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RESUMO 

   

         No primeiro capítulo há um enfoque em organização, cultura e mudança 

organizacional, quando será abordada mais especificamente a importância de 

implementar uma cuidadosa gestão da mudança e gestão da transição para o sucesso 

das organizações. No capítulo que segue, uma detalhada pesquisa bibliográfica 

preconizando o papel do líder na gestão da mudança, suas habilidades e 

comportamentos que influenciam positivamente nesse processo tão especial para as 

empresas e suas respectivas equipes. A fim de explorar mais profundamente o assunto, 

mas sabendo que não será possível esgotá-lo, a terceira seção desse trabalho 

preocupa-se com a relação do líder e algumas habilidades e competências, o líder e as 

diferentes inteligências, mais especificamente a inteligência emocional e, finalizando o 

capítulo, o líder, as mudanças e as reações às mudanças. O capítulo que segue analisa 

a importante ligação entre o líder e a comunicação para que a gestão seja bem-

sucedida e, por conseqüência, os problemas e desdobramentos negativos para a saúde 

das organizações em decorrência das falhas na comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

  O trabalho a seguir objetiva investigar o papel da liderança na gestão da 

mudança. Apesar de ser uma constante no mundo moderno, a mudança nas 

organizações não acontece de maneira independente e natural. Ela precisa ser 

planejada e administrada para não apenas se tornar um período longo e dispendioso 

financeiramente, como traumático e prejudicial. Se o líder não tiver consciência da 

importância do planejamento, implementação e acompanhamento de todo o processo, 

a mudança, tão necessária à sobrevivência da organização, pode acabar por causar 

seu fracasso. Por outro lado, o líder contemporâneo só é bem-sucedido quando está 

apto a gerenciar o lado humano da mudança, preocupando-se com o bem-estar de toda 

a equipe, evitando que este seja um período demasiadamente estressante para seus 

colaboradores. 

 

  Nos dias atuais, o excesso de informação, as constantes alterações no 

mercado e tantos outros fatores, forçam as organizações a passarem por mudanças 

cada vez mais frequentes. Interpretar e compreender as necessidades dos clientes tem 

se tornado um desafio sempre maior e este cenário justifica a Gestão da Mudança. 

 

   Independentemente da natureza das mudanças, o sucesso ou insucesso 

de qualquer processo desse tipo está intimamente relacionado ao papel exercido pela 

liderança da empresa. É primordial que esse processo seja iniciado pela direção da 

organização, pois são os líderes que iniciam e participam de todas as etapas 

envolvidas, aceitando e compreendendo a necessidade de realização de cada uma 

delas.  

 



 8 

  Leonardo Henrique Nardin, em seu artigo nomeado Gestão da mudança, 

afirma que em consultoria empresarial, um dos principais trabalhos é o de convencer o 

empresário da necessidade de reestruturação organizacional em sua empresa. Essa 

reestruturação, segundo ele, implica essencialmente em mudança cultural e revisão da 

estratégia da organização. 

 

  A capacidade de gerir mudanças é o item fundamental que as 

organizações devem buscar para alcançar o sucesso. Logo, conforme preconiza 

Nardin, a Gestão da Mudança passa a ser um dos assuntos mais importantes a serem 

estudados e desenvolvidos em Administração nos dias atuais.   Líderes bem 

preparados estão aptos a guiar suas equipes durante o momento de tensão causado 

por qualquer processo de mudança, de forma a transformá-lo em uma grande 

oportunidade de crescimento. Não apenas os líderes são essenciais à gestão da 

mudança, mas também fatores como o tipo de organização, a cultura organizacional e 

características da mudança.   
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CAPÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

  A Wikipédia descreve o sentido que a palavra organização tem na 

Administração: combinação de esforços individuais que têm por finalidade realizar 

propósitos coletivos. Exemplo: empresas, associações, órgãos do governo, ou seja, 

qualquer entidade pública ou privada. As organizações são compostas de estrutura 

física, tecnológica e pessoas. 

 

   Ao planejar e implementar qualquer processo de mudança, é preciso 

conhecer a cultura organizacional que, por sua vez, é formada por políticas internas e 

externas, sistemas, crenças, valores e clima organizacional. Apenas assim, será 

possível obter melhores instrumentos para a implementação das mudanças e, 

consequentemente, mais resultados positivos.  

 

   Segundo Pettigrew (in MONTEIRO: FLEURY, 1991) a cultura é pensada 

como um conjunto complexo de valores, crenças e pressupostos que definem os modos 

pelos quais uma empresa conduz seus negócios. A concepção de Fleury (1989) 

complementa a ideia de cultura organizacional como: 

 

"...um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em 

elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir 

significações, construir a identidade organizacional, tanto agem 

como elemento de comunicação e consenso, como ocultam e 

instrumentalizam as relações de dominação" (in MONTEIRO: 

FLEURY, 1989:22). 
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                     A mudança organizacional pode significar uma alteração da posição da 

organização no mercado, uma mudança em sua função social, ou modificação em 

seu direcionamento estratégico, com uma possível alteração em sua missão e/ ou 

cultura, com a reavaliação de seus valores e práticas em diferentes níveis de 

autoridade e responsabilidade. 

  Mudar não é um episódio único, mas um processo natural e contínuo ao 

longo da existência das organizações, e é decorrente das respostas destas à ação 

de forças internas e externas, exercidas pelo meio onde estão inseridas. Para 

sobreviverem, as empresas precisam desenvolver a capacidade de prever 

mudanças e administrá-las. As autoras do artigo Cultura e Mudança Organizacional 

(ibidem) resumem o que deve ser privilegiado pelos líderes das organizações: a 

adaptabilidade, a flexibilidade, a sensibilidade, a decisão e a rapidez. 

