa, os profissionais do Banco Inovador vivenciaram o que 
só poderia ser descrito como uma quantidade razoável de sofrimento. Eles 
viviam em um ambiente caracterizado por constante mudança e incerteza, 
mas mesmo assim eram avaliados e julgados por seu sucesso.

Não era incomum para eles relatar sentirem-se sobrecarregados e ansiosos 
enquanto tentavam navegar por aquelas águas com pouca estrutura. Eles 
imediatamente tiveram de abandonar a sensação de que poderiam confiar 
em suas próprias habilidades e em seu conhecimento para fechar qualquer 
negociação. Em vez disso, aprenderam a aproveitar todos os recursos da 
empresa e a responder com o olhar mais atualizado possível para o que 
estava na frente deles.
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Perguntei à professora Michel se as reputações de cada banco serviam para 
pré-selecionar candidatos com base nas preferências de personalidade durante 
o processo de contratação. “De forma alguma”, ela disse. Os candidatos a tra-
balhar nos bancos tinham um perfil muito semelhante antes de ingressarem 
no Banco Tradicional ou no Banco Inovador. Mas, depois de alguns anos, a 
diferença era impressionante. O ambiente literalmente mudou não só a forma 
de pensar dos funcionários sobreviventes, mas também a forma como eles 
resolviam problemas, se identificavam, aumentavam o ego e mantinham-se 
abertos a contribuições na busca para criar o melhor resultado possível.

Quando os funcionários deixavam o Banco Tradicional, geralmente iam 
para um cargo semelhante em outro banco. Estavam preparados para fazer 
o que conheciam. Quando as pessoas deixavam o Banco Inovador, muitas 
deixavam o segmento bancário, depois de terem adquirido um conhecimento 
profundo do sistema bancário e também um conjunto adicional de habili-
dades e uma mentalidade que as preparava não somente para seguir uma 
carreira de sucesso em um banco, mas também para serem capazes de criar 
resultados extraordinários em praticamente qualquer ambiente ou segmento.

eXaltando a IncerteZa

Em uma noite de sexta-feira, no ano de 1997, na Universidade de Manchester, 
o prestigiado cientista Andre Geim estava ocupado trabalhando. O projeto 
em questão? Levitação de sapos.

Para não ficar para trás, em 2003, Geim e seu colega pesquisador Kons-
tantin Novoselov usavam as noites de sexta-feira para trabalhar na criação 
da “fita lagartixa”, uma fita adesiva produto da microengenharia que imita a 
física utilizada pelas lagartixas para aderir a praticamente qualquer superfí-
cie. A prova de conceito veio na forma de um boneco do Homem-Aranha 
pendurado no teto, grudado apenas por um pequeno pedaço da fita lagartixa 
que, de acordo com os pesquisadores, poderia permitir que um ser humano 
fosse submetido à mesma experiência. Infelizmente, apesar de muitos no 
laboratório terem se oferecido para testar a teoria, pendurados na parede 
externa do edifício do laboratório, Geim e Novoselov tiveram dificuldades 
para justificar a grande quantidade de dinheiro que seria necessária para 
criar uma quantidade suficiente de fita para humanizar a experiência.
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Ambos os “desvios científicos” surgiram do que Geim e Novoselov cha-
maram de seus experimentos nas noites de sexta-feira, em que, nas palavras 
de Novoselov:

fazíamos todos os tipos de loucuras que provavelmente não 
vingariam, mas, se vingassem, seria surpreendente. Geim fez um 
experimento com levitação de sapos, e depois fizemos a fita lagartixa 
juntos. Há muitos outros experimentos que não tiveram sucesso e 
nunca chegaram a lugar algum (embora eu me divertisse do mesmo 
jeito pensando e fazendo os experimentos, e gosto deles do mesmo 
jeito que dos experimentos que deram certo).

