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Fazer mais com menos ou fazer
diferente?
Mudança Operacional ou
Transformação Organizacional?

Mudança
X
Transformação

Independente de sua escolha, quando você diz
"Vamos fazer uma transformação (Digital, Tecnológica
ou Organizacional)" e na verdade você entrega apenas
"melhorias", ou limita-se a mudanças organizacionais,
você está pagando um preço muito alto.
Não apenas para executar essa "transformação", mas
para garantir o futuro de sua empresa. Os impactos
negativo dessas "transformações" de baixo sucesso
vão aos poucos criando barreiras ocultas para
verdadeiras ações no futuro.
Então como você pode fazer o certo, no momento
certo, e evitar algumas das armadilhas mais
comuns sobre Business Transformation?
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70% DAS EMPRESAS
FALHAM NO PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO DE SEU
NEGÓCIO
FONTE: MCKINSEY

Este e-book é um guia para o líder que assumiu o desafio de colocar sua empresa na
era da indústria 4.0 e sociedade 5.0.
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Business Transformation
é mal entendida!!!

Transformação é um dos termos mais mal compreendidos e mal usados no mundo dos negócios
atualmente. É muito comum ver CEOS e C-levels defendendo essa bandeira sem ter uma
verdadeira compreensão integrativa do que realmente implicar fazer isto em sua empresa.
Se você está comprometido com o futuro de seu negócio e não apenas com a onda da
transformação, entenda que estamos falando de transformação radical e complexa.
Pois, quando falamos "transformação", você não pode apenas pensar em " ser melhor, mais rápido
e mais barato".
Para isso já existem metodologias e práticas que as empresas aprendem para conquistar essas
"mudanças incrementais" (scrum, Agile etc).
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QUANDO O
RESULTADO
NÃO VEM
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O QUE OS
EXECUTIVOS DIZEM
45% dos executivos disseram
que realmente não tem ideia
de por onde começar
44% admitiram que seus
esforços para transformação
acabavam em uma completa
perda de tempo
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Transformação é determinada pelo
tamanho do impacto.
O impacto do resultado positivo da transformação
digital será proporcional ao tamanho da onda que
você deseja surfar. Classificamos em três categorias:
Automação – Transformar o processo operacional,
através de pequenas alterações na politica ou
procedimento, resultando em interrupção e
resistência mínima.
Digitalização ou Tecnológica – Transformar o
modus operandi, o que significa pegar o que você
está fazendo atualmente e fazer melhor, mais
rápido e mais barato do que vinha fazendo. Nesta
onda a resistência às mudanças já é mais
significativa, pois existem diversas variáveis a serem
gerenciadas.O resultado surge, mas não é inovador
e tão pouco durável.
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Transformação
é um compromisso de
longo prazo dos líderes
Transformação Disruptiva é ir além da fase de transformação digital ou tecnológica, está em
desafiar as pessoas a "abrirem mão do que vinham fazendo até agora" e quebrar a resistência à
mudanças para reconstruir uma nova organização.
Simplificando, significa que a organização precisará fazer coisas diferentes, de maneira
diferente. Você irá usar tecnologia, pessoas e transformação de mindset dos executivos para criar
inovações disruptivas e te colocar como uma referência a ser seguida em seu mercado.
Se a transformação não estiver entre 1 das 3 principais prioridades dos líderes seniores, por um
período mínimo de 2 a 3 anos, ela irá por água abaixo.
Sem isto não há tempo de consolidação do ROI, ela morre e acaba em um divórcio entre os
objetivos de negócios e o alto investimento realizado.
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Ao
longo
do
tempo,
observei
que
várias
empresas investem em
uma
variedade
de
atalhos, acreditando que
irão
impulsionar
a
Transformação.
Não se deixe seduzir por
esses atalhos, eles não
substituem
o
trabalho
sustentado
metodologia

para

por
a

10 Coisas que
NÃO ajudam na
transformação
de sua empresa.

transformação!!!
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10. Ter um
Discurso
Convincente

Ter um discurso convincente da visão e objetivo, através da organização, pelos líderes seniores
não é suficiente. Não importa o quanto a visão e história sejam atraentes, você não consegue ter
transformação sem que os líderes expressem consistentemente os novos comportamentos.
Expressar, não é comunicar. Ser visto como o modelo a ser seguido é uma alavanca poderosa para
impulsionar a transformação dentro de todos os níveis.
Comunicação é um meio de incentivar, mas tem pouco impacto nas mudanças dos comportamentos padrões
de sucesso dentro de uma empresa.
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9. Workshops
para mudar a
cultura.

