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A Importância da Liderança 
Eficaz da Mudança em 
Tempos Turbulentos 

 

A administração Trump, a instabilidade da União 

Europeia, o Brexit – lendo as notícias a cada manhã 

ficamos impressionados com o número de mudanças 

acontecendo num período curto de tempo. Mudanças 

políticas dramáticas, novas negociações econômicas e 

a incerteza geral sobre como será o futuro estão 

impactando os negócios pelo mundo. Este é um 

período onde uma liderança da mudança, forte e 

eficaz, será crítica para o sucesso. 

  

 

esperar é algo significativo e 

potencialmente inesperado, mudan-

ças que impactarão grande parte dos 

negócios. Podemos também esperar 

um aumento no volume e 

complexidade das mudanças que 

teremos que acomodar e, se os 

eventos nos últimos tempos são um 

indicador, teremos que reagir a uma 

mudança repentina na política com 

pouco ou nenhum aviso. 

Sermos capazes de rapidamente 

implementar mudanças bem-

sucedidas, enquanto mantemos uma 

força de trabalho engajada e 

motivada, é o desafio que temos que 

enfrentar como líderes. 

A importância da liderança da 

mudança 

Em tempos turbulentos, a credi-

bilidade dos líderes é ameaçada à 

medida que a demanda por 

mudanças ultrapassa a capacidade 

organizacional para implementar 

estas mudanças. Na verdade, os 

próprios líderes são, muitas vezes, 

identificados como uma das principais 

razões para o fracasso da mudança. 

Construir uma forte liderança da 

mudança em sua organização, 

juntamente com um processo de 

engajamento efetivo, ajudará a 

construir uma organização ágil e 

resiliente, que possa lidar com os 

tempos incertos adiante. 

 

 

 

 

Preparando-nos para um 
futuro incerto 

Estamos num período em que o 

clima político está sendo redefinido. 

Com isso, o clima econômico 

também está mudando. 

Nós ainda não sabemos, com 

certeza, como serão os próximos 1 

ou 2 anos, mas o que podemos  
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Processos de engajamento efetivos são 

essenciais para uma mudança bem-sucedida 

A liderança eficaz da mudança também requer um 

processo de engajamento efetivo. Não basta apenas 

dizer à organização o que precisa acontecer. O 

envolvimento e compromisso das pessoas são o que 

garantirá a mudança verdadeiramente implementada 

dentro da organização. 

Mover pessoas para um estágio de compromisso 

requer uma abordagem estruturada. Os quatro 

componentes de um processo de engajamento efetivo 

são: 

 Envolvimento 

 Aprendizado 

 Recompensa 

 Comunicação 

Estruturado de forma apropriada e combinado com 

uma forte liderança da mudança, o adequado 

processo de engajamento permitirá que sua 

organização lide com os tempos turbulentos que virão 

a frente. 

Quando confrontado com a incerteza, 

certifique-se que sua estrutura de mudança 

está preparada 

Preparar e ter uma forte estrutura de mudança e 

capacidade para mudar permitirão que você lide com 

o que aparecer em seu caminho e implemente com 

êxito as mudanças em tempo hábil. 

Embora possamos não saber exatamente o que está 

dirigindo nosso caminho, já podemos começar a 

preparar nossas organizações. Sua jornada para criar 

uma liderança eficaz da mudança começa agora. 

 

A liderança eficaz da mudança começa no  

topo e é cascateada para toda a organização 

Numa época de mudanças rápidas, é frequentemente 

fácil tentar implementar mudanças velozmente, 

passando de uma para a outra, porém, sem garantir 

que as mudanças anteriores tenham sido 

implementadas com êxito e absorvidas pela 

organização. 

A mudança efetiva requer mais do que apenas 

decisões no nível executivo, requer uma forte 

liderança para cascatear as mudanças planejadas na 

organização, incorporando-as por toda parte. 

Identificamos três papéis da liderança que são 

necessários para implementar, com sucesso, a 

mudança em uma organização, cada um com suas 

responsabilidades claramente definidas. 

Papel do Patrocinador 

Traz poder formal para organizar, autorizar,  

iniciar e reforçar a mudança. 

Papel do Agente:  

Soma poder ao projeto com a clara  

responsabilidade de planejar e executar. 

Papel do Influenciador:  

Frequentemente não tem autoridade formal,  

mas tem significativo poder informal e influência  

no ambiente da mudança. 

A liderança da mudança faz toda a diferença na 

implementação de mudanças bem-sucedidas. 

Descobrimos que um forte patrocínio sênior é 

essencial para qualquer mudança significativa, devido 

ao poder formal e, portanto, à influência que esse 

patrocínio carrega. 

Sem o suporte de patrocinadores seniores, a 

organização pode sentir que a gestão organizacional 

não suporta a mudança. 

Trabalhando em conjunto, os agentes de mudança 

precisam apoiar as intenções do patrocinador, 

planejando a execução da mudança e coordenando 

em toda a organização. O sucesso desses dois 

papéis de liderança, alinhados e trabalhando em 

conjunto para alcançar os objetivos de mudança, é 

crítico para o resultado positivo da mudança 

estratégica.  

Este material e outros conteúdos relacionados à gestão 
de mudança estão disponíveis no Knowledge Center do 

site da Changefirst. 
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