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“O que me preocupa não é nem o 
grito dos corruptos, dos violentos, 

dos desonestos, dos sem caráter ou dos sem ética.

 O que me preocupa é o silêncio dos bons.”

Martin Luther King
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Uma das maiores sombras organizacionais que percebo no mundo corporativo
chama-se medo. E uma das maiores qualidades de um líder, depois da
integridade é a coragem.

Sem coragem não se abre para enxergar, não se assume responsabilidade,
não se faz o que é certo e nem toma se atitude quando algo está errado.

Coragem não é ausência de medo, até porque, faz parte de uma emoção
primária, que quando é real, tem o propósito de nos manter vivos. O problema
é a mente que mente e cria os medos fantasiosos e destrutivos que: 
aciona as armas e defesas, puxa o freio de mão das potencialidades, 
boicota melhorias e inovações e impede de viver plenamente.

O mundo não precisa apenas de pessoas éticas e do bem. O mundo precisa
de pessoas éticas, do bem e corajosas!

Por isso, compartilho com você o resumo desse livro – A alquimia do medo, e
o convido à conhecer profundamente a cultura da sua empresa, seus líderes e
você!

Todo ser vivo, seja uma pessoa ou uma empresa, tem luz e sombra,
qualidades e defeitos e o que se precisa para uma jornada rumo à evolução é
abertura, coragem e atitude - para lidar com os medos e a própria sombra.
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Lembre-se, quanto maior a luz, maior a sombra! 



“O mundo não precisa de pessoas éticas e do bem.

 O mundo precisa de pessoa éticas, do bem e corajosas!”

Mônica Santos
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Faça um rápido teste para ver se você faz parte dessa maioria que tem 
como defesa insconsciente a negação, e, por isso, 

um medo de conhecer a sua empresa por inteiro, incluindo 
suas sombras e seus pontos cegos.  

Atitudes que revelam o medo:
 

2

Teste

Não enxergo que a cultura da minha empresa tem uma
sombra ou uma contra-cultura ou sub-cultura.

Não quero saber sobre isso.

Me irrito quando alguém me conta algo contrário 
do que penso ou acredito. 

Não acredito quando alguém me conta que a cultura da minha
 empresa é diferente do que eu penso sobre ela.

Não procuro saber se minhas lideranças estão agindo conforme 
os princípios e valores compartilhados da cultura da empresa.

Não percebo, não acredito e/ou me irrito quando me sinalizam que, 
às vezes, minhas atitudes são contrárias aos princípios 
e valores compartilhados na minha empresa (ou com minha própria equipe).
 
As pessoas não me contam sobre o que acontece de desfuncional
 ou não aderente ao jeito de ser da empresa.

Sempre acho que o problema está lá fora ou com os outros.

Acho que o problema que se tem na cultura é algo pontual 
e personalizado, sempre com lideranças operacionais. 

Periodicamente faço uma avaliação ou auditoria cultural, seguida de um 
trabalho de fortalecimento de cultura com todas minhas lideranças.
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O maior desafio que a autora retrata no seu livro é mental. Faz parte de um
paradigma de longa data, assim como um mecanismo interno e natural da 
mente de se incomodar com o novo e com o vazio.

Para a mente, o não saber é aterrorizante, mas por outro lado, é o principal 
responsável em fazer com que as pessoas organizem a si mesmas.

É preciso abandonar por alguns momentos os mecanismos de defesa, 
de sobrevivência mais confiáveis e mergulhar no desconhecido e caótico 
estado de não-saber, essa é a única forma de abrir as portas para o diálogo
significativo da co-criação coletiva.
 
A auto-organização e o o fluxo livre de informações, bem como os conceitos
a ele associados de abandonar o controle, a vigilância, a programação, 
as informações privilegiadas, o planejamento e as metas, 
para muitos parecem assustadores.