Não espere criar um caminho para mudança de cultura através de uma série de workshops.
Cultura reflete como os comportamento de sucesso impactam na forma de agir de sua empresa.
Toda vez que vê um comportamento de alguém, essa pessoa está recebendo ou recebe algum tipo
de reforço para se manter fiel a ele.
Nenhum comportamento muda devido a incentivos esporádicos ou isolados.
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8. Apresentações
impressionantes.

Gastar milhares de R$/US$ em apresentações de PowerPoint com 150 slides de consultores
que mostram como os cinco pilares/ fundamentos/ princípios estratégicos se integram com os
sete horizontes / caminhos / guias.
Pode ser impressionante, mas não garante que eles vão impulsionar a mudança transformacional.
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7. Reuniões
Globais.

Criar uma série de reuniões globais, onde você diz à sua empresa que está falando sério e
que tudo vai ser diferente desta vez, não gera transformação, se os líderes não estão
mudando seu próprio comportamento de forma perceptível.
O efeito pode ser completamente diferente, aumentando a resistência e desacelerando o processo
transformacional.
Transformação requer uma liderança que demonstra desde o início que estão dispostos a fazer o
sacrifício pessoal necessário. Sem isto, a confiança e a credibilidade deles apenas diminuem.
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6. Ser
"Lean".

Mapear o processo de ponta a ponta e
eliminar
excessos
deve
ser
um
comportamento funcional, e não porque
agora você aplica o Lean.
Você pode otimizar muito os processos; mas se
você corta o músculo da organização, a eficácia
será prejudicada.
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5. Design
do logo.

Criar um novo design arrojado do seu
logotipo não muda o modus operandi.
Logotipos não alteram o comportamento de
ninguém. Transformação não é uma imagem
que você vende, mas sim atitudes que você
demonstra no cotidiano de sua organização.
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4. Fábrica de
organogramas.

Fabricar
novos
organogramas,
embaralhando os executivos em torno de
diversas
áreas,
não
garante
a
transformação
Essa é a armadilha mais comum que vemos.
Soluções através de organogramas para
questões comportamentais, não impulsionam a
transformação.
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3.Pesquisas de
engajamento.

Coletar dados pontualmente, não revela o
real
clima
e
engajamento
a
transformação.
Pois
diariamente
funcionários
são
impulsionados pelos seus líderes. Através do
feedback transparente das consequências
positivas e negativas de suas ações,
constroem uma outra realidade. E a
observação desses comportamentos que
revela a transformação.
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2. Consultores

1.Custos e
Pessoas

O erro de colocar consultores para
promover
a
transformação
em
sua
empresa por você.

Transformação Disruptiva não é lugar para
encobrir uma estratégia de redução de
custos e pessoas.

O papel deles deve ser o de fornecer uma
estrutura, coaching, mentoring, mas somente
os líderes podem protagonizar o processo
transformacional.