 

  Para os estudiosos Pettigrew e Whipp (apud LOPES, 2003), o processo 

da mudança pode ser melhor entendido se dividido em três aspectos: contexto e 

conteúdo da mudança e processo da mudança. O termo contexto da mudança 

representa os fatores contextuais, fora da empresa que podem afetar o processo de 

mudanças. Conteúdo da mudança, por sua vez, é o que vai ser alterado. 

Finalmente, processo de mudança é o aspecto relacionado às fases e ao estilo de 

liderança operativa da mudança, bem como à velocidade desta. 

 

  Para que o sucesso no processo da mudança ocorra é preciso, 

primordialmente: conhecer as razões da mudança e gerenciar o seu processo; 

realizar um diagnóstico organizacional para então, definir a direção da mudança; 

estabelecer um plano estratégico de mudança, monitorá-lo e avaliá-lo 

continuamente. 
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1.1. GESTÃO DA MUDANÇA E GESTÃO DA TRANSIÇÃO 

   Liderança é um fenômeno relacional ou interpessoal, exercido através de 

padrões ou estilos de comportamento, pelo qual o gestor influencia seus subordinados 

para obter resultados de seu trabalho. 

 

   Chiavenato (2006) afirma que a flexibilidade é condição indispensável da 

mudança e deve ser sempre estimulada pelo administrador. Ainda segundo o professor, 

o administrador não deve ser um mero agente de manutenção do status quo e 

conservação da situação. Para ele, o administrador deve ser “um poderoso agente de 

mudança e de inovação dentro da empresa”. 

 

   Alguns administradores cometem o erro de acreditar que uma vez iniciada 

a mudança, sua equipe perceberá que ela se estabelecerá e acompanhará todo o 

processo. Na verdade, a mudança não ocorre simplesmente, ela deve ser gerenciada.  

 

    A fim de gerenciar a mudança, o líder deve ser capaz de usar 

eficientemente seu conhecimento técnico e informações disponíveis; ser criativo e 

projetar o futuro dentro e fora da organização; trabalhar em equipe e ser flexível, 

adaptando-se aos novos processos; incentivar todos os colaboradores, estabelecendo 

ótima comunicação; definir claramente o que se espera das equipes; engajar e inspirar 

as pessoas em suas atividades (LOPES, 2003).  

 

    Gerir mudanças é assumir riscos e resolver conflitos. Liderar, segundo 

Chiavenato (idem), é inspirar confiança nas pessoas e fazê-las acreditar em você e no 
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futuro através de sua liderança. O processo de mudança é impulsionado pela tensão 

entre conhecer o presente e projetar um futuro melhor. 

 

   Dino Carlos Mocsányi, em seu artigo Gestão das Transições: 

Administrando o Lado Humano das Mudanças, afirma que enquanto mudança é uma 

variação na situação externa, transição é a reorientação psicológica interna. Composta 

de três fases, a transição pela qual as pessoas passam para aceitar a mudança, 

começa por um fim, passa por uma região neutra e termina com um novo começo.  

 

   Ainda conforme preconiza Mocsányi (ibidem), a gestão da mudança 

envolve cinco momentos diferentes: 

 

1. Constatar a necessidade de mudança; 

2. Definir uma mudança que satisfaça a necessidade e estabelecer a visão de futuro 

clara; 

3. Identificar os impactos da mudança planejada; 

4. Planejar como as mudanças serão efetuadas; 

5. Implementar e consolidar as mudanças. 

 

 

  Em seu artigo, Dino Carlos Mocsányi (ibidem) esclarece que a gestão da 

mudança não é suficiente por não tratar diretamente dos aspectos humanos e impactos 

psicológicos decorrentes do processo da mudança. Logo, é preciso que o líder guie a 

equipe no sentido de desvincular-se do passado e entender as transições. O gerente 

moderno deve liderar e administrar o período de transição, a fim de obter dele o maior 

sucesso possível. 

 

Mocsányi descreve cinco passos que envolvem a gestão da transição (ibidem): 
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1- Desenvolver e colocar em prática um plano de gestão da mudança eficaz; 

2- Identificar onde grupos e indivíduos-chave se encontram no processo de transição de 

três fases;  

3- Desenvolver e implementar estratégias para gerenciar finalizações e perdas; 

4- Desenvolver e pôr em prática estratégias para guiar as pessoas através da região 

neutra e aproveitá-la; 

5- Desenvolver e colocar em prática estratégias para ajudar as pessoas a criar um novo 

começo. 

 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE GRANDES GESTORES DE 

CRISES 

 

     Pat Rowe (2009) observou o comportamento de líderes bem sucedidos e 

destacou em sua análise dez características que se destacam. Segundo a estudiosa, 

grandes líderes vivem à frente da realidade, reconhecem os eventos e seus significados 

e não fogem das conseqüências do que conseguem visualizar. A integridade intelectual 

é um dos seus principais componentes. Ademais, líderes bem sucedidos pensam no 

que é melhor para a organização, e não em ganho pessoal. 

 

    Eles também são capazes de enxergar o cenário completo, o todo. 

Possuem a habilidade de observar atentamente os detalhes sem se deixar envolver, 

podem ver todas as partes móveis e distinguir entre causa e efeito. Atingem um nível de 

conhecimento bastante elevado sobre a situação, habilidade pode aumentar ainda mais 

sua capacidade de enxergar o problema realisticamente. 

