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BUSINESS TRANSFORMATION
Como ace lear  o  processo  e

aumentar  seu  retorno



O mercado cada vez mais globalizado exige que você
esteja constantemente aberto a transformações no
modelo de negócios de sua empresa.
Neste exato momento, provavelmente deve estar
ocorrendo uma grande quantidade de iniciativas, sejam
elas “rotineiras” ou “transformacionais”, em escopo e
complexidade em sua organização, mas você se depara
com duas opções: Resistência limita a

transformação

Por que investir  na prontidão à
resistência?
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Investir em desenvolver a prontidão agora em suas
pessoas, ou gastar seus recursos limitados gerenciando a
resistência à transformação mais tarde. O fato é que não
há outra alternativa e não há uma solução "sem custo".

Então, diante de uma realidade dessa, por que investir na
preparação?
 
Francamente, porque é mais fácil e barato. E os riscos de
ignorar essa solução são significativos e impactam em:
estruturas sub-otimizadas, processos sub-otimizados,
sistemas sub-otimizados. Sem um processo estruturado,
o resultado de sua transformação estará limitado a ser
pequeno, com pouco ou nenhum valor relevante.



Pare agora e pense em todas as transformações que você já viveu ou que sua empresa está passando. 
 Com certeza há ou houve diferentes níveis de resistência e prontidão para cada uma das situações.
 
O fato é que você nunca conseguirá ter 100% de prontidão, mas existem ações específicas que você pode
tomar para aumentá-la e alcançar seu objetivo mais facilmente. 
 
A resistência é proporcional ao nível de disrupção da transformação. Ou seja, as pessoas, durante o
processo, através da quantidade de interações e demanda de trabalho, criam uma percepção individual
sobre qual será o impacto final desta transformação.
 
Isto é facilmente percebido em muitas empresas, onde o resultado planejado pelo executivos do alto
escalão é completamente diferente das entregas de suas equipes.
 
Nas páginas a seguir, compartilharemos algumas dicas simples e práticas que você poderá seguir para
criar essa prontidão de sua organização para a transformação.

Resistência ou Prontidão? Onde você
está?
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5 Métricas
para o

Sucesso

PRAZO
Estamos realizado dentro do prazo previsto?
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ORÇAMENTO
Estamos realizado dentro do orçamento prevsito?

ESCOPO
Estamos atendendo o escopo técnico previsto?

OBJETIVOS EMPRESARIAIS
Estamos alcançando os objetivos empresariais esperados?

OBJETIVOS HUMANOS
Estamos conquistando os comportamentos humanos esperados?



A maneira como você define o “sucesso” da transformação de sua empresa terá um grande impacto
na sua capacidade de criar prontidão para vencer a barreira da resistência. É extremamente crítico
atender às cinco métricas  de  sucesso, - prazo, orçamento, escopo técnico e todos os objetivos
empresariais e humanos. Se você quiser desenvolver prontidão para fazer uma transformação que
realmente agregue valor, você precisará identificar os “objetivos humanos”. Em outras palavras, o
que as pessoas realmente farão de diferente como resultado de sua transformação? E como você
"saberá reconhecer quando isso acontecer?"
Isto vira um fator crítico, por que terá de diariamente medir esse o novo padrão de comportamento.
Mesmo que você use práticas de  KPIs, OKRs, que lhe indique melhorias de produtividade, qualidade
e redução de desperdícios, nada disso é possível  e duradouro se não houver um novo padrão de
comportamento.
“Transformação” só pode ser obtida quando definimos o padrão de comportamento necessário!
Então, precisamos aplicar reforços que incentivem esse padrão e desencorajar o antigo modelo.
Quanto antes você identificar o novo padrão de comportamento e reforçá-lo, mais veloz e precisa
será a execução de sua transformação!

Definindo o sucesso da
transformação
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Recrute as pessoas chave
CHAMPIONS

Crentes no processo e dedicados em
obter o comprometimento e recursos

necesssários

AGENTES

Seu desempenho é avaliado com
base no sucesso da transformação

LÍDERES PROTAGONISTAS

Autorizam, legitimam e demonstram
disposição para a transformação

|BUSINESS TRANSFORMATION PAGINA |  02

Liderança

PROTAGONISTA
 É o fator mais importante
para garantir uma
implementação rápida e
bem-sucedida



4
LIMITADORES
para Velocidade e

Capacidade da

Transformação.