Se fazer downsizing é essencial para sua
organização, você não deve vender isso como
uma transformação disruptiva.
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Pois o impacto estará limitado em apenas fazer
mais com menos, sem reconstruir uma nova
empresa.
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SEJA REALISTA
SOBRE O QUE
NÃO FUNCIONA
INVISTA NO QUE
FUNCIONA
Não

perca

tempo

e

recursos

escassos em as coisas que não
transformarão sua empresa.

|BUSINESS TRANSFORMATION

PAGINA | 02

TRANFORMAÇÃO
É RECONSTRUIR
O SUCESSO ESTÁ EM 4
REQUISITOS FUNDAMENTAIS
Ignore esses fundamentos e sua
transformação está em risco!!!
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Aceite o fato de que a performance que
você está obtendo agora não é reflexo da
estrutura organizacional que você
desenhou.
Talvez, você possa estar passando noites em
claro, pensando em como reestruturar sua
empresa.
Não é a estrutura que define o resultado,
mas o padrão de comportamentos
repetidos dia após dia pelas pessoas.
Por trás deste padrão, existe um reforço
que indica se é aceitável ou não para o
sucesso da organização e do indivíduo
também.
Se você está se perguntando como esse
padrão de comportamento surgiu, perguntese:
"Como ensinamos às pessoas que esse
padrão é apropriado?"
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1º Fundamento
Você não
conseguirá
transformação, se
não mudar a
validação
comportamental.
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Quebre o paradigma do sistema
de gestão e desempenho atual

Todos os dias, consciente ou inconscientemente, de forma tangível e informal, os líderes
estão reforçando o padrão.
Reforço não acontece apenas durante o processo de avaliação de desempenho, pagamento de
compensações ou penalizações.
Você não pode continuar reforçando os mesmos comportamentos e valores antigos e esperar obter
mudanças, muito menos a Transformação.
A transformação só acontece quando o padrão se transforma. Assim a única coisa que você pode
medir diariamente para saber se está na rota certa ou não, é o comportamento.
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DEFINA A TRANSFORMAÇÃO EM
TERMOS DE

PADRÃO DE
COMPORTAMENTOS
QUE SEU NOVO MODUS OPERANDI
PRECISA TER
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O reforço dos novos
comportamentos
deve
ocorrer
imediatamente.
Quanto mais você
mede, com reforço
imediato positivo ou
negativo,
mais
rápido você pode
fazer
a
transformação.
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Não é possível transformar o padrão de
comportamento das pessoas, sem um
modelo autêntico pelos líderes.
Gandhi disse: "Seja a mudança que você
está tentando criar no mundo".
Liderança Protagonista é uma condição
ativa, e não apenas encenada, quando você
está coordenando um comitê, negociando
ou discursando.
O líder protagonista mantem um
alinhamento constante entre o diz e faz.
Seu compromisso é através de suas ações
cotidianas. Expressa o modelo a ser seguido
e reforça a transformação em seus
liderados.
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2º Fundamento
Você não terá
transformação
sem líderes
protagonistas.
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TRANSFORMAR É
CONFIAR
Confiança Alta

alta velocidade

Confiança baixa

alta resistência,
alto custo e
implementação
lenta

CONFIANÇA É CONSTRUÍDA DIARIAMENTE
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Este é um dos principais motivos porque
tantas transformação fracassam.
Para que o líder seja um modelo a ser
seguido, haverá uma transformação pessoal
difícil e muitas vezes dolorosa.
A mudança evidente e demonstrável no
comportamento do líder indica que houve
um sacrifício por parte dele.
Caso contrário, parece que a transformação
é para todos "lá fora", e não para as pessoas
que vivem na "Cúpula".
A conduta dos líderes seniores é o fator
mais impactante na velocidade e exito da
Transformacional,
não
é
possível
transformar uma organização sem que você
mude o seu comportamento.
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3º Fundamento
Líderes devem
assumir o custo
pessoal pela
transformação.
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• os líderes seniores vivem sua
própria jornada transformacional
de forma visível a todos,
• os meios pelo quais eles
modelam a jornada são
transparentes,

AS TRANSFORMAÇÕES

BEM SUCEDIDAS
O C O R R EM Q UA NDO :

• eles demonstram sua
disposição de um sacrifico a
nível pessoal,
• mudanças substanciais
necessárias são feitas em um
nível individual e, em seguida…
esses
novos
líderes
transformados
lideram
as
pessoas
e impulsionam a
Transformação da empresa, em
uma
outra
dimensão
de
resultados e contribuição ao
mundo.
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A resistência de maior intensidade e mais
culta vêm dos líderes com maior interesse
em manter o status quo.
Temos de aceitar que a resistência é
inevitável e não necessariamente lógica, ou
o que é lógico para você não é
necessariamente lógico para todos os
outros.
Quanto mais a transformação for
disruptiva, maior será o nível da
resistência.
Conhecendo o impacto da transformação
para o status quo, você poderá antecipar o
alto grau de resistência, mesmo que as
pessoas gostem e entendam a mudança.

