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Como estar

PRONTO?

ERA DA
TRANSFORMAÇÃO 

Desafio por Resultados

Bem-vindos à era da transformação, com grandes
mudanças diárias e cada vez mais rápidas. Neste
cenário, a diferença entre prosperar e manter o
mercado ou apenas sobreviver, está nas mãos das
organizações e seus líderes, deles estarem prontos
para gerenciar transformações digitais complexas e
criar um ambiente para inovações disruptivas.
 
Nesta era vimos startups nascerem em garagens e
rapidamente se transformarem em empresas de
sucesso. Estratégias como reter os melhores
talentos, conhecer os clientes e investir em
tecnologia já não aumentam e nem garantem mais a
probabilidade de sucesso de sua organização.
 
Vários fatores estão criando desafios que exigem
que líderes e suas organizações atuem além dos
limites de suas experiências e conhecimento,
gerando questões sobre:
Como outras organizações estão lidando com essas
mudanças? Eles estão capacitando líderes,
envolvendo funcionários em conversas sobre
mudanças ou criando uma cultura que facilite a
inovação disruptiva?
 
O fato é que precisamos estar prontos para viver
em uma era de transformação constantes. 
 

76% dos CEOs disseram que sua capacidade de
se adaptar à mudanças será uma vantagem
competitiva fundamental.(Pwc)

 
74% disseram que as pessoas em sua
organização não estão totalmente preparadas
para um ambiente cada vez mais digital.**
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Transforme seus

RESULTADOS

A busca pela inovação tecnológica e disruptiva 
tornou-se uma constante para quem ser
competitivo, independente de ser pequeno, médio
ou grande.  Organizações que fazem
transformações com  sucesso, aumentam sua
lucratividade em até 4,5 vezes* a mais que a
média. 
 
O que pouco sabem é a  principal razão de 70%*
das transformações darem errado não é a  falta de
capacidade técnica ou investimentos financeiros,
mas sim por causa do nível de maturidade da
liderança e do engajamento das pessoas.
 
Por isso, na implantação do Business Results
Transformation (BRT) através de nossa
metodologia, focamos em aplicar conceitos
práticos, desenvolvimento integrativo das pessoas
e impacto no desempenho dos negócios. 
 
Tudo para ajudar os CEOs, diretores e funcionários
a romper as barreiras sócio-emocionais  que
impedem o seu negócio de alcançar todo o seu
potencial máximo.

O Programa de Transformação de
Resultados de Negócios da ATLAS Results
foi desenvolvido para acelerar o sucesso
de sua organização, ao mesmo tempo em
que ajuda a construir sua capacidade de
transformação e liderança.
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"As empresas que conseguem completar a
transformação tendem a se diferenciar
completamente de suas concorrentes, o que se
torna uma enorme vantagem competitiva", Harry
Robinson, McKinsey

*Rev is ta  Exame -  A  t ransformação dá  errado
em 70% das  empresas .  O que fazer  para

ev i tar  o  f racasso?

**IBM Making  Change Work  Report  Whi le  the  Work
Keeps  Changing  Report

August  2014

Fatores  mais  importantes  para  o
sucesso da  t ransformação.**



Transformação de Resultados foca não apenas entregar uma mudança "incremental" de
ferramentas, processos ou práticas, mas sim em criar um novo Business Mindset através do
realinhamento dentro dos princípios, valores e propósito da organização. Através de nossa
metodologia desenvolvemos habilidades nos executivos de nível-C para examinar, avaliar e
liderar a integração de suas equipes, criando um ambiente seguro para inovação. 
Transformação não é simplesmente entregar "mais, melhor, mais rápido e mais barato".
Transformação é também criar novos caminhos para todas as pessoas da organização
expressarem o máximo de seu potencial. Uma das chaves está em criar líderes que
expressem, modelem e reforcem consistentemente os novos hábitos em todos os níveis da
empresa.

TRANSFORME RESULTADOS,
INOVANDO O MINDSET

INTEGRAR, EXECUTAR E
INSPIRAR.

Nosso programa não é um plano de treinamento,
mas uma metodologia focada em desenvolver desde
o executivo mais experiente, até pessoas que estão
entrando agora no mercado. Essa metodologia
consiste em 4 fases:
EXPLORAR -Mapeamento da viabilidade estratégica do
projeto, stakeholders ocultos e maturidade
organizacional, pois 30 a 50% da chance de sucesso
do projeto está em jogo nesta fase.
ESTRUTURAR - Eliminar os gaps de conhecimentos
entre líderes e equipes por meio de workshops,
treinamentos e coaching.  
EXECUTAR - Aplicar técnicas, diagnósticos e
ferramentas para medir o progresso e minimizar os
risco e a resistência do lado humano.
EXPANDIR - Assegurar a sustentabilidade dos
resultados através de auditoria de eficiência,
mentoring on demand e formação de um comitê de
gestão da transformação de resultados.
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TRANSFORMAR RESULTADOS É ROMPER LIMITES
Quando você diz " Vamos transformar a empresa"e em vez disto entrega apenas
mudança tecnológica ou operacional, você está pagando um preço muito alto.
Não apenas por essa mudança, mas por estar limitando sua organização de
romper limites para inovar a forma de participar de novo mundo dos negócios.
Temos como  compromisso e preparar líderes transformacionais que sejam seguro
para alavancarem seus resultados e revolver diferentes desafios em seu cotidiano,
sempre com foco em construir empresas prontas vencer a curto e longo prazo.

MÉTODO ESTRUTURADO GERA TRANSFORMAÇÃO

A Metodologia Business Results Transformation (BRT) é um conjunto de estratégias,
táticas e ferramentas orientadas em criar um ambiente de excelência operacional,
que estimule a inovação orientada para um crescimento sustentável.
Ao longo de 12 meses, com o objetivo de garantir um melhor retorno de
investimento e maior transferência de know-how, consideramos nossos clientes em
parceiros nesta jornada de construção de um novo Business Mindset.
Integrar mudanças, inspirar as pessoas e executar resultados este são os princípios
fundamentais do BRT.
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BEM V INDO A  NOVA
ERA DE RESULTADOS
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ATLAS Results
Av. Paulista, 726 - 17º andar

Bela Vista - São Paulo
+55 11 2337 8297 / +55 11 97299 6245

 
Para contato e informações: 

 corporativo@atlasresults.com.br