CAPACIDADE DO LÍDER SENIOR
Ser um líder protagonista é um fator crucial, ele deve
demonstrar por suas palavras e comportamentos, todos os
dias, seu compromisso com a transformação. Ele servirá
como farol, quando todos precisarem de direcionamento.

GESTÃO DE RESISTÊNCIA
A resistência à transformação é inevitável, mas a questão é: 
 Qual é o nível de resistência você vai enfrentar? E como vai
conseguir gerenciar?

ENCAIXE CULTURAL
Quão bem esta transformação se encaixa com a cultura da
sua empresa? Cultura é um ativo estratégico que pode
diferenciá-lo de sua concorrência. 

AGENTES CAPACITADOS
Eles devem ter as habilidades, características e
conhecimentos corretos e necessários para serem eficazes.
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Quanto mais rápido você quiser ir, mais pessoas capacitadas você irá precisar!
 
Sabemos que a Implementação de um processo de transformação é algo que consome uma
quantidade feroz de recursos financeiros e operacionais. Por isso muitas empresas comentem a
falha crucial de não considerar, ou investir muito pouco, na preparação das pessoas.
 
Se você quiser aumentar com mais rapidez a disposição para transformação, dedique mais recursos
à atividades de capacitação o quanto antes!
 
Tenha em mente, entretanto, que não importa quanto de planejamento você faça, as intervenções
mais impactantes provavelmente serão aquelas que não foram planejadas! 
 
A realidade é que seu maior desafio será saber como guiar as pessoas de sua empresa na tomada de
ação perante o que está acontecendo agora, e não apenas no planejado. É por isso que os princípios
do Método BRT   são tão úteis, eles guiam você para agir com base nas circunstâncias reais da
jornada da transformação.

Invista mais cedo na
capacitação 
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Dica
nº1 



Os primeiros passos para o futuro são os mais assustadores! A dor da incerteza muitas vez gera
medo, e com ele a lentidão ou paralisação diante do desconhecido.
 

Quando falamos sobre transformação, essa verdade fica nítida através do nível de resistência. Por
isso é crucial que você faça uma "transição suave" para o novo modelo de negócio desejado. Através
de "projetos piloto", sessões experimentais ou outras oportunidades, você experimenta mapear o
padrão de comportamentos de sua estrutura diante dos objetivos da transformação. 
 

Não mergulhe de cabeça no processo sem antes conhecer a reação das pessoas ao desconhecido.
Tenha em mente sempre que: A “prontidão” para transformação é baseada nas percepções das
pessoas impactadas e não pelo desejo dos executivos seniores.
 

É muito importante também ter cautela com o termo "projeto piloto", certamente você não quer criar
a expectativa de que há uma chance da transformação ser abandonada caso o "projeto piloto" não
saia exatamente como o planejado. Saiba que quanto mais você disser às pessoas que elas não
podem voltar aos velhos hábitos, mais resistência você terá para gerenciar e superar.

Não subestime o medo
do desconhecido.  
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Dica
nº2 



Sejamos sincero, se a comunicação “lógica” fosse suficiente, ninguém fumaria ou beberia, e
todos estariam com o peso perfeito.
 
A  Resistência à transformação é algo inevitável e não é lógico, nenhuma comunicação superará a
resistência. Você não pode explicar, apenas  por palavra, como tomar o caminho certo para
a prontidão!
 

Portanto, não basta depender do uso de comunicação para aumentar a prontidão à transformação.
 

Quando você estiver comunicando os objetivos da jornada, será essencial usar uma maneira de
coletar informações das pessoas impactadas, para identificar possíveis fontes de resistência. 
 

Gerenciar resistência é um processo cíclico e interativo! 
 

Você precisará de diferentes meios para romper a barreira superficial da resistência e encontrar a
verdadeira origem da limitação.

Comunicação só atinge a
resistência superficial .  
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Dica
nº3



Sendo a prontidão baseada na percepção das pessoas impactadas pela transformação, seu
desafio na comunicação será de direcionar e influenciar essas percepções.
 
Se você se comunicar da mesma forma pelos diversos níveis da organização, não estará abordando
três preocupações revelantes que as pessoas impactadas tem:

O que eu ganho com essa transformação?
O que isso realmente significa, na prática, para mim?
Como tudo isso se encaixa?

 

Essas perguntas devem serem respondidas muitas vezes durante a jornada da transformação,
traduzindo a comunicação em referências e metas tangíveis. Todo líder deve ir além do discurso da
missão da transformação e estar preparado para responder essas três questões aos seus liderados
diretos.
 