4º Fundamento
Espere a maior
resistência dos
líderes seniores.

Lembre-se, transformação só acontece
quando as pessoas mudam seus
comportamentos rotineiros para uma nova
forma de agir da organização.
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O segredo para Transformação
está trancafiado com a
liderança senior.
Chegamos a um paradoxo no processo de transformação. Muitas vezes, os líderes seniores que
desejam a Transformação, e que têm o maior impacto na condução do processo, também são os
com a maior resistência.
Porque no final você está pedindo a eles para abandonarem o sucesso anterior! Então de forma
paradoxal, você pode prever ter muito mais resistência dos gerentes médios escalão e altos
executivos do que você irá experimentar das demais pessoas na organização.
Esse padrão de comportamento cria um cultura não declarada, que aos poucos vai recrutando
opositores à transformação com base em quem será melhor sucedido em manter seus
comportamentos antigos.
Exatamente ao
Transformação.

contrário
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do

que

você

está

procurando

alterar

radicalmente

através

da
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NÃO SE DEIXE SEDUZIR PELO

EXCESSO DE
ATIVIDADES
ENTENDA OS PREÇOS QUE DEVEM
SER PAGOS NO NÍVEL INDIVIDUAL E
ORGANIZACIONAL

Portanto,
esqueça
dos
PowerPoints show, dos
programas
isolados
de
treinamento, dos rebanhos
de consultores juniores
vagando livremente pela
sua empresa.
Você
está
tentando
transformar a essência
primária
de
sua
organização.

Tecnologias e programas
são meios e não o ponto
final de uma verdadeira
transformação.
Prepare-se e invista
corretamente.
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UM FRAMEWORK
ESTRUTURADO E
CONSISTENTE NO FOCO
DE

A Metodologia Business Results Transformation (BRT)
é um conjunto de estratégias, táticas e ferramentas
para criar um ambiente de excelência operacional,
que estimule a inovação orientada para um
crescimento sustentável.
Somos mais que um programa de treinamento,
somos um método focado em desenvolver desde o
executivo mais experiente, até pessoas que estão
entrando agora em sua organização.

"FAZER AS
COISAS CERTAS"

De transformações radicais à complexas, a BRT
é aplicável por vários motivos:

PARA O SUCESSO DA

2. Ferramentas que servem como um painel de risco
para os líderes tomarem melhores decisões sobre
seus limitados recursos

VERDADEIRA
TRANSFORMAÇÃO
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1.Linguagem padronizada, gerando maior eficiência e
velocidade na implementação

3. Praticidade e foco em garantir os resultados
desejados para seu negócio; gostamos de dizer que
não é "clube de abraços"
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Saiba mais sobre a ATLAS Results
e Business Results Transformation
A ATLAS Results tem por propósito organizar e simplificar os principais desafios na era da
transformação tecnológica, para ajudar empresas a construírem, com as estratégias de crescimento,
uma liderança transformadora, além de criar engajamento genuíno em suas pessoas.
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:
Diagnóstico 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 consolidar o
ROI do processo de transformação.
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Business Results Transformation
BRT
A aplicação do BRT irá oferecer as seguintes vantagens durante a jornada de transformação de sua
empresa:
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.
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ATLAS R esul ts
A V . PA U LISTA , 7 2 6
-7º andar - Bela Vista - São Paulo
+55 11 2337 8297
+55 11 97299 6245

C O NTA TO E I NFO R M A Ç Õ ES:
corporativo@atlasresults.com.br
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