 

      Após terem identificado os problemas, eles estão dispostos a considerar 

múltiplas abordagens para sua resolução. Esses líderes, conforme preconiza Rowe, 

possuem confiança suficiente para reconhecer e aceitar quando sua maneira não é a 
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melhor, juntam-se a outros em sessões de “brainstorming” para explorar possíveis 

soluções sem julgá-las, mesmo quando já tem uma solução favorita em mente.  

 

    Quando sentem ter ouvido a melhor opinião estão dispostos a tomar uma 

decisão. Grandes líderes utilizam uma combinação entre dados em tempo real e 

sabedoria acumulada ao longo de anos de liderança. Quando tomam uma decisão 

sabem que precisam “vender” a idéia às partes interessadas e trabalham 

incansavelmente a fim de garantir que a resistência, comum nesses processos, não 

bloqueie a eficácia da decisão. Além disso, os grandes líderes tomam o problema para 

si, compreendendo, porém, que uma solução em longo prazo requer a opinião e o 

envolvimento de muitos interessados. Logo, identificam as pessoas interessadas no 

processo e trabalham junto a elas na busca por uma solução eleita pela maioria e com 

a qual podem lidar. 

 

  Líderes bem sucedidos sabem que não podem escutar somente àqueles 

que concordam com eles e nunca encorajam o pensamento unidimensional. Pat 

destaca ainda que, o líder de crise bem sucedido busca indivíduos que têm uma 

diferente perspectiva sobre um determinado assunto, pois incluem indivíduos com os 

quais possam discordar e cujos conselhos podem ser contrários àqueles de seus 

conselheiros mais próximos. 

 

  Eles têm um senso de urgência e se mantém equilibrados. Acima de tudo,  

são corajosos o suficiente para tomar decisões que acreditam ser corretas, 

independente de serem ou não as mais populares. Líderes de sucesso reconhecem 

que são observados constantemente pela equipe, superiores, clientes e finalmente, 

pelo mundo, e têm ciência de que a forma como se apresentam oferecerá sinais não 

verbais a tais expectadores.  Ademais, são portadores de más noticias quando preciso 

e o fazem de forma a evitar o pânico e a oferecer um nível realista de esperança sobre 

o futuro.  
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  Pat Rowe ainda afirma em seu artigo que as crises geralmente posicionam 

o líder frente a frente com um conjunto de situações com as quais ele ainda não teve 

contato e com perguntas cujas respostas são desconhecidas por ele. Coletar pontos de 

vista contrários de pessoas com as quais podem discordar, mas respeitam, geralmente 

significa que podem criar soluções inéditas e cujos resultados podem ser 

desconhecidos. Contudo, caso seja a melhor solução, o grande líder está preparado 

para assumir o risco anteriormente calculado. 

 

   Grandes líderes estão cientes de que nem sempre disporão de todas as 

informações que gostariam, mas também sabem que tomar uma decisão imperfeita é 

normalmente melhor do que não tomar decisão nenhuma. Líderes corajosos que 

assumem riscos calculados irão, indubitavelmente, cometer erros em algum ponto. 

Crises profundas demandam constante tomada de decisões. O volume de decisões 

necessárias em crises multifacetadas é quase uma certeza de que nem todas as 

decisões estarão 100% corretas. Grandes líderes estão preparados para admitir seus 

erros quando preciso. 

 

  Naturalmente, a estudiosa destaca que nem todo líder apresenta todas as 

dez características na mesma proporção; alguns serão mais fortes em uma área 

específica do que os outros. Entretanto, a maioria dos líderes bem sucedidos na gestão 

de crises profundas serão possuidores de quase todas estas características e isso será 

essencial para a “saúde” das organizações durante esses processos de crise seguidos 

por mudanças. 

 

As dez características listadas abaixo, de acordo com as percepções de 

Rowe podem oferecer um meio de auditar até mesmo as crises pessoais. 

 

 

1. Vê as coisas como elas são. 

2. Estratégia e detalhe. 
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3. Múltiplas opções. 

4. Determinação. 

 5. Colaboração.  

6. Ouve opiniões impopulares.  

7. Calmos, corajosos e positivos.  

8. Assume riscos em face de outros riscos.  

9. Regra dos 80%.  

10. Admite erros.  

 

1.2. O LÍDER, A ESTRATÉGIA E O ALINHAMENTO 

 

  Em entrevista ao Manager, Michael Porter, autoridade mundial em 

estratégia competitiva, afirma acreditar que o líder deve ser um estrategista porque a 

estratégia é a atividade primordial de qualquer líder, na verdade, o líder deve preconizar 

o desenvolvimento de uma vantagem competitiva e, na opinião dele, “isso vai ao 

encontro da estratégia”. Depois, a tarefa é fazer com que essa estratégia seja seguida 

por todas as pessoas da organização. A estratégia, no seu ponto de vista é a 

ferramenta mais poderosa no sentido de se conseguir o alinhamento.  

 

  Muitos líderes, segundo ele, infelizmente, se concentram apenas na 

melhoria operacional das suas organizações, na motivação dos colaboradores, e 

perdem a noção do verdadeiro propósito de um líder, que é exatamente providenciar 

que a estratégia seja estabelecida. Acabam falando muito com os mercados, perdem 

muito tempo cuidando de sua própria imagem pessoal e perdem o foco.  
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  No contexto atual, em razão da diversidade, é essencial a presença de um 

líder generalista no topo da organização. Este deve ser um indivíduo capaz de estar 

numa posição estratégica, mas que consegue igualmente dialogar com diferentes 

setores. Enquanto há tempos o líder especializado em determinadas áreas de 

conhecimento era valorizado, no mercado atual o líder generalista é essencial. Esse 

gestor deve saber não apenas formular todos os processos, mas também executá-los. 

