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BUSINESS TRANSFORMATION
Como fazer  gestão  da

Res is tênc ia  a  Trans formação .



Nas páginas a seguir, discutiremos o que é
resistência, o que não é,  e como você gerenciá-la.
Compartilharemos algumas dicas estratégicas e
simples que você poderá seguir para vencer esse
desafio.
 
O fato é que a resistência à transformação é um
dos conceitos mais incompreendidos pelos altos
executivos e muitas vezes tratado simplesmente
como falta de motivação.
 
Atualmente muito tempo, energia e dinheiro vem
sendo gasto em tentativas inúteis e até indesejáveis
de eliminar a resistência, Entenda, resistência a
transformação não pode ser:

Combatida, 
Eliminada ou
Superada.

 
Você precisa compreender que o nível de
resistência, pode realmente ser um sinal claro da
qualidade da saúde organizacional de sua empresa!
 

Resistência é

incompreendida...

Resistência não é el iminada,  é
gerenciada.
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Importância das pessoas chaves
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
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Liderança

PROTAGONISTA

 É o fator mais importante para
gerenciar a resistência, está em
ter modelos do comportamentos
desejados através das atitudes
dos líderes sêniores.



Resistência não é um defeito, mas simplesmente é uma tentativa de defender um "Modelo de Referência" atual.
Esse modelo é que cria sua visão de mundo; sua perspectiva das coisas e também pode ser nomeado como sua
cultura. 
Na era de tecnologia, já rompemos diversos "modelos de referência" desde como você usa o seu banco, faz
compras na internet ou até mesmo se alimenta no dia a dia, com certeza você teve ou ainda tem algum nível
pessoal de resistência ao que a tecnologia pode fazer por nós seres humanos.
 
Outro exemplo é que sabemos que devemos ter uma dieta saudável, fazer exercícios e que os cigarros podem
causar câncer - mas assim isso nos impede de fazer essas coisas, certo?
 
Não, porque quando falamos de resistência não é sobre algo lógico e racional, pois se fosse, todos seriam magros
e ninguém fumaria! O fato é que inconscientemente protegemos nossos hábitos e padrões, e não os mudamos
apenas porque vemos e ouvimos mensagens de que devemos mudar.
 
Quando você compreende essa verdade, a gestão de resistência torna se um dos fatores mais importante para
qualquer jornada de transformação disruptiva. Quanto mais as pessoa impactadas pela transformação
nacreditarem que seus "modelos de referência" serão afetados, maior será o nível de resistência.

Mas,  o que é 
Resistência?
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Transformação
Positivas também
geram Resistência
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Se você perdendo o sono à noite tentando encontrar o
discurso perfeito que fará com que todos gostem da sua
mudança, volte a dormir!
 
O que gera a resistência não o fato das pessoas
impactadas gostarem ou não, ela é causada pelo grau de
disrupção do padrão atual de comportamentos.
 
Lembre-se, também, de que o que é positivo para os
executivos seniores pode não interpretado da mesma
forma para as pessoas impactadas diretas ou indiretas
pelo processo de transformação.
 
Entenda que até mesmo tecnologias de ponta e
otimização de processos que são considerados
transformações positivas irão gerar resistência!
 
A comunicação não é suficiente para eliminar a
resistência, em outra palavras,  ter um plano de
comunicação não é criar um plano de implementação.
 

Sendo"positiva" ou "negativa",  você
sempre irá encontrar um nível  de
resistência a transformação.



ATRASO
Silencioso.
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Imagine que você conseguiu recursos financeiros, as
pessoas com as habilidades necessárias e planejou um
cronograma claro para cada fase do processo de
transformação, mas passado algum tempo você vê ações
simples comprometerem completamente o prazo de
execução.
 
Este é o risco que você enfrenta quando não compreende
o impacto da resistência pessoal no projeto. Quando você
não identifica e não criar uma gestão estruturada, ela
silenciosamente diminui o ritmo da  implementação. 
 
O sucesso da fase de implementação é baseado em dois
fatores principais:
 

Clima de Implementação…
É impactado pelo histórico passado de implementações
e pelo número de prioridades acontecendo
simultaneamente (pois nenhuma transformação ocorre
isoladamente, sem que você tenha de disputar recursos
com outras iniciativas.)
 