Sabemos o quanto que o processo de crescimento ou fusão é delicado 
e o quanto que as pessoas, conscientes  ou inconscientemente, resistem as
mudanças; A resistência nada mais é do que um mecanismo de defesa para
manter a sobrevivência do que já existe e sei como é; O mecanismo de defesa
mais atuante que possuímos é a nossa emoção mais primitiva chamada medo.

Os mecanismos de defesa
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O contexto competitivo atual, com tantas incertezas e rápidas mudanças, exige
das pessoas uma nova postura e atitude com relação ao caos e ao “não-saber”;

O mundo corporativo ainda está correndo atrás das mudanças necessárias para
acompanhar o paradigma complexo que vê a empresa como um organismo vivo;

Antes e ainda hoje encontramos muitas empresas que funcionam como
máquinas simples e vêem pessoas de forma mecânica, separadas 
em compartimentos – pessoal e profissional; razão e emoção; corpo e alma.

Esse jeito de funcionar faz com que o profissional “deixe as emoções em casa” 
e mantenha encoberto o medo de lidar com as novas e constantes mudanças. 
Junto com o medo, todo um potencial de criatividade, aptidão, coragem e 
alegria também fica encoberto.

A relação entre alquimia e medo é que nossos medos indefinidos pessoais e 
coletivos têm o poder de se transformar em novas oportunidades 
e possibilidades.

Para lidarmos com a complexidade do mundo atual precisamos estar inteiros 
(corpo-mente-coração-alma). É a forma mais eficiente e saudável para
lidar com o caos e o não saber;

Realizar um encontro de pessoas para trabalhar os medo contribui para: 
ampliar horizontes, fortalecer vínculos e elevar o desempenho das pessoas 
na criação coletiva de um melhor e mais eficiente lugar para se trabalhar

O contexto competitivo
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O que mais denuncia a presença do medo no local de trabalho é o fato de que
existe mais verdade nas conversas de corredor (informais) do que nos locais 
onde as decisões são tomadas;

A maior incompetência na aprendizagem dentro da empresa é a incapacidade 
ou falta de disposição para reconhecer os medos e os papéis destrutivos que 
eles levam a pessoa a desempenhar;

Quando temos medo, trabalhamos numa outra dimensão de tempo, nunca no 
presente. E o presente é a única dimensão em que se pode atuar 
ou fazer mudanças;

Temos medo quando nos sentimos impotentes para mudar uma conseqüência 
que, ao nosso ver, é inevitável e pela qual de alguma maneira 
nos sentimos ameaçados;

O medo é a mais primitiva das emoções. Ele não é lógico, racional, ponderado
ou de modo algum intelectual. Primeiro a gente sente, depois pensa.

Muitas vezes o medo nos faz agir sem pensar, isso acontece devido 
a uma reação automática a uma ameaça.

É nossa visão de mundo que define nossas limitações. Podemos agir como
“Órfãos”, sentindo-nos sozinhos e ameaçados ou como “Mágicos” que 
amparados pelo divino se veem repletos de potencial e possibilidades;
 

Importância de encarar nossos medos

“Temos sempre que caminhar através do medo para 
poder compreender uma nova visão de mundo.”
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A negação do medo e o hábito de separar as nossas emoções do resto da nossa
vida nos torna “zumbis emocionais” que vivem no piloto automático;

A incompetência em lidar com as emoções “inferiores” priva a pessoa em lidar
com as emoções “superiores”;

A competência emocional é um caminho para transformar o medo e outras 
emoções em oportunidades criativas e saudáveis;

Em um nível profundo muito de nós recusam a despertar do transe 
(inconsciência), pois quando estamos no automático não assumimos
 responsabilidades. Ficamos no papel de vítimas.

Quando entramos em contato com o mundo interior das nossas emoções
recuperamos nossa força interior e passamos a ter mais responsabilidade, 
não culpamos mais o outro ou o externo;

A competência emocional exige que deixemos de ser motivados pelos
julgamentos dos outros (externos) e passemos a ouvir nossa voz interior, 
que nos ajuda a tomar decisões na vida;

O caos gerado por crescimento e mudanças rápidas é assustador. Sempre que
 um grupo conversa sobre seus medos, as pessoas recuperam sua força para
 fazer mudanças importantes, que traz ordem ao caos.
 