Use diversos meios de comunicação para romper a superfície da resistência, como: pesquisas,
entrevistas, redes sociais, emails, blog, folhas de perguntas e resposta, fóruns, webinários, vídeos e
outros.

1.
2.
3.

Traduza comunicação em
referências e metas.  
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Dica
nº4



A forma como você comunica deve simbolizar a transformação que deseja criar em sua
empresa.
 
Se você está fazendo uma transformação disruptiva, a comunicação também deve ser disruptiva!
 
As pessoas receberam através deste novo método "sinais psicológicos", indicando como o futuro irá
se parecer. 
 
Tenha sempre em mente que transformação é duradoura quando há criação de um novo padrão de
comportamento. Se você usa os mesmos meios antigos, não estará permitindo às pessoas a
compreenderem como essa transformação será diferente.
 
 

Comunique a
transformação por ações
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Dica
nº5



Qualquer treinamento só é eficaz quando as pessoas demonstram curiosidade em aprender.
 
Embora o treinamento seja um fator  essencial para a preparação, os esforços e o investimento em
desenvolvimento de habilidades não valerão a pena, a menos que os indivíduos demonstrem  desejo
pela exploração e investigação do novo. Você não corrigirá problemas motivacionais com treinamentos
ou palestras motivacionais. 
 

Treinamentos tem por função desenvolver novas habilidades, conhecimentos e podem até influenciar
no novo padrão de comportamentos. Assim, concentre-se em ajudar as pessoas de sua empresa a criar
disposição para aprender, dando informações clara sobre o destino final da transformação, como:
 

• Qual será o sucesso
• Como essa transformação resolverá um problema para eles (não para a empresa)
• Quais são as recompensas e consequências em fazer a transformação
 

As pessoas precisam ter clareza sobre as expectativas de seu desempenho e como essa performance
será medida.

Incentive a 
Curiosidade em Aprender
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Dica
nº6



A qualidade do seu feedback imediato e constante durante a jornada da transformação,
aumentará o retorno dos treinamentos investidos nas pessoas de sua empresa.
 

Ao adotar essa postura, você estará reforçando qual é o novo padrão de comportamento que eles
devem construir a partir do primeiro dia de ação. Lembre-se que a disposição para a transformação é
construída  através da percepção individual e seu desafio é influenciar seus liderados para a direção
correta, uma vez que:
 

 Treinamentos provem conhecimentos e habilidades que precisam ser testadas e adaptadas ao
mundo real de sua empresa
Feedback estruturado cria um ambiente de aprendizagem “seguro”,  permitindo suas pessoas
praticarem suas novas habilidades
É na rotina que eles terão oportunidades suficientes para aperfeiçoar a prática

 

Ao demonstrar  interesse genuíno com o desenvolvimento de seus liderados, você estará criando
naturalmente um contrato sócio-emocional e fortalecendo o engajamento e comprometimento com o
sucesso da transformação.

1.

2.

3.

Pratique constantemente
o Feedback
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Dica
nº7



A velocidade e capacidade de transformação de sua empresa passa pelo histórico de sucesso e
insucesso de cada uma das pessoas envolvidas.
 

Em algum momento no passado vocês tiveram de competir por recursos, pessoas para fazer acontecer
pequenos ou grandes projetos. Assim, as pessoas de sua organização criaram um histórico de
aprendizado, sendo que nem todas as lições aprendidas eram as que você pretendia passar ou
desejava ensinar a eles.
 

Então se você não conhecer e entender o histórico dos líderes protagonistas ou agentes,
provavelmente não conseguirá construir "confiança".  Na jornada da transformação ter um
relacionamento de confiança, será fundamental para assegurar o engajamento com o resultado diante
dos imprevistos e desafios que vão acontecer.
 

Confiança, mesmo não sendo algo tangível, determinara a capacidade das pessoas de ter sucesso como
empresa, impactando diretamente a quantidade de recursos e tempo utilizados. Pessoas com histórico
de sucesso, serão menos estressadas e terão maior capacidade de lidar com a gestão de tempo e de
recursos .

Use o histórico a
seu favor 
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Dica
nº8



Quanto mais as pessoas impactadas pela transformação se sentirem parte das decisões, maior
será o nível de disposição. Você pode criar um senso de controle das decisões e reduzir a resistência,
dando às pessoas o que chamo de "ICE" (Influenciar/ Convidar/ Envolver).

 
A resistência é gerada pelo conteúdo (O QUE)  da transformação e pelos métodos ou processos (O
COMO) utilizados para implementá-la. Quando você simplesmente chega dizendo às pessoas o que elas
precisam fazer e como elas precisam fazer isso, você está garantido que o nível de resistência chegue
ao pico máximo.
 