Se isso soa como loucura para um laboratório de pesquisa extraordinário 
e renomado, que recebe um fluxo saudável de financiamento para trabalhos 
“sérios”, pense de novo. Dessas mesmas experiências noturnas de sexta-feira 
veio uma série de descobertas sobre uma substância chamada grafeno – uma 
única camada de grafite forte o suficiente para construir uma rede para um 
gato e que pesa tanto quanto um bigode de gato – que rendeu à dupla o 
Prêmio Nobel em 2010.

Na mesma época em que Geim e Novoselov estavam envolvidos com 
a criação de adesivos sobre-humanos e sapos levitadores, a cerca de 9.500 
quilômetros de distância, em um vasto campus no norte da Califórnia, o 
ex-funcionário número 23 do Google, Paul Buchheit, estava ocupado tra-
balhando em uma ideia que aparentemente também era louca. Ele estava 
criando um serviço de email gratuito que rodava em um navegador e que 
escaneava emails e veiculava anúncios relacionados ao conteúdo da mensa-
gem. Todo o código foi escrito em um dia, embora tenha levado anos e muitas 
iterações antes do Gmail de Buchheit tornar-se um dos maiores sucessos do 
Google e um dos produtos mais utilizados pelas pessoas. 

Em sua infância, o produto estava cheio de erros e foi alvo de polêmicas, 
e poderia facilmente ter sido eliminado. Mas ele foi classificado dentro do 
que o Google chama de 20% de tempo, um princípio central da filosofia do 
Google que não só permite, mas espera que seus funcionários aloquem 20% 
do seu tempo, ou um dia por semana, a projetos que lhes interessam. Essa 
alocação de tempo levou à criação de vários dos produtos de mais sucesso 
e maiores centros de lucro do Google e tem impulsionado a expansão em 
massa de usuários e trazido bilhões de dólares em receita anual.
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Como Buchheit escreveu em seu blog em janeiro de 2009:

Se você quer inovação, é fundamental que as pessoas possam 
trabalhar em ideias que ainda não foram aprovadas e são geralmente 
consideradas bobas. O valor real dos “20%” não é o tempo, mas, sim, a 
“permissão” que temos para trabalhar naquilo que “não é importante”.

O poder dos experimentos de sexta-feira à noite de Geim e Novoselov e 
os 20% de tempo do Google não se devem ao fato de eles serem permitidos, 
mas, sim, de estarem inseridos nos ideais e na filosofia das organizações. São 
declarações públicas que contam a todos os funcionários que correr riscos, 
experimentar ideias malucas e lançar-se na incerteza são ações recebidas com 
aceitação, independentemente dos resultados, e serão uma parte essencial 
do que eles estão lá para fazer.

Isso nÃo É aPenas Para as startuPs e o seGMento de tecnoloGIa

Você pode pensar que tudo isso é muito bonito para laboratórios e organizações 
que tratam de inovação, mas o que acontece com empresas reais que criam 
produtos e serviços “reais”? E quanto aos varejistas estabelecidos cujos clien-
tes tendem a ser muito menos tolerantes à experimentação e inconsistência?

O Starbucks é um grande exemplo. Ninguém quer que o seu latte matinal 
venha errado. Durante anos, o ex-presidente da Starbucks International – 
Howard Behar – e Howard Shultz e Orin Smith formaram um trio admi-
nistrativo conhecido internamente como H2O, que ajudou a impulsionar 
a marca Starbucks, que passou de uma dezena de lojas para um gigante 
mundial de varejo experimental.

O Starbucks é conhecido no mundo de produtos de varejo de consumo e 
de experiência como um verdadeiro inovador. Mas nos primórdios era um 
negócio muito diferente. Seu foco era tão estreito e eles estavam tão determi-
nados a mantê-lo assim que a marca Frappuccino por pouco deixou de existir.

Dina Campion foi uma das primeiras gestoras de distrito do Starbucks 
no sul da Califórnia. Ela percebeu que os concorrentes do Starbucks esta-
vam vendendo uma bebida que suas lojas não tinham e pediu para Behar 
ir até lá e experimentar o café gelado. Ele foi, gostou e percebeu que, se eles 
fizessem sua própria versão, poderiam vender cerca de 30 cafés por dia em 
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suas lojas. Na época, isso teria representado um aumento de 5% em volume 
médio de vendas das lojas.

