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UMA VISÃO SOBRE A ESSÊNCIA DO PAPEL DE AGENTE E 

LÍDER DE MUDANÇA 

por Rosaneli Bach 

Quando nos deparamos com uma mudança profunda em nossas vidas, quer 

estejamos envolvidos direta ou indiretamente, a primeira coisa que nos perguntamos é 

qual o seu verdadeiro propósito. E depois, que perdas pode nos trazer, o que vai 

acontecer comigo, como será daqui pra frente, entre tantas outras interrogações. Caso 

se trate de uma mudança organizacional e estejamos no papel de patrocinador 

(sponsor), líder ou agente de mudança, normalmente as perguntas são: Qual o meu 

papel? Como fazer a mudança acontecer? Como engajar as pessoas na mudança? 

Muitas são as incertezas e muitas podem ser as respostas para lidar com a mudança, 

seja com resistência, seja identificando oportunidades, procurando entendê-la ou se 

preparando para lidar com mais um desafio. O fato é que muitos também são os 

caminhos a trilhar, sobretudo se dispomos de conhecimentos, se já vivenciamos 

outras mudanças e lançamos mão de metodologias, técnicas e ferramentas que 

fundamentam a Gestão de Mudança Organizacional (GMO) e que podem orientar e 

direcionar nossas ações para alcançar resultados. 

São abordagens que enaltecem a dimensão pessoas, que focam nos aspectos 

comportamentais além dos técnicos, estratégicos e processuais e fazem-nos sentir 

conhecedores do tema, especialistas, facilitadores e acima de tudo confiantes de que 

estamos no caminho certo e de que chegaremos lá com sucesso. 

Nesse processo de gerir mudanças, áreas são envolvidas, equipes multidisciplinares 

são constituídas, ações são implementadas, resultados parciais são acompanhados 

para se chegar ao tão esperado go live ou a marcos de mudança que retratem os 

saltos quantitativos e qualitativos de cada grande etapa de transição. Temos que 

pensar e agir com vistas a sua sustentação, pelo menos por um período de tempo, 

pois sabemos (e pesquisas constatam) que mudanças são cada vez mais constantes, 

numerosas e rápidas em um mundo global, dinâmico e complexo como o que estamos 

vivendo. 

Mas a questão ou reflexão que quero trazer neste artigo é: 

O que nos faz verdadeiros agentes e líderes de mudança? 

Somos agentes de mudança porque assim agimos ou porque fomos nomeados e 

necessitamos desempenhar o papel? Como fazer a diferença após nos apropriarmos 

de conhecimentos e práticas de GMO? Não estou me referindo simplesmente a 

resultados previamente determinados, definidos, mas a resultados oriundos de uma 

reflexão crítica sobre qual o melhor caminho a trilhar para fazer a diferença e que irá 

ajudar a organização a se tornar competitiva, referência em gestão e obter benefícios 
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reais. Estou falando de uma postura flexível e de uma continua leitura de situação 

frente à dinâmica de mudanças inerente ao mundo contemporâneo e cujas nuances, 

características e necessidades mudam ao longo do caminho. 

Propor e ajustar caminhos, rotas que tragam resultados eficazes é o que acredito ser a 

essência do papel do agente e líder de mudança, aquele que não se conforma nem se 

acomoda frente ao pré-estabelecido, mas que traz dentro de si uma inquietação, uma 

insatisfação nata, uma postura de não se intimidar, nem de aceitar ou se limitar a uma 

visão reducionista de que só há um caminho a trilhar. Não se trata ainda de repetir os 

mesmos caminhos já percorridos pela organização e que sem dúvida fizeram todo o 

sentido na ocasião. Para o momento presente, as soluções propostas anteriormente 

podem não ter mais validade. É preciso ter coragem de questionar, vislumbrar 

caminhos alternativos, inovar, transformar e APRENDER. Mas o que esta pequena 

grande palavra significa? A Neurociência está aí para reforçar que aprendemos e 

ampliamos nossas competências à medida que estabelecemos novas vias neurais que 

se formam a partir da construção de novos caminhos e formação de novos hábitos. 

Aprender é inerente ao ser humano e é primordial aos agentes e líderes de mudança. 

Então como adquirir esta capacidade? Não é simples, porque estamos falando de um 

processo por natureza complexo, que envolve muitas variáveis, crenças, valores, 

modelos mentais e atitude frente à vida que repercutem no nosso jeito de ser, estar e 

agir no mundo. Variáveis que estão impregnadas de características que podem ajudar 

ou impedir o processo de aprender. 

Que tal refletir sobre algumas dessas características se perguntando: 

 Como está a minha receptividade e motivação para aprender? 
 Sou incapaz de admitir que não sei e que estou errado? 
 Sou dono da verdade? Considero-me uma pessoa que sabe tudo?  
 Só o que penso e acredito é verdadeiro? 
 Costumo ser arrogante, não admitindo nenhuma outra possibilidade ou resposta que 

não seja a minha? 
 Necessito ter o controle de tudo? 
 Costumo tratar as pessoas com indiferença? 
 Reconheço o papel da emoção como impulso para ação? 
 Trato os assuntos com superficialidade, simplificando o que não é simples? 
 Sou empático? Procuro escutar e entender pontos de vista diferentes dos meus? 

 

Outra postura restritiva ao aprendizado e bastante comum entre as lideranças é a 

tendência de focar na necessidade de mudar o outro antes de refletir sobre o que eu 

preciso aprender e mudar enquanto líder de mudança para ser exemplo e referência 

para a equipe. 