O generalista deve atuar em três níveis da organização: o nível estratégico, pessoal e 

organizacional. A ação do líder generalista no nível estratégico será aferido pelos 

resultados, em função dos investimentos realizados e sua rentabilidade.  
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CAPÍTULO II 

O LÍDER NA GESTÃO DA MUDANÇA 

2.1. O LÍDER, ALGUMAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

  Para obter o máximo de retorno positivo, o administrador precisa 

desenvolver sua capacidade de liderança, a marca registrada de um bom 

administrador.  O conhecimento técnico e teórico e as diversas competências serão 

pouco úteis ao administrador contemporâneo se este não desenvolver as habilidades 

humanas necessárias para mobilizar as pessoas. A liderança não é apenas a soma de 

alguns traços de personalidade ou outros aspectos isolados. Liderança é a soma, a 

conjunção e multiplicação de vários atributos, habilidades, competências e fatores. 

 

  O professor Chiavenato afirma que o administrador deve ser sempre um 

poderoso agente de mudança na empresa (2006, p.52). Para tanto, faz-se necessário 

que este líder desenvolva flexibilidade para atuar de maneira diferente de acordo com 

cada cenário encontrado em diferentes momentos. 

 

  Chiavenato destaca ainda, alguns imperativos que precisam ser definidos 

ao refletir sobre a complexidade da liderança (2006, p.121). O primeiro imperativo ao 

líder está em conduzir as pessoas para alcançar resultados; o segundo, em impulsionar 

o desempenho das pessoas lideradas, definindo expectativas e auxiliando os 

subordinados. Estabelecer parceria dentro e entre as equipes da organização é o 

terceiro item primordial ao líder, segundo o estudioso. A seguir, o líder precisa 

comunicar-se bem para poder influenciar as pessoas com o poder pessoal. A escolha 

de sua equipe é outro fator essencial para o líder bem-sucedido.  
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  O líder competente sabe que estar cercado de pessoas talentosas é a 

maneira mais segura de garantir condições para o crescimento da organização. Formar 

uma equipe melhor que ele próprio deve ser um dos maiores objetivos do líder, que 

garante o contínuo treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores. Finalmente, 

o sexto imperativo de Chiavenato refere-se à necessidade de inspirar lealdade e 

confiança nas pessoas. O líder com essa habilidade consegue manter a satisfação do 

seu grupo, retendo pessoas talentosas e valiosas à organização. 

 

  Em seu artigo de 15 de janeiro de 2009, na revista T&D, Eugenio Mussak 

reflete sobre a necessidade de perceber as nuances do ambiente. Segundo ele, 

especialmente em tempos de mudança, é preciso compreender as nuances do 

ambiente, aprender constantemente e adaptar-se para melhor interagir. O estudioso 

conclui que os itens relacionados acima resultam no ato de pensar, que tem recebido 

pouca dedicação pelos profissionais, atualmente tão focados em atingir resultados. 

 

 

2.2. ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS DE LIDERANÇA 

 

  O líder do século XXI deve ser capaz de criar arquitetura social 

conducente à geração do capital intelectual: idéias, know-how, inovação, cérebros, 

conhecimento e especialização, bem como deve ser capaz de inspirar confiança e 

manter acesa a esperança, consciente de que cada pessoa é um todo integrado de 

natureza física, intelectual, emocional e espiritual (BENNIS, Slides). 
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  Alguns itens recentes sobre liderança segundo a HSM Management em 

agosto de 2006: 

 

ü O líder precisa demonstrar capacidade de motivar e mobilizar a equipe para 

alcançar as metas. 

ü 65% dos líderes que obtêm sucesso em suas funções são recrutados 

internamente e demonstram grande habilidade nas relações interpessoais. 

ü Uma liderança firme faz com que seja mais provável a execução bem-sucedida 

da estratégia de negócios. 

ü Os líderes atuais buscam constante aprimoramento e direcionamento correto de 

suas carreiras.  A ferramenta de Coach em muito ajuda neste processo. 

ü Os líderes atuais de maior sucesso cultivam valores como lealdade e 

comprometimento com as empresas. 

ü As prioridades para os líderes atuais focam o crescimento da equipe e 

aproveitamento de talentos. 

ü Os líderes que chegaram a sua posição dentro da corporação prepararam-se 

para isso, desenvolvendo a capacidade de liderar. 

 

2.2.1. LIDERANÇA CARISMÁTICA 

 

   Conforme preconiza S.P. Robbins (SLIDES), os líderes carismáticos 

tendem a levar pessoas a fazerem esforço extra no trabalho. Esse tipo de liderança 

baseia-se nas habilidades que os seguidores atribuem ao líder quando observam certos 

comportamentos. 
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  Esse líder é auto-confiante, possui plena confiança no próprio julgamento 

e habilidade em executar suas tarefas a fim de atingir suas metas. A capacidade de 

envolver-se por uma meta idealizada é exacerbada por uma grande habilidade de 

articulação, pois esclarece e formula sua visão de maneira compreensível para os 

demais; além disso, compreende as necessidades dos seguidores e atua como força 

motivadora. 

 

  Os líderes são pessoas fortemente comprometidas, dispostas a assumir 

elevados riscos pessoais, arcar com custos altos e dedicar-se ao auto-sacrifício para 

realizar o que pretendem. Podem ainda, ter um comportamento fora do habitual, 

adotando atitudes vistas como modernas, não convencionais e contrárias às normas. 