Disposição Organizacional ...
A capacidade de protagonismo dos líderes seniores irá
expressar, modelar e reforçar; a disposição de seus
liderados para a transformação (líderes com resistência
oculta corroem a disposição da organização)



Afinal ,  o  que é e
não é Resistência?
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Inevitável
Uma variável natural durante o
processo de transformação
Gerenciável
Uma tentativa de proteger individual
do "modelo de referência"
Um sinal de que você tocou em algo
importante
Um sinal de que existe potencial
para transformação 
Um processo de aprendizagem

Resistência é . . .
Necessariamente lógica e
racional
Um sinal de deslealdade
Algo para eliminar ou combater
Direcionado a você para ser
considerado como pessoalmente
Construída para desacreditar sua
competência
Indicativo de baixa performance
Um sinal de que o processo de
transformação está fora de
controle

Resistência não é . . .



FALTA DE
RESISTÂNCIA

também NÃO É uma boa

noticia!

Se você não está encontrando nenhuma
resistência durante sua jornada de
transformação, isso pode indicar duas
coisas:
 

Ninguém está verdadeiramente
desafiando seus padrões de
comportamento
A resistência é oculta ( se você deparar
se com este tipo, terá de ir num nível
mais profundo principalmente com os
executivos seniores para compreender
as causas )

 
Enfim, em nenhum dos cenários, a
ausência da resistência não será uma boa
noticia para você!
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Não quero!
 

Não quero!
 

Não quero!
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A resistência tem um lugar  e função natural dentro
de qualquer processo de transformação.
 
Quando você se colocar a ouvi lá, consegue validar
qual é o nível de transformação disruptiva  que
você está gerando dede o alto escalão até a
pessoas linha de frente em sua empresa.
 
Inovação e resistência são dois lados da mesma
moeda!!.
 
Um ambiente inovador, não é livre de resistência.
Ele stá carregado de uma resistência precoce.
 
uma empresa onde as pessoas se sentem livres
para resistir, cria uma sentimento de engajamento
com o modelo atual de atuação.
 
Quando você tem um método estruturado para
fazer gestão da resistência, compreende que sua
missão não é julgar as pessoas, mas usa lá como
verdadeiro sinal de saúde organizacional.

E quando a Resistência é precoce?



É muito importante criar um ambiente seguro e
ensinar suas pessoas que não há problema em
expressar sua resistência pessoal. 
 
Muitas vezes as pessoas expressam sua
percepção pessoal na forma de um resistência
corporativa, como:
 

Produção: “Não temos capacidade…”
Financeiro: “Não temos verba…”
RH: “Não temos as pessoas certas…”

 
Sua missão é estar atento para compreender  e
descobrir a verdadeira fonte da resistência,
porque ela pode estar constantemente disfarçada
de outra coisa.

Examine a fonte
da Resistência
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TRANSFORMAÇÃO

Modelo de Referência
Corporativo

Modelo de Referência
Pessoal

 
Conhecimentos

Comportamentos
Valores

Emoções RH

Financeiro

Produção



Algumas situações podem parecer ser resistência, mas não é. Veja alguns exemplos

Nem tudo que parece
é Resistência
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Habilidade 
(mostra não ter as habilidades)

Transparência 
(expresso sua resistência)

Sobrecarregado 
(ocupado mudando)

Consciente 
(Evidencia através de ações sua  resistência)

O que você vê . . .
Disposição 

(sem auto-motivação, treina ló não resolve)
Dissimulação 

(finge estar mudando, mas na verdade não está)
Inerte 

(apenas esperar, até tudo passar)
Inconsciente 

(não percebe que está sendo resistente)

O que realmente está acontecendo.. .

Durante a jornada da transformação, você irá encontra diversas maneiras de expressão da
resistência em sua empresa. Você deve acordar com as pessoas quais formas de demonstração
serão aceitáveis culturalmente. 
Lembre-se que toda novidade gera incerteza pelo desconhecido, disparando os mais diversos sinais
de resistências!



NÍVEIS DE
RESISTÊNCIA

como prever?

Você precisa praticar o exercício da empatia, não é
possível simplesmente avaliar os níveis de resistência
com base na sua percepção de que a transformação
será positiva ou negativa.
 