Transformação do medo

“Quando baseamos decisões tomadas simplesmente 
em dados racionais, deixemos passar dados importantes”
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O caos e as rápidas mudanças exigem das pessoas um novo estado de ser 
e estar – um estado de concriação contínua em comunidade. Ela envolve um
sistema como um todo – funcionários, clientes, fornecedores num processo 
criativo em desenvolvimento. Ele é caótico e emerge dia após dia através de 
um fluxo aberto de informações, de relacionamentos cordiais e francos e de um
sentido de propósito comum;

O que eu sei:

A chave para saber mais é o poder do questionamento e para isso é preciso
estar no estado de não saber:

O “não saber”

“É tão inútil tentar controlar a situação no meio
 do caos quanto insistir em fazer piquenique ao ar livre 

durante uma tempestade”

“Eu sei que sei”

“Eu sei que não sei”

“Eu não sei que sei”
 (Não tenho consciência de que sei)

“Não sei que não sei”
 (O que eu acho que é verdadeiro é falso – acho que sei, mas não sei)
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Saber ouvir
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Para isso é preciso ter clareza sobre seu papel e saber ouvir;

Na cocriação contínua as pessoas se empenham à encontrar uma maneira 
mais eficaz de realizar o propósito que é claro e compartilhado. 

A informação é o combustível da cocriação, mas ela só aparece e flui quando 
as pessoas não têm medo;

Neste estado as pessoas convivem com o caos, com o não saber, com as 
incertezas e imprevisibilidade, abrem mão do controle e por isso conseguem 
contribuir mais com criatividade e ousadia;

É o poder do questionamento que ajuda a transmutar o medo em oportunidade 
criativa;

Quando temos a coragem e a paciência para ir e permanecer no lugar do 
não-saber coletivamente, de forma consciente, tornamo-nos receptivos à 
aprendizagem em grupo, a uma inteligência coletiva e a um padrão de verdade 
mais elevado;

O saber é uma resistência, um controle para não entrar no caos, quando a 
pessoa acha ou fala que sabe o processo de aprendizagem pára. No momento
 que uma pessoa acha que sabe as outras ficam com medo de falar, com medo
 de não ter a resposta “certa”, de parecer “tolas”, de se sentir mal pelo 
comentário de alguém 

Saber ouvir

“Não sei – o que faria se soubesse?”

“Eu sei que é assim – o que aconteceria se fosse o contrário?”
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Apesar dos gestores não confessarem, os atos e fatos mostram o medo que
têm do fluxo livre de informações e o caos que essas informações geram;

As pessoas tem medo que as informações caiam em mãos erradas e uma 
vez que isso aconteça, as pessoas iriam começar a fazer perguntas e a desafiar
o status quo, o que poderia levar ao caos para aqueles que tem interesse que as
coisas fiquem como estão; Ao restringir os tópicos a serem abordados ou 
esperar a situação voltar sob controle para depois informar ou discutir é fugir
do caos e da oportunidade de transformação;

A maioria das pessoas preocupa-se muito com que os outros pensam ao seu
respeito – preferem ser medíocres e menos eficazes a serem ousadas e
inovadoras;

É por isso que a competência emocional e o fortalecimento interior é
crucial nesse processo;

Uma das razões por que é tão essencial as pessoas aprenderem a lidar com 
seus medos individualmente e iniciar uma indagação concriativa em vez de 
depender de que a empresa o faça é que muitas vezes ela não pode fazer isso.

