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À medida que nos tornamos mais conscientes e atualizados, desejamos que aconteça o mesmo 
com as nossas organizações. E conforme formos seguindo os nossos caminhos de atualização, as 
empresas e instituições onde nos esforçamos para produzir resultados vão ter de mudar. 
 
A Organização Consciente não é uma situação em que o objetivo final é dar a cada funcionário um 
certificado de "esclarecido" e garantir que nenhum elemento tenha qualquer defeito. Mas a 
organização se compromete em ser, além de consciente, responsável. Quando alguém envolvido 
com a organização reconhece um elemento da cultura que não seja consciente, cria-se um lema e 
recursos são canalizados para limpar a área. Esse processo pode ser comparado à reação do 
sistema imunológico do corpo humano quando acontece a invasão de um agente tóxico ou 
infeccioso.  
 
Tornar-se consciente é primeiro tomar consciência de alguma coisa e então agir com 
responsabilidade com base no novo conhecimento. A ação é um elemento-chave. Descobrir ou 
tomar conhecimento de um fato novo é como gerar uma série de reações. Se esse fato novo for 
"mau" ou "errado", culpa, vergonha, raiva e outras emoções podem surgir, e as pessoas reagem, 
seja acusando ou se defendendo. Mas, se evitarem a descoberta, estarão eliminando qualquer 
oportunidade de se tornarem conscientes.  
 
Parte dessa consciência envolve reconhecer as emoções que acompanham a descoberta. Outro 
ponto-chave é perdoar a você mesmo, a todos os envolvidos e à organização por não terem 
tomado conhecimento do problema até então. Ainda que se tenha desconfiado de que algo não 
estava certo ou tenha havido tolerância com sistemas pouco funcionais, é importante reconhecer 
e perdoar. Ao deixarmos de perdoar a nós mesmos e aos nossos colegas, mantemos a culpa 
"embutida" na cultura, oculta em todos os relacionamentos.  
 
Em seguida, é preciso agir com responsabilidade. Saltar para a ação imediatamente após a 
descoberta de algo "ruim" subverte o processo. Agir com responsabilidade significa embarcar em 
um processo de descoberta e responder como quem vê alguma coisa pela primeira vez. Resposta 
é uma fonte de responsabilidade. Uma reação prematura em geral não é responsável. 
Responsabilidade inclui critério, escolha, comparação com valores pessoais e consenso entre as 
partes. Ser capaz de responder com todo o critério não é algo que se consiga pela simples reação 
a uma situação não desejada.  
 
Entre os exemplos de reações pouco responsáveis podemos citar a demissão imediata de um 
vendedor que se soube ter dado informações erradas a um cliente em potencial, a contratação de 
um consultor em diversidade assim que se notou o menor sinal de preconceito ou a distribuição 
de um memorando indignado a toda a equipe avisando que o "mau" comportamento "não será 
tolerado". Essas reações podem não ser fruto de critério e escolha. Talvez se trate somente de 
uma reação de raiva ou de uma tentativa de proteger a imagem. Mas que tal usar a situação não 
apenas em favor das pessoas envolvidas, mas para que toda a organização aprenda e cresça?  
 
"Consertar" os problemas que chamam a nossa atenção não é suficiente para melhorar as coisas. 
Em geral, é preciso olhar para novos tópicos. Uma Organização Consciente, por exemplo, deve 
reexaminar os motivos pelos quais existe, oferece determinados serviços ou produtos e tem 
determinados valores e prioridades. Isso pode ser uma tarefa difícil, já que tendemos a nos ligar 
emocionalmente ao que está mais próximo dos nossos corações e mentes (ou da carteira).  
 
 
 
 



Uma organização que coloque a integridade e a honestidade nos primeiros postos da lista de 
ideais principais iria querer enxergar além da "informação errada" e investigar onde e como 
aconteceu, tentando descobrir se foi um incidente isolado ou sintoma de um "vírus" maior e mais 
insidioso. Esta organização reexaminaria seus valores, ideais e ideologias principais à luz dessa 
nova consciência.  
 
O compromisso de uma empresa em se tornar consciente requer a mesma análise e o mesmo 
exame necessários à transformação pessoal. Um compromisso significa vigilância constante, 
discernimento impecável e empenho contínuo em examinar a própria vida e os próprios valores, 
além da relação com você mesmo, com os outros e com o mundo. Um verdadeiro ideal precisa 
incluir esse compromisso de reexame contínuo.  
 
A Organização Consciente deseja explorar as "sombras" que se escondem da luz, e não ser uma 
empresa pouco funcional que sirva como refúgio para comportamentos co-dependentes, tais como 
manter segredos. A Organização Consciente evita disfarces sobre questões que a "conspiração" 
quer esconder. Uma solução para consertar um sistema pouco funcional é uma intervenção feita 
por pessoal que não faça parte da "conspiração do silêncio" ou se incomode com ela e não consiga 
mais suportar. Essa estratégia não raro se assemelha a uma "armadilha amorosa", já que o alvo 
da intervenção, se soubesse do plano, evitaria a situação.  
 
Os funcionários da Organização Consciente estão abertos a aprender novos padrões e romper 
barreiras. Um relacionamento saudável com os colegas de trabalho e com a missão da 
organização é muito mais importante do que manter a imagem, a ilusão de controle ou se apegar 
a negativas.  
 
Na Organização Consciente, as luzes estão sempre prontas para brilhar onde quer que haja 
escuridão. Cai como uma luva para quem estiver à procura de um ambiente que apóie e estimule 
seu crescimento. O processo de descoberta (ou seja, a busca do esclarecimento) é valioso, e 
todos são responsáveis por fazer dele o centro das atenções.  
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