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BUSINESS TRANSFORMATION
Como cr iar  l iderança  protagon is ta

para  gu iar  a  t rans formação



Se sua empresa está no meio ou
embarcando na jornada da
transformação, o que você deve esperar e
o que será necessário para ter sucesso?
 
E como líderes do alto escalão precisam
líderes precisam fazer de diferente e
assumir o protagonismo?
 
as páginas a seguir deste e-book,
abordaremos essas e outras questões
importantes.
 
Compartilharemos algumas estratégicas
simples que você poderá seguir para criar
uma liderança protagonista pronta para
guiar sua empresa na jornada da
transformação

TRANSFORMAÇÃO

O que é exatamente
transformação?
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Olhe ao seu redor, quando você mudou seus hábitos e comportamentos nos últimos anos? O fato é que 
 encontrará muitos exemplos de transformações também nas empresas.
 

Empresas de Tecnologia estão migrando de provedor de sistemas para terceirização de serviços
Administradoras de Serviços Financeiros  estão mudando para serviços compartilhados e remotos
Redes varejista reinventado seus pontos de vendas através do e-commerce e reestruturação
As industrias construindo novas cultural resultante de fusões e aquisições.

 
Em todos esses os cenários, as transformações são de grande impacto, complexas e altamente perturbadoras.
 
Eles impactam pessoas, processos e tecnologia e alteram completamente a maneira como as empresas
participação no mundo da transformação generalizada.
 

Era da Transformação
Generalizada
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O Impacto é proporcional ao tipo de Transformação.
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Tipos de 

TRANSFORMAÇÃO

A Transformação Disruptiva,
simplificando, significa que a sua
empresas precisará fazer coisas
diferentes, de maneiras
diferentes. Criando então um
novo modelo de negócio, dentro
da atual estrutura.

 
Automação – Transformar o processo operacional através de pequenas alterações na politica ou
procedimento, resultando em interrupção e resistência mínima. 

 
Digitalização – Transformar o modelo operacional, o que significa pegar o que você está fazendo
atualmente e fazer melhor, mais rápido e mais barato do que vinha fazendo por meio de tecnologia.
Aqui a resistência a transformação já é mais significativa, pois existem diversas variáveis a serem
gerenciadas. O resultado final não é algo tão inovador e pouco durável. 

 
Disruptiva – Transformar o negócio, ou seja, o modelo antigo já não é mais adequado, e você desafia
todas as pessoas a quebram a resistência a transformação para “abrirem mão do que vinham fazendo
até agora” e a reconstruírem uma nova organização. Aqui você integra tecnologia, pessoas e
transformação de mindset dos executivos para criar inovações disruptivas e te colocar como uma
referência em seu mercado.
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1. Transformação Disruptiva não pode
ser feita de forma incremental;
você não pode dar o salto sobre um
abismo em dois saltos
 
2. Transformação Disruptiva não é
algo totalmente seguro
conforme o planejado. Requer
um “salto de fé”.
 
3. Transformação Disruptiva
significa que você não terá como
voltar atrás, depois que iniciou
a jornada em busca de novo
modelo de negócio. Uma vez que
você começa a cruzar o abismo do
modelo atual para o futuro
disruptivo, não há como voltar ao
velho padrão de comportamentos
e modelo de negócio.

3 LEMBRTES
antes de iniciar uma

transformação

disruptiva.



O sucesso da transformação de sua empresa será proporcional a sua capacidade
de adotar uma mentalidade de consolidação, ou seja, foco no retorno do
investimento.
Existem  5 dimensões necessárias para medir esse sucesso, que ultrapassam o
obvio do atendimento de prazo e do orçamento. A transformação deve impactar
além dos objetivos técnicos, os empresariais e humanos.