Quando a empresa nega seus medos ela fica incapaz de tomar medidas de apoio 
que resultam de um processo concriativo –coletivo;

Um dos grandes problemas dos gestores é a miopia inconsciente resultante 
dos mecanismos de defesa contra o medo – não consegue ver e por isso
não precisa fazer nada a respeito, o tempo vai passando até os sintomas 
aparecerem e forçar a procura das causas;
 

A miopia inconsciente

24 ELOS 360



Dar nome aos medos
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Reconhecer o medo é o primeiro passo para aprender a lidar com ele;

Dar nomes aos nossos medos nos mantêm no tempo presente e nos dá acesso 
a uma importante aprendizagem, criatividade;

Fazer perguntas sobre os nossos medos nos ajuda a desafiar nossas suposições 
mais básicas e descobrir novas maneiras de trabalhar e aprender;

Quando nos tornamos emocionalmente competentes, duas perspectivas 
na vida têm que mudar: de uma perspectiva protetora para uma de compromisso 
com a aprendizagem; temos que admitir que não podemos mudar as outras 
pessoas ou as condições externas – somente podemos mudar nós mesmos e 
a maneira como nos relacionamos com ambas;

Quando estamos dispostos a conversar sobre o que tememos e sobre os 
resultados que desejamos, nós aproveitamos o poder das nossas intenções. 
É possível planejar o que queremos dos nossos atos em todos os níveis, pois 
não estamos presos a um resultado específico.

Dar nome aos medos

“O avô de todos os medos é o medo da morte.
Temos medo de quem queremos ser possa sucumbir a quem 

temos sido – morte da identidade”
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Ego e essência
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A parte de nós que tem medo de mudar é semelhante a uma criança assustada 
que precisa que um adulto a conforte, abrace e converse mansamente sobre o 
que está acontecendo e a ajude a compreender que tudo vai ficar bem;

Nós também precisamos de acolhimento e da certeza que existe uma outra 
maneira de viver. Precisamos saber mais sobre os planos para sobreviver, 
quando nos tornarmos quem querem ser (e quando a empresa se tornar o que 
quer ser). Precisamos saber que ambos vão lucrar sendo diferente

A mudança da empresa exige a mudança da pessoa que trabalha 
nela e vice-versa!  

  

Ego e essência

Temos sido 
ego

Estamos nos
tornando essência

28 ELOS 360



Amor e medo
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Existem apenas duas emoções básicas: amor e medo;

Os sintomas e transes inconscientes são produtos do medo;

O medo é um paradoxo – quando estamos com medo agimos de maneira a criar 
exatamente o que tememos – poder de atração;

O amor é um paradoxo – quando amamos incondicionalmente obtemos o que
queremos; quando amamos de forma condicional significa que estamos com
medo de não obter as coisas que esperamos e por isso não as obtemos;

O medo não sobrevive com o amor;

Para viver o amor é preciso desenvolver a consciência e buscar o crescimento 
espiritual;

O trabalho espiritual é criar um ambiente onde o amor possa florescer;

Quando nos libertamos do medo do amor descobrimos a capacidade de amar 
de forma plena e incondicional;

Amor e medo

“O medo é um paradoxo... O amor é um paradoxo”
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O amor
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O amor é assustador porque:

 

Criar amor é um processo que exige consciência 
constante e responsabilidade;

O amor é assustador 

Tememos a vulnerabilidade e o abandono;

Temos medo de um julgamento negativo do outro;

Temos medo de não conseguir – não sabemos amar nem 
nós mesmo nem aos outros incondicionalmente;
 
Temos medo do nosso poder quando estamos vivendo com amor;
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Quais oportunidades de mudança teria caso não tivesse mais medo?

De que tenho medo?

De que tenho mais medo?

Porque tenho medo? 

O que posso aprender com esse medo?

Quais oportunidades da mudança?

Como me sentiria com essas mudanças?

O que cada um precisa fazer sistematicamente para criar
a empresa ideal?

O que faremos para desenvolver as habilidades que não temos atualmente?

Como posso saber se minha motivação está sendo motivada 
pelo medo ou pelo amor?

4

Responda você mesmo
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