Em vez disso, use técnicas do "ICE" para criar um senso de controle. Isso não significa que sua
transformação deverá passar por votação, ou que as pessoas precisam gostar dela.  Mas quando você
influencia e convida as pessoas para se envolverem em como a transformação poderá ser
implementada, você será recompensado com um baixo nível de resistência. 
 
Ou seja, você terá pessoas comprometidas com a velocidade e resultado da transformação.

Aumento da prontidão
através do "ICE" 
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Dica
nº9



É importante que os diretores "despersonalizem" a resistência que sentem vinda um do outro. 
 

Não presuma que no alto escalão não há membros com resistência pessoal ao processo de
transformação.
 

Se você não tiver um processo estruturado de como lidar e gerenciar essa resistência, não espere que
sozinhos eles irão conseguir lidar com a resistência de outras pessoas. Tenha em mente que 
 resistência não é racional, assim ela não é sobre sua pessoa, competência ou projeto em si.
 

Não crie a falsa expectativa que todos irão gostar genuinamente da transformação proposta por você.
A resistência no alto escalão é muitas vezes apenas uma forma das pessoas se protegerem contra
mudanças de comportamento, regras de trabalho, poder ou status. Então para entender como
construir a disposição à transformação entre os diretores, responda as seguintes perguntas:
 

Quanta resistência teremos?
Como vamos administrar isso?
Como vamos pagar por isso? (se esses custos são explícitos ou encobertos)

Construa primeiro a
disposição no C-Level
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nº10



RELEMBRE
AS 10 DICAS
para construir a

disposição à

transformação.

1. Invista mais cedo na capacitação
 
2. Não subestime o medo do desconhecido.
 
3. Comunicação só atinge a resistência
superficial.
 
4. Traduza a comunicação em referências e
metas.
 
5. Comunique a transformação por ações
 
6. Incentive a Curiosidade em Aprender
 
7. Pratique constantemente o Feedback
 
8.Use o histórico a seu favor
 
9. Aumento a prontidão através do "ICE"
 
10. Construa primeiro a disposição no C-
Level
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|BUSINESS TRANSFORMATION

O BRT (Business Results Transformation) é um método estruturado e orientado para guiar você ao longo da jornada
da transformação de sua empresa, impulsionando valor através do melhor direcionamento e aplicação dos recursos
e pessoas de seu negócio.
 
Através de conjunto de estratégias, táticas e ferramentas criamos um ambiente de excelência operacional, que
estimule a inovação e o crescimento sustentável, maximizando o impacto da transformação no menor tempo
possível. 
 
A aplicação do BRT permite ter o mesmo nível de gestão dos fatores humanos do que o  aplicado às áreas
operacionais e financeiras de sua empresa, oferecendo múltiplos benefícios para implementação de seu projeto:
 

Linguagem padronizada, gerando maior eficiência e velocidade na implementação
Ferramentas que servem como um painel de risco para os líderes tomarem melhores decisões sobre seus
limitados recursos
Praticidade e foco em garantir os resultados desejados para seu negócio; gostamos de dizer que não é "clube de
abraços"
Método integrativo e sistêmico, ele fornece uma estrutura unificadora para gerenciar a transformação em torno
do ecossistema que a empresa está inserida.

1.
2.

3.

4.

O BRT impulsiona o valor do seu
investimento em ritmo acelerado 



|BUSINESS TRANSFORMATION

A ATLAS Results tem por propósito organizar e simplificar os principais desafios na era da transformação
tecnológica, para ajudar empresas à construírem um liderança transformadora e criar engajamento genuíno
de suas pessoas com as estratégias de crescimento.
 

Nos dedicamos em dar acesso a knowhow prático, através de consultoria, vivências transformadoras e
modernas ferramentas para executivos que assumiram o desafio de liderar suas empresas neste novo
mundo tecnológico.
 

Trabalhamos com clientes de três principais maneiras:
 
Diagnostico e Personal Assesment: usando nosso kit de ferramentas, diagnosticamos o nível de preparo
da organização e das pessoas para enfrentar a transformação
 
Programas de Sensibilização projetados para conectar seu pessoal aos princípios, ferramentas e
resultados da jornada da transformação.
 
Consultoria, trabalhamos com seus líderes e equipes chave para orientá-los em como aumentar e
consolidar o ROI do processo de transformação.

Saiba mais sobre a ATLAS Results
e Business Results  Transformation 
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ATLAS Results