 

   Esses líderes, ainda seguindo as idéias do estudioso, são percebidos 

como agentes de mudança e não como mantenedores do status quo; são sensíveis ao 

ambiente, avaliam realisticamente as imposições da situação e dos recursos 

necessários para fazer a mudança. 

 

2.2.2.  LIDERANÇA VISIONÁRIA 

 

   A capacidade de criar a visão de futuro é a condição fundamental para 

atuação bem sucedida de todo líder. S.P. Robbins (SLIDES) afirma que grandes líderes 

têm em comum, sonhos, visão de futuro, acreditam em si mesmos e no sucesso de sua 

visão. 
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  A visão é uma imagem compartilhada do que se deseja que a empresa 

seja ou se torne.  Logo, a visão correta cria uma energia que impulsiona líderes a trazer 

pessoas para perto de si, oferecer suporte, treinamento, dar feedbacks e reconhecer 

sua equipe pelos sucessos obtidos. Prazer pelo que a vida pode oferecer, amor pelo 

que faz, trabalho duro e perseverança naquilo que acredita dão ao líder disposição para 

querer ir sempre mais adiante, não desistir perante aos obstáculos e transmitir 

esperança e convicção a sua equipe. 

 

2.2.3. LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL 

   Com sua visão holística e integradora, a liderança transformacional 

prepara organizações para enfrentar e solucionar questões, contribuindo para 

reconstrução de um sistema valorativo que compõe as bases do negócio. Robbins 

(SLIDES) preconiza, ainda que esses líderes caracterizam-se por relevante carisma: 

apresentam visão e sentido de missão, instilam orgulho, obtêm respeito e confiança. 

 

   O líder transformacional inspira todos ao ser redor, comunicando 

expectativas elevadas, expressando objetivos importantes de maneira simples. Além 

disso, promove o estímulo intelectual, a racionalidade, inteligência e solução cuidadosa 

de problemas. Esse tipo de líder dedica atenção pessoal, tratando cada funcionário 

individualmente, orienta tecnicamente, aconselha; enfim, pratica uma consideração 

individualizada. 

 

 

 



 23 

2.2.4. LIDERANÇA BASEADA EM PRINCÍPIOS 

 

   A liderança baseada em princípios, como afirma o estudioso Robbins 

(SLIDES) está associada ao papel do líder e da pessoa do líder. Precisa haver 

coerência entre o que é, o que faz e o que fala.  Valores como justiça, confiança, 

integridade, honestidade, humildade, coragem e empatia norteiam este estilo de 

liderança que é formada por quatro níveis. 

 

   Primeiramente, a pessoa do líder é o princípio-chave, a confiabilidade 

(pessoal e profissional). A equipe, por sua vez, é o pilar de sustentação das 

organizações eficazes. O princípio-chave desse nível na liderança baseada em 

princípios é a confiança mútua. Caminho estratégico, nível seguinte, coloca em 

consonância o plano estratégico escolhido pela empresa e o esforço conjunto das 

pessoas que compõem a organização. Finalmente, a estrutura organizacional, sistemas 

e processos contribuem para a realização do caminho estratégico.   O princípio-chave 

dos níveis três e quatro é o alinhamento. S.P. Robbins (SLIDES). 
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CRIAÇÃO DE VALOR E LIDERANÇA 
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A imagem abaixo ilustra os estilos de liderança segundo o especialista Rowe. 

2.3. ESTILOS DE LIDERANÇA SEGUNDO W.GLENN ROWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. LIDERANÇA GERENCIAL 

 

   Esse estilo envolve, segundo Rowe, além da estabilidade e ordem, a 

manutenção do status quo. Líderes gerenciais são sensíveis ao passado, consideram o 

trabalho um processo que permite a interação de idéias e pessoas, a fim de definir 

estratégias e tomar decisões. Além disso, líderes gerenciais envolvem-se em situações 

e contextos característicos de atividades do dia-a-dia. Podem não ter empatia e podem 

procurar envolver-se com outras pessoas, mas mantêm um baixo comprometimento 
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emocional nesses relacionamentos. Como são deterministas as escolham que fazem 

são determinadas pelo ambiente externo e interno. 

 

2.3.2. LIDERANÇA VISIONÁRIA 

 

  A liderança visionária exige autoridade para influenciar o pensamento e as 

atitudes das pessoas, o que significa delegar poderes e implica correr riscos em várias 

dimensões. Esses líderes, afirma o especialista Glenn Rowe, são relativamente mais 

pro-ativos, moldando idéias em vez de se oporem a elas, provocando agitação no 

ambiente. Quando os líderes visionários estão no comando, as relações humanas 

tornam-se intensas.  

 

  Os líderes visionários trabalham em posições de alto risco e buscam 

negócios arriscados, especialmente quando as recompensas são altas. Também são 

profissionais que buscam criatividade, inovação, desordem e a mudança do status quo.  

 

2.3.3. LIDERANÇA ESTRATÉGICA 

 

   Glenn Rowe preconiza que esse líder tem imensa habilidade de influenciar 

outras pessoas a tomar, de forma voluntária e rotineira, decisões que aumentem a 

viabilidade em longo prazo da organização, ao mesmo tempo em que mantêm a 

estabilidade financeira em curto prazo. O líder estratégico influencia funcionários a 
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tomar, voluntariamente, decisões que ajudem a organização, esse é o aspecto mais 

importante da liderança estratégica. 