Behar voltou a Seattle e disse: “Temos de implementar isso.”
Houve um sonoro “não” da equipe. “Não fazemos isso no Starbucks”, 

disseram eles. “Nosso negócio é café.” Ele telefonou a Campion para dar a 
má notícia, e ela perguntou se poderia testar a bebida em suas lojas mesmo 
assim. Behar sabia que estava indo contra toda a equipe, mas mesmo assim 
deu-lhe o sinal verde, e as vendas foram notáveis. Mais uma vez, Behar apre-
sentou a nova bebida para a equipe, e dessa vez Schultz aprovou um teste de 
90 dias. Aquele experimento árduo hoje representa uma linha de produtos 
que gera bilhões de dólares por ano.

O desafio real de fazer experiências em uma operação de varejo como o 
Starbucks é que, ao contrário de empresas de tecnologia que estão claramente 
no negócio de criar novidades, as empresas de varejo querem previsibilidade 
e consistência. Elas não querem imperfeição – as pessoas que estão atendendo 
querem ter certeza de que toda vez que forem a uma loja Starbucks, onde 
quer que façam seu pedido, ele sairá exatamente do mesmo jeito.

Ainda assim, mesmo nesse ambiente altamente controlado, você deve dar 
algum espaço para a incerteza. Behar chama-o de “textura”, acrescentando 
“que é quando algo de bom acontece. É quando as pessoas estão brincan-
do. E então você deve descobrir como aproveitar esse material, como estar 
atento a ele”. 

Fazer um convite ao desconhecido não é apenas para criadores indivi-
duais atormentados. Mesmo nos varejistas maiores e mais consolidados, é 
o sangue vital da inovação.

aclaMado, Mas InjurIado

Linguística à parte, isso é muito claro. A capacidade não só de suportar, 
mas de convidar, ampliar e exaltar a incerteza, e em seguida reformulá-la 
como combustível, é fundamental para sua habilidade de ter sucesso como 
criador. A inovação e a criatividade visionária não podem acontecer quando 
todas as variáveis, todos os resultados, todas as permutações são conhecidos 
e foram previamente testados e validados. Você não pode ver o mundo de 
forma diferente se ele já foi visto de todas as formas possíveis. Você não pode 
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resolver um problema melhor se todas as soluções já foram definidas. Você 
não pode criar arte extraordinária se todas as formas de pintar uma tela, de 
entrelaçar uma nota ou dançar em um palco já foram inventariadas, clas-
sificadas e expostas para todos verem. Se tudo é conhecido e determinado, 
significa que já foi feito antes. E a criação não se trata de repetição.

A genialidade sempre começa por uma pergunta, não por uma resposta. 
Elimine a pergunta e você elimina a possibilidade de genialidade. No entanto, 
é aí que surgem as dificuldades. Para quase todos, “viver em dúvida” é dolo-
roso. Provoca ansiedade, medo, sofrimento e dor. E as pessoas não gostam 
de dor. Em vez de lançar-nos nela, fazemos todo o possível para eliminá-
-la. Não porque temos de fazê-lo, mas porque não conseguimos lidar com 
o desconforto que supomos que “tem de” acompanhar a busca. Extinguir 
a incerteza leva a vários resultados encerrados prematuramente, quando 
a descoberta que nos faz exclamar “Virgem Maria Santíssima” estava logo 
ali, se tivéssemos a vontade de abraçar a incerteza, o risco e o julgamento e 
aguentar um pouco mais. Se ao menos tivéssemos aprendido a aproveitar 
os benefícios e pegar carona no "friozinho na barriga" que existe em todos 
nós que lutamos para criar algo extraordinário a partir do nada, em vez de 
nos esforçarmos para eliminar essa sensação.