Nem simplesmente através dos sinais de resistência
que você observando, para prever o impacto que
transformação terá você deve se colocar no lugar dos
outros.
 
Por isto, adote o modelo de referências das pessoas
impactadas pelo processo, responda as seguintes
perguntas:
 

Tem baixa necessidade de ser implementada?
Tem expectativas pouco claras?
Tem resultados desconhecidos?
Gera impactos negativos?
parece irreversível?
 tem baixa recompensa e alto custo?
causa um alto nível de disrupção em sua rotina?
tem baixa participação?
 é necessária devido performance ruim no passado?

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Muitas empresas são excelentes em implementar
novas soluções ou tecnologias, mas pouca sabem
como vencer o desafio é a consolidar os resultados
a médio e longo prazo. 
 
Transformação em qualquer cenário é um processo
de quebra do padrão de comportamento atual
para um completamente disruptivo.
 
Assim, você deve manter em mente que a
resistência por si não é um fator necessariamente
ruim, o que sempre será problemático é quando
ela agem na clandestinidade.
 
Você como líder protagonista deve usar técnicas e
ferramentas que permitam aflorar o quanto antes
o nível de resistência das pessoas em sua empresa. 
 
Para romper a superfície da resistência você pode
usar técnicas como:  pesquisas, entrevistas, redes
sociais, emails, blog, folhas de perguntas e
resposta, fóruns, webnários, vídeos e outros.

REVELE
a resistência o quanto

antes!



Depois você trouxer a tona a resistência, e entender o modelo de referencias das pessoas impactadas pela
transformação, você poderá usar algumas dessas técnicas para gerencia-la na rotina do dia-a-dia.
 

Crie rapport além do relacionamento convencional
Compartilhe e estabeleça expectativas
Valide após de duas tentativas de explicar a transformação, que tipo de resistência você está lidando
Explique a transformação demonstrando que o modelo de referência de quem está sendo impactado
Convide ao dialogo e faça perguntas
Depois de acordado algo, concentre-se em "o que podemos fazer para executar isso"
Ocupe menos de 25% do tempo falando, escute mais
Utilize a energia das pessoas impactadas para gerenciar a situação
Crie situações em que todos saem ganhando

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9 Atitudes eficazes para
gerenciar a resistência
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COMPORTAMENTOS
ineficazes.
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1.Tentar convencer as pessoas impactadas a
aceitar a transformação através argumentos
lógicos 
 
2.Focar em lidar com a pessoa e não com o
problema da resistência
 
3. Ignorar os valores, emoções e comportamentos
das pessoas impactadas
 
4. Usar de hierarquia para impor o processo de
transformação as pessoas impactadas
 
5. Tentar combater, eliminar ou silenciar a
resistência
 
6. Supor que o que é lógico para você é lógico
para todas as pessoas impactadas
 
7. Discutir com as pessoas impactadas enquanto
ele ou ela expõe suas percepções
 
8. Desistir de compreender a resistência pessoal
de cada um
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ENVOLVA
para criar disposição a

transformação.

ENVOLVER CRIA
CONFIANÇA

AUMENTA O CONTROLE
DOS SENTIMENTOS

Se você não conseguir envolver as
pessoas na decisão do que
transformar, envolva-as em como
transformar



Revele a resistência o quanto antes para gerencia-la
Envolver s pessoas impactadas o mais cedo possível para minimizar a incerteza
Ter uma comunicação cíclica e iterativa, com canais para receber feedback 
Comunique o projeto de forma prática e o jargão estratégico. Concentre-se em transmitir  "O que há
para eles?" e  "O que isso significa na prática para eles?"
Identificar os cínicos ou não apoiadores naturais e envolvê-los em papéis-chave no processo
Tornar a expressão da resistência em algo seguro e aberto
Aplicar diversas técnicas e ferramentas durante a jornada da transformação para garantir a exposição da
resistência

Estratégias para gerenciar a
resistência
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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 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 
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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.
 
Nós 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 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 chaves 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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FALE
CONOSCO

AV. PAULISTA, 726 
-7º andar - Bela Vista - São Paulo

+55 11 2337 8297 
 +55 11 97299 6245

CONTATO E INFORMAÇÕES:

corporativo@atlasresults.com.br

ATLAS Results