5 Dimensões para o
Sucesso da Transformação
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1.Para cada dimensão, você deve especificar exatamente como será medido o sucesso.
2. Transformação acontece quando o padrão de comportamentos é transformado. Assim, defina claramente
qual novo padrão de comportamentos irá "ver", considerando diferenças por cada grupo de pessoas
diferentes em sua estrutura organizacional.
3.Com os objetivos humanos definidos como "comportamentos que deseja ver", caberá aos seus líderes
assumir o protagonismos e  aplicar reforços (positivos e negativos) imediatamente após os comportamentos,
acelerando então a transformação
 

Essa clareza dos objetivos humanos será fundamento para saber como liderar as suas pessoas durante o
processo. Pois, quanto mais você medir e aplicar os reforços corretamente, mais rápido será capaz de
implementar a transformação.

5 Dimensões do Sucesso
Prazo
Orçamento
Escopo técnico
Objetivos empresariais 
Objetivos Humanos 



Ne
ce
ss
id
ad
e

O
po

rt
un

id
ad

e

Desconforto

D
or

Neutro

A motivação humana para deixar o estado atual, ou o status quo, deve ser
maior que o desejo de permanecer onde estamos, ou seja, a zona de
conforto.
 
Embora oportunidade, necessidade, desconforto e dor possam ser
motivadores, a dor é o motivador mais poderoso para qualquer tipo de
transformação de um padrão de comportamento. Ao mesmo tempo,
esperar que a dor aconteça para você agir, é estar constantemente em
modo reativo, ou seja, resistente.
 
A simples comunicação de um padrão de comportamentos esperados após a
transformação,  não fornecerá motivação suficiente para dar os passos necessários
na jornada da  transformação.
 
Lembre-se de que é muito mais difícil para as pessoas adotarem
comportamentos desconhecidos (aqueles que desejamos ver) do que
seguir o status quo que funcionou até agora em sua empresa.

Como l iderar as
pessoas pela jornada?
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VALIDAÇÃO
alavanca poderosa

para motivar a

transformação
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Nenhuma transformação e possível sem a
transformação do comportamento atual. Os líderes
protagonistas devem saber como alavancar e acelerar
a transformação através da aplicação da validação. 
 
Se você estiver aplicando as mesmas validações do
passado, tudo ficará mais "igual". Importante lembrar
que, o atual sistema de avaliação de desempenho e
recompensas foi projetado perfeitamente para
reforçar o status quo e não transforma ló!
 
A aplicação correta do processo de validação
diariamente, é muito mais poderoso que o sistema
formal de gerenciamento de desempenho e
recompensas.
 
Não confunda elogios com validação, porque o
excesso de elogios pode trazer efeitos contrários. O
desafio dos líderes para a execução bem-sucedida da
transformação, está em saber como motivar seus
liderados, sem promessas ou recompensas.
 
Agora os seus líderes estão preparados para fazer
isso? Você pode estar lidando com um problema de
habilidade de protagonismo que precisará resolver!



Sem Protagonismo não há Transformação.

|BUSINESS TRANSFORMATION PAGINA |  09

Cascata de 

PROTAGONISMO

Através do protagonismo ativo os
líderes demonstram uma condição
ativa que estão expressando,
modelando e reforçando seu
compromisso pessoal com a
transformação. 

O protagonismo de que estamos falando aqui é mais do que um
grupo de líderes que estão em um comitê diretor ou do CEO que
está assinando o cheque.
 
Você não pode criar transformações disruptivas apenas através
de discursos ou pequenos ajustes no comportamento líderes
seniores. 
 
Desde o início da jornada, você precisará de executivos que
comunique através de atitudes , pistas psicológicas de que "essa
transformação é diferente".

Assim sucessivamente para cada nível de gerenciamento, você precisa desenvolver uma cascata de
protagonismo prático. Esse rede de líderes protagonistas através de suas ações individuais diarias, estarão
reforçando o compromisso com a transformação e criar engajamento de seus liderados de forma natural.



O que os lideres expressam, modelam, validam diariamente através de seus comportamento, tem três vezes o
peso do que  eles dizem para as pessoas de sua equipe direta.
 
