
Processamento do medo 
Sentimento pode interromper o pensamento 
analítico e interferir nas tomadas de decisão 

A neurociência é o estudo da realiza
ção física do processo de informação no 
sistema nervoso humano. Temos visto 
avançar consideravelmente os estudos 
ligados à neurociência. Podemos afirmar 
que este novo século iniciou sob a égide 
da mente e do cérebro. Embora tendamos 
a pensar o cérebro como um elemento 
frio e analítico, a neurociência veio trazer 
a importância da emoção como um insu-
mo do pensamento que conduz a ação. 

Analisemos o cérebro como um edi
fício que foi evoluindo ao se colocar um 
andar sobre o outro. Na base, o tronco 
encefálico que nos mantém vivos e regula 
funções vitais, tais como: o batimento car
díaco, a digestão, a lespiração. É uma base 
primitiva e instintiva. No primeiro andar, 
já mais evoluído, encontramos o sistema 
límbico, essencial para o processamento 
das emoções. No centro deste sistema 
encontramos a amígdala, que está direta
mente relacionada com o medo. 

E ao buscarmos nossas emoções mais 
primitivas encontramos o medo como mola 
propulsora de inúmeras ações do cotidia
no. E nela que encontramos ressonância 
para nossos medos mais primitivos: medo 
de perder o status quo, medo da morte e 
o medo de sermos preteridos. Diante do 
medo é a amígdala que responde às infor
mações dos nossos sentidos e instintiva
mente dispara o botão do pânico ocasio
nando suor intenso, palpitações, fazendo 
você ficar paralisado ou sair correndo. 

Entretanto, com a evolução, o córtex 
frontal - responsável pela atenção, ava
liação de risco e as tomadas de decisões 
- também passou a processar o medo. 
Em nosso edifício ele corresponde ao se
gundo andar. Mas as informações chegam 
à amígdala na metade do tempo que che
gam aos lobos frontais. Isto faz com que 
reajamos instintivamente a uma ameaça. 

Inúmeros estudos estão impactando 

diretamente a forma como vemos a lide
rança. O modelo anterior baseado numa 
hierarquia dominante - o macho alfa - dá 
origem a uma nova forma de liderança que 
leva em conta o sentir. O medo quando 
você o sente ou o causa pode interromper 
o pensamento analítico e interferir nas to
madas de decisão. E os líderes vivem num 
ambiente de medo: do fracasso, da demis
são, da mudança permanente. 

Para treinar seus recrutas, a marinha 
americana desenvolveu um programa de 
resistência mental que melhora a tomada 
de decisão sob pressão e estresse e que se 
aplica muito bem a nosso ambiente em
presarial. O programa baseia-se em quatro 
técnicas: fixação de metas, ensaio mental, 
conversa interna e controle da excitação. 

A "fixação de metas" auxilia os lobos 
frontais que funcionam como superviso
res do cérebro e são responsáveis pelo 
raciocínio e planejamento. Ao se concen
trar em metas específicas, isto permite 
que se estruture a possível confusão 
mental e mantém a amígdala - centro 
emocional do cérebro - sob controle. 
Para mais detalhes, leia nosso artigo de 
novembro de 2008. 

O "ensaio mental" favorece para que 
se pense continuamente numa atividade 
que será executada para que seja mais 
natural quando efetivamente a executar
mos. Em outro estudo bastante antigo, 
dois grupos foram treinados em técnicas 
de tiro. Um treinava diariamente e o outro 
visualizava a técnica. Ao final de um mês, 
os dois foram submetidos a um teste de 
campo. Os resultados entre os dois gru
pos foram muito semelhantes. Se você 
imaginar mentalmente, ensaiar e repetir 
na próxima vez que enfrentar a situação, 
ela será diferente. Experimente treinar 
isso em uma situação de dificuldade do 
cotidiano como, por exemplo, uma venda 
que costuma ser estressante ou um feed

back para um colaborador. Você percebe
rá que terá uma reação menos instintiva 
quando se sentir ameaçado pela situação 
ou pela pessoa. 

A "conversa interna" auxilia a focar os 
seus pensamentos. Em média as pessoas 
falam consigo mesmas a um ritmo de 300 
a 1 mil palavras por minuto. Se essas pa
lavras forem positivas ("eu consigo"), era 
vez de negativas ("eu não consigo"), aju
darão a eliminar o sinal de medo enviado 
à amígdala. Podemos ver nossa linguagem 
como uma forma de conduta, de ação in
tencional. O verbo (a palavra) cria nossa 
realidade. Se você disser que é capaz ou 
que não é, nas duas circunstâncias estará 
certo. O "não" parece real pela mensagem, 
mas é desconhecido pela experiência. 

O "controle da excitação" baseia-se 
no controle da respiração. A velocidade 
de nossos pensamentos está diretamente 
ligada à velocidade do pensamento. Re
corde-se de uma situação de ansiedade e 
verá que você respira mais rápido e pensa 
mais rápido. Expirar longamente imita o 
processo de relaxamento corporal e envia 
mais oxigênio ao cérebro melhorando seu 
funcionamento. 

A combinação das quatro técnicas 
pode reduzir seu desgaste ou melhorar 
seu desempenho em mais de 30%. Elas 
podem ser um recurso valioso em situa
ções de estresse que o líder e sua equipe 
estejam vivenciando. Experimente! I 
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