 

   Os líderes estratégicos diferem-se dos gerenciais e dos visionários à 

medida que sonham e tentam concretizar seus sonhos. Além disso, destacam o 

comportamento ético e têm expectativas em relação à performance de seus superiores, 

pares, subordinados e deles próprios. 

 

   Independentemente do cargo que ocupem, são decisivos e estão 

comprometidos a proteger aqueles ao seu redor e ajudar a empresa criar valor para 

seus clientes e retornos para os acionistas e outros stakeholders. (HITT e IRELAND, 

2008, Slides). 
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CAPÍTULO III 

O LÍDER E AS DIFERENTES INTELIGÊNCIAS 

 

   Da mesma forma que não existem duas organizações iguais ou duas 

situações iguais, também não existem duas pessoas exatamente iguais. Todas as 

pessoas possuem idiossincrasias positivas e altamente positivas, além das negativas e 

altamente negativas. O líder precisa ajudar seus liderados a potencializar suas 

características positivas e corrigir ou minimizar as características negativas. Chiavenato 

preconiza que o líder precisa: 

 

 “saber lidar com as diferenças individuais de personalidade, caráter, 

aptidões, interesses, inteligências de seus subordinados e trabalhar com 

cada um deles no sentido e obter o máximo possível de suas 

potencialidades”.  (CHIAVENATO, 2006, p.30) 

 

  As empresas mais bem-sucedidas no mundo moderno possuem equipes 

multifuncionais. A fim de saber lidar com a variedade de habilidades e competências 

contidas em sua equipe de trabalho, interagir de maneira adequada às características 

individuais de cada membro, o líder precisa não apenas identificar e saber lidar com 

cada tipo de inteligência, mas também precisa conhecer-se profundamente.  

 

  O psicólogo Howard Gardner, em seu livro Estruturas da mente analisa a 

possibilidade de diversas formas de inteligência. Segundo o estudioso, inteligência é a 

“capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos valorizados em um ambiente 

cultural ou comunitário”. Inteligência então, seria a habilidade que as pessoas têm de 

adaptarem-se a diferentes situações e, também, modificá-las.  

 

  Gardner definiu sete tipos de inteligências, quantidade que evoluiu para 

nove, após os estudos de Daniel Goleman. São eles: Inteligência Verbal ou Linguística; 

Inteligência Lógico- Matemática; Inteligência Cisnetésica Corporal; Inteligência Espacial; 
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Inteligência Musical; Inteligência Inter-Pessoal; Inteligência Intra-Pessoal; Inteligência 

Pictórica Espacial e Inteligência Naturalista. 

 

  Cada pessoa nasce com potencial para desenvolver as várias 

inteligências. Contudo, aspectos como a interação com o meio ambiente, socialização, 

cultura, entre outros, favorecem o desenvolvimento de algumas em detrimento de 

outras que não são aprimoradas. Conhecer as principais características e habilidades 

de líderes e liderados é uma maneira objetiva de entender a equipe e buscar meios 

pragmáticos de tornar o grupo mais coeso e produtivo. Analisando o quadro das 

múltiplas inteligências abaixo da UniversiaBrasil, é possível identificar as principais 

características de cada pessoa: 

 

 

Lógico-matemática: capacidade 

de solucionar problemas 

envolvendo números e outros 

elementos matemáticos, 

perceber a relação entre as 

coisas, saber, por exemplo, como 

um computador funciona. 

Envolve todas as ciências 

exatas. Exemplos de profissões: 

engenheiros, físicos, químicos, 

técnicos em informática e 

médicos. Albert Einstein é um 

exemplo de pessoa com 

inteligência lógico-matemática.   

Lingüística: habilidade para 

lidar com as palavras, para 

expressar idéias, memorizar o 

que se fala, gostar e saber 

como falar, usar a linguagem 

para representar o mundo - é a 

inteligência responsável pela 

comunicação. Exemplos de 

profissões: políticos, 

professores, jornalistas, 

vendedores e escritores. 

Grandes autores, como Jorge 

Amado, têm grande potencial 

lingüístico.   

Cinestésica Corporal: 

capacidade de usar o corpo de 

maneiras diferentes e hábeis, 

saber como se movimentar, gostar 

de exercícios físicos, pessoas que 

desenvolvem essa inteligência 

costumam usar muitos gestos 

quando falam. Exemplos de 

profissões: atletas, dançarinos e 

atores. Essa aptidão pode ser 

encontrada em atletas como Pelé 

e Michael Jordan.   

Espacial: habilidade para 

memorizar cenas, noção de 

espaço e direção, saber onde 

está e quais são as referências a 

sua volta, criatividade e 

imaginação. Exemplos de 

profissões: arquitetos, 

Musical: pessoas com o 

chamado "ouvido absoluto", 

capacidade de organizar sons 

de maneira criativa, ouvir uma 

melodia e não esquecer mais, 

tocar uma música que nunca 

tocou antes, reconhecer notas e 

Interpessoal: habilidade de 

compreender os outros, se dar 

bem com as pessoas, saber se 

comunicar, ter empatia (saber o 

que o outro está sentindo), gostar 

de estar entre outras pessoas - 

indivíduos com inteligência 
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engenheiros e decoradores. Um 

bom exemplo é o arquiteto Oscar 

Niemeyer.   

acordes. Exemplo de 

profissões: músicos, cantores, 

compositores. Os compositores 

Beethoven e Mozart possuíam 

inteligência musical.   

interpessoal em evidência 

costumam ser bons líderes. 

Exemplos de profissões: 

psicólogos, advogados, 

assistentes sociais, 

apresentadores de TV e 

administradores. Silvio Santos, por 

exemplo, tem capacidade 

interpessoal.   