Quando você decide por encarar o desafio da transformação de sua empresa, você e seus executivos não podem
apenas discursar sobre transformação sem fazer alterações no que estão modelando e validando. Na jornada da
transformação é crucial que principalmente os líderes do alto escalão, tenham os rês comportamentos alinhados
e praticados em conjunto.
 
Portanto, se você estiver focado no planejamento da comunicação como o elemento-chave do seu suporte parar
o processo de transformação,  tenho de alertar que está perdendo a peça mais essencial para ajudar os líderes
de sua empresa. Eles precisam saber como construir um contrato solido com as pessoas através dos
comportamentos necessário para cada etapa da transformação.
 
Se o que os líderes dizem, fazem e validam não está sincronia, a confiança diminuirá e a resistência à
transformação aumentará. Lembre - se, quando a confiança diminui, a velocidade também diminui. Confiança e
velocidade são elementos funcionais e proporcionas no processo de transformação.

Discurso não é
Protagonismo
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A maioria dos líderes não são eficazes na liderança
durante a jornada da transformação, não por causa de
más intenções, mas porque simplesmente não foram
orientados sobre o que é obrigatório fazer. 
 
Sem entender o peso do líder protagonista, muitos
passam os dias tentando pagar o "menor preço"
possível em termos de compromisso pessoal de tempo,
energia e reputação.
 
O fato é que em termos de eficacia, a liderança
protagonista representa de de 30 a 50% do sucesso da
transformação. 
 
Portanto, vale muito a pena investir tempo, recursos e
dedicação pessoal dos líderes seniores  na promoção
continuo do protagonismo em todos os níveis de
liderança em sua empresa.
 
E adicionalmente ao longo da jornada da
transformação, é totalmente previsível ocorrer
mudanças nos lideres chaves de sua empresa.

O peso do l íder protagonista.

PROMOVER
o protagonismo é

um processo

continuo.



LIGAÇÃO
intima entre o

Protagonismo e a

Validação.

Diante do desafio de construir o novo padrão de
comportamentos necessários para transformação
em seus liderados continuamente, fica claro que
liderança protagonista e validação estão
intimamente ligadas, pois :
 
• Quanto mais alinhados os líderes em cada nível
estão expressando, modelando e validando os
comportamentos, mais rápido a transformação
acontece.
 
• Quanto mais vezes os líderes aplicam validações
aos comportamentos observados de seus liderados,
mais rápido você pode conduzir a consolidação do
novo padrão de comportamento.
 
Neste efeito cascata, não basta os lideres seniores
apenas determinarem estrategicamente a
transformação.
 
Pois, é somente através de seu protagonismo
pessoal e em conjunto com os demais gerentes que
irão transformar a empresa por meio de suas ações
diárias.
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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.

Tenha um metodo estrturado para lhe
guiar durante a transformação
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|BUSINESS TRANSFORMATION

A aplicação do BRT irá oferecer as seguintes vantagens a sua empresa durante a jornada de
transformação:
 
Agilidade e Pontualidade - Na maioria dos mercados, ser o primeiro a concluir a transformação
resulta em 4 a 10 vezes mais de lucro que seus concorrentes.
 
Preservação do Orçamento - Transformação é um desafio que consome recursos financeiros e
pessoal. Quanto mais rápido e eficiente uma empresa conseguir implementá-la, mais recursos e
pessoas ela terá disponível para outras iniciativas estratégicas. A aplicação efetiva do BRT pode
aumentar significativamente a probabilidade de sucesso da transformação dentro da previsão de
recursos orçada.
 
Sucesso Sistêmico dos Objetivos    - A maioria do processos de transformação falham em não
atender às necessidades técnicas, do negócio e das pessoas de forma sistêmica. Impactando assim
diretamente o valor da Marca e a antecipação do ROI. O BRT fornece um framework que impulsiona
as ações integrativas, acelerando a implementação e ajudando a garantir os resultados da empresa a
curto e longo prazo.

Vantagens de aplicar o
Business Results
Transformation
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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