Citações de grandes pensadores reforçam a necessidade de olhar para si mesmo 

como a de Mahatma Gandhi quando diz “Seja a mudança que você quer ver no 

mundo” ou a de Martin Luther King “Não há nada mais trágico neste mundo do que 

saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós 

mesmos?”. 
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Qual é então o perfil de líder que as organizações necessitam quando o foco é 

transformação e mudança? Aquele que trará para a organização pessoas que irão 

reproduzir o que já se faz, contribuindo para o continuísmo, ou aquele que irá propor 

inovações e contribuir para alavancar a organização? 

Acredito que várias organizações tenham esse foco ao selecionar suas lideranças. A 

Metodologia PCI® (People-Centred Implementation) da Changefirst® utilizada pela 

Dextera nos seus workshops e trabalhos de consultoria reforça a necessidade deste 

perfil questionador e de referência de comportamento, entre outros também 

prioritários. Confira no quadro abaixo: 

 

Metodologia PCI® – Características do Sponsor 

Insatisfação com o 
status quo 

Reconhece a importância de expressar a insatisfação com o 
status quo e de comunicar continuamente os direcionadores 
da mudança e a consequência de não mudar 

Reconhecimento do 
impacto nas pessoas 

Conhece e entende as mudanças que serão requeridas das 
pessoas referentes aos seus comportamentos, habilidades e 
atitudes. 

Entendimento do 
escopo 

Identifica quais pessoas e grupos serão afetados pela 
mudança 

Suporte privado 
Comunica seu comprometimento com a mudança em 
discussões privadas 

Suporte público 
Demonstra publicamente seu comprometimento com a 
mudança 

Disponibilização de 
Recursos 

Dedica e organiza pessoas e recursos necessários para o 
desafio da mudança 

Rede de 
Relacionamento 

Colabora com os outros sponsors e líderes da organização 
para implementar a mudança 

Abertura 
Cria ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para 
dar feedbacks realistas sobre a mudança 

Monitoramento 
Usa uma abordagem disciplinada para acompanhar a 
execução da mudança 

Reforço Usa reforço positivo e negativo para estimular a participação 
ativa das pessoas na mudança 

Foco no Estado Futuro Mantém constantemente foco organizacional na visão e 
objetivos da mudança. 

Modelo de 
comportamento 

Serve de modelo de comportamento necessário para a 
mudança. 

Fonte: Metodologia PCI da Changefirst Ltd. 

 

Então, me parece que não basta somente munir as lideranças e toda a rede de 

mudança com metodologias, ferramentas, conhecimentos que sem dúvida muito 

ajudam no alcance de resultados. É imprescindível que os responsáveis pelos 

programas de formação de líderes levem em conta o papel de Líder Aprendiz, 

busquem e ofereçam alternativas para que as lideranças exercitem esse papel e se 

perguntem enquanto agentes e líderes de mudança: 



 

4 

 
Alameda Jaú, 72 conj. 121 - Cerqueira César  
01420-000 – São Paulo – SP 
www.dextera.com.br – Tel.: +55 (11) 3062-8486 

 Quais os aprendizados que estou adquirindo? 
 Que aprendizados estou extraindo desta iniciativa de mudança? 
 Estou contribuindo para o continuísmo do status quo ou propondo inovações? 
 O que de fato aprendi e como posso contribuir para outras mudanças organizacionais? 
 Como posso contribuir para o aprendizado da equipe? 
 Estou contribuindo para a organização se tornar autossuficiente em gestão de 

mudança? 
 Estou sendo exemplo e referência para a equipe? 
 Estou preparado para fazer uma eficaz gestão da mudança? 

 

Com esses questionamentos não estou me referindo somente ao aprendizado de 

processos, de novas tecnologias e novas formas de trabalho obtidas através de 

treinamentos e participações em eventos de diferentes formatos, mas de algo muito 

maior que é a capacidade para aprender, o espírito de aprender, a postura de um 

eterno aprendiz, tão lindamente cantada na música de Gonzaguinha “O que é? O que 

é?”. Postura que não tem lugar para a inflexibilidade, verdade única, modelos mentais 

ultrapassados que não mais se sustentam frente a um mundo onde tudo pode ser 

questionado, desconstruído, reinventado e construído novamente a partir de novas 

leituras e visões. Postura que te eleva de uma condição passiva para ativa e te leva a 

perceber que a mudança é uma grande aliada ao aprendizado. 

Recomendo a todos que assistam ao filme “Doze homens e uma sentença” e 

aprendam com esse clássico da sétima arte. Observem o poder de influenciar pessoas 

e obter resultados surpreendentes. Constatem como uma única pessoa é capaz de 

mudar radicalmente o veredicto de uma sentença e construir novas realidades por 

meio de uma postura investigativa, questionadora e humana. 

Finalizo esta reflexão ressaltando a importância do processo de coaching para a 

formação de líderes e agentes de mudança como complementar às ações de 

capacitação em GMO, pois o propósito e abordagem do coaching reforça a postura de 

aprendiz, de protagonista e de outras características e comportamentos requeridos 

para lidar com mudança e com a própria vida. Ao estabelecer com o coachee uma 

rede de conversação através de uma escuta genuína e da arte de fazer perguntas, o 

processo de coaching ajuda as pessoas a visualizar possibilidades, a trilhar caminhos 

que antes não via, a assumir responsabilidade que lhes são próprias, a entender a 

necessidade de caminhar da intenção para a ação e adquirir o aprendizado que 

necessita para construir novas realidades. 

 

Rosaneli Bach 

Sócia- diretora da Dextera 

Pedagoga, Arte Terapeuta e Coach 

 