Intrapesssoal: capacidade de 

relacionamento consigo mesmo, 

saber se entender, gostar de 

passar tempo sozinho, 

compreender os próprios 

sentimentos - relacionada com a 

auto-estima. Exemplos de 

profissões: psicólogos e filósofos. 

Os filósofos clássicos, como 

Platão, podem ser exemplos de 

inteligência interpessoal.   

Pictográfica: habilidade de 

transmitir mensagens por meio 

de desenhos, figuras e 

imagens, memorização de 

cenas e lugares. Exemplos de 

profissões: desenhistas, 

escultores, designers e 

publicitários. Pintores como 

Leonardo da Vinci e Pablo 

Picasso são bons exemplos.   

Naturalista: sensibilidade à 

natureza e ao meio ambiente. 

Capacidade entender o meio 

natural e identificar como as 

coisas acontecem, compreender, 

por exemplo, como as plantas 

crescem e se desenvolvem. 

Exemplos de profissões: 

paisagistas, biólogos e 

ecologistas. O britânico Charles 

Darwin, que desenvolveu uma 

teoria sobre a evolução dos seres 

vivos, é um exemplo de quem tem 

aptidão naturalista. 

 Fonte: UniversiaBrasil, 29/08/2006. 

 

 

  Como foi observado no quadro acima, um resumo das características e 

cada inteligência, cada pessoa possui habilidades específicas e predominantes. 

Observar, analisar e considerar cuidadosamente esses fatores, permite ao líder 

perceber suas áreas de excelência e áreas de oportunidade com mais exatidão.     

 

           Ademais, o líder que considera tais fatores em relação a sua equipe tem 

uma percepção mais clara das aptidões de seus liderados, podendo assim, organizar 

os grupos de maneira que cada funcionário seja uma peça num cenário visto como um 
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todo. Um grupo de colaboradores cujas habilidades predominantes são muito parecidas 

possivelmente não alcançará o equilíbrio necessário para obtenção de resultados 

expressivos. 

 

 

3.1. O LÍDER E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

  Segundo o estudioso Goleman, o segredo do sucesso pessoal e 

profissional não está em um coeficiente de inteligência alto, mas na habilidade para 

conduzir os sentimentos perante os demais. Esta preocupação é muito pertinente aos 

líderes, pois para conduzir pessoas é preciso ser capaz de entender suas 

especificidades e respeitar as diferenças. Conforme explicita Francisco Galindo: 

 

A inteligência emocional, segundo Goleman, estava mais 

relacionada ao sucesso nos negócios e na vida que o QI como 

única arma do indivíduo na hora de iniciar uma carreira 

profissional ou uma relação afetiva. O controle dos impulsos, a 

autoconsciência, a motivação, o entusiasmo, a perseverança, a 

empatia e a agilidade mental são recursos determinantes do 

sucesso ou do fracasso do indivíduo, de acordo com o exposto 

em "Inteligência Emocional". (GALINDO, 2008) 

 

 

  A pessoa cujas características predominantes referem-se à inteligência 

emocional possui a junção das habilidades das inteligências inter-pessoal e intra-

pessoal. Como já sabemos, inteligência inter-pessoal é a habilidade de compreender os 

outros, a maneira de aceitar e conviver com o outro. A inteligência intra-pessoal, por 

sua vez, é a capacidade de relacionamento consigo mesmo, autoconhecimento. Trata-

se da habilidade de administrar seus sentimentos e emoções a favor de seus projetos, 

é a inteligência da autoestima.  
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  Líderes altamente influenciados pela inteligência inter-pessoal têm a 

capacidade de organizar grupos e desenvolver negociações bem-sucedidas. A 

sensibilidade pessoal desses profissionais permite que a empatia seja facilmente 

estabelecida, ajudando-os a criar uma sintonia pessoal com liderados, clientes e 

parceiros no geral. 

 

  Líderes com habilidades intra-pessoais, por sua vez, possuem as mesmas 

características encontradas na inteligência inter-pessoal, só que aplicada a si mesmo. 

Trata-se da capacidade que o líder teria em formar um modelo verdadeiro e preciso de 

si mesmo e usá-lo de forma efetiva e construtiva. 

 

  Inteligência emocional é um conjunto específico de aptidões utilizadas no 

processamento das informações relacionadas à emoção. Este tipo de inteligência está 

relacionado a habilidades tais como motivar a si mesmo e persistir mediante 

frustrações; controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas; 

praticar gratificação prorrogada; incentivar pessoas, ajudando-as a motivarem-se e a 

liberar seus melhores talentos, conseguindo seus engajamentos a objetivos de 

interesses comuns. 

 

  Sintetizando, Goleman dividiu a Inteligência Emocional em cinco áreas de 

habilidades: autoconhecimento emocional; controle emocional; auto-motivação; 

reconhecimento de emoções em outras pessoas; habilidades em relacionamentos inter-

pessoais. 

 

  A mudança organizacional não só deve ser conduzida por líderes, mas por 

líderes capazes de invocar a compreensão e paixão dos indivíduos que, com a devida 

orientação, desenvolvem uma visão do cenário que pode vir. A liderança é a fusão de 

aspectos pessoais como traços inatos, formação, inteligência emocional e 

personalidade, e contingenciais ou situacionais. Qualquer processo de reestruturação 
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ou mudança é tenso e, portanto, requer do líder capacidade de adaptar seu estilo de 

liderança às diversas situações, resistências e pessoas. 

 

  O líder inteligente emocionalmente é capaz mobilizar mais pessoas em 

torno de um objetivo comum, é capaz de criar ressonância e envolvimento do grupo em 

torno de uma única visão. Os autores de O poder da inteligência emocional afirmam 

que a função principal do líder é “canalizar as emoções coletivas em uma direção 

positiva e limpar o nevoeiro produzido pelas emoções tóxicas” (GOLEMAN, 2002, p.5). 

Quanto mais exigente for o trabalho em termos emocionais, mais empatia e assistência 

o líder precisará proporcionar à equipe.  

 

  Estudos vinculam a liderança ao clima da organização e aos resultados 

obtidos. Logo, não é mais possível que os líderes ignorem o efeito de seus estilos 

pessoais sobre seus subordinados. Pesquisas em diversas empresas revelaram que 

aproximadamente 50% a 70% de como os funcionários percebem a atmosfera do 

ambiente de trabalho dependem, em última instância, das atitudes de apenas um 

indivíduo: o líder (GOLEMAN, 2002). Os escritores da mesma obra resumem: 

 

“... a condição emocional e as atitudes do líder afetam de fato o 

estado de espírito de seus liderados e, portanto, seu desempenho. Assim 

sendo, a qualidade da administração dos humores da equipe pelo líder e 

o modo como ele os influencia deixam de ser problemas particulares e 

tornam-se componentes dos resultados da empresa” (GOLEMAN, 2002, 

p.18) 

 

 

  Se o líder cria as condições diretamente responsáveis pela capacidade 

das pessoas de trabalhar bem e atingirem resultados positivos, não há dúvida quanto à 

importância que ele exerce no período de mudanças na empresa. Pessoas diferentes 

reagem diferentemente às diversas situações a que são expostas, contudo, a maioria 

experimenta um sentimento de perda e resistência à mudança. As pessoas precisam de 

um tempo para entender as mudanças e se comprometerem realmente com elas. A 
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maioria das pessoas passa por níveis de adaptação muito parecidos com os processos 

ocorridos na perda de um ente querido. Quando o líder é capaz de entender esses 

estágios, evita a preocupação exagerada com a resistência de sua equipe ou, ainda, a 

administração inadequada desse momento. 
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COMUNICAÇÃOCOMUNICACOMUNICAÇÇÃOÃO

CAPÍTULO IV 

O LÍDER, A COMUNICAÇÃO E A MUDANÇA 

A qualidade do sucesso na liderança depende da qualidade das habilidades 

pessoais de se comunicar e da qualidade da relação durante o processo comunicativo. 

A maneira como o líder comunica, transmite ideias e conceitos, focaliza objetivos a 

alcançar, convence as pessoas é essencial ao sucesso de uma organização, 

especialmente durante a gestão da mudança. A maior parte do tempo do administrador 

é gasta em comunicação. Enquanto a quantidade de tempo varia conforme o nível 

ocupado e o tipo de atividade da organização, a qualidade desse ato deve ser sempre 

alta a fim de evitar mal-entendidos e desperdício de recursos variados. O líder transmite 

informações a diversos setores da empresa, quanto maior for a característica multimídia 

desse ato, mais pessoas estarão envolvidas e haverá maiores chances de sucesso. A 

variedade dos meios de comunicação permite que diversos colaboradores tenham 

acesso às informações transmitidas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: (slide) 
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COMUNICACOMUNICAÇÇÃO EFICAZÃO EFICAZ
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4.1. FALHAS NA COMUNICAÇÃO 

 

Idalberto Chiavenato salienta que “a boa comunicação deve estar mais focada na 

compreensão do significado pelas pessoas do que no conteúdo de sua transmissão” 

(2006, p.10). Embora a comunicação de mudanças e procedimentos seja primordial 

para a organização, muitos líderes se surpreendem diariamente com o crescente 

desencontro de informações, seguido de variadas interpretações, que podem gerar 

inúmeros equívocos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (slide) 

Depois de analisar vários casos, a consultoria W2 Comunicação (ESPECIAL 

VOCÊ S/A) identificou quais as principais falhas dos líderes nessa área. Os problemas, 

segundo a equipe, poderiam ser resumidos em cinco tópicos:  
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1- O líder erra porque fala com foco em si mesmo, utilizando referências, 

linguagens ou informações não compreendidas pela equipe; 

2- O líder, na tentativa de mostrar que está bem preparado, desperdiça o tempo 

das pessoas falando sobre o que não tem importância, omitindo os dados 

mais importantes; 

3- O líder acredita que disponibilizar é comunicar, não se certifica de que a 

leitura ou compreensão de um e-mail, por exemplo, ocorreu; 

4- O líder delega a responsabilidade da comunicação, especialmente aos 

recursos humanos, o que frequentemente gera mal-entendidos;  

5- O líder entende que a comunicação é só emissão e não um processo de 

troca. 

 

4.2. O LÍDER, AS MUDANÇAS E REAÇÕES ÀS MUDANÇAS 

 

Robert Bacal dividiu o ciclo da mudança em quatro estágios: recusa, raiva e 

resistência, exploração e aceitação, e comprometimento. No primeiro estágio, as 

pessoas evitam lidar com o medo e a incerteza do momento. Encontra-se muita 

dificuldade em envolver as pessoas nesse estágio em atividades como planejamento. 

Apenas quando percebem sólidos e tangíveis indicadores de que a mudança é fato é 

que elas se transferem para o estágio seguinte.  

 

Ao perceberem que a mudança não pode mais ser negada, as pessoas que se 

encontram no segundo estágio enfrentam muita raiva e resistência. A liderança deve 

ajudá-las a lidar com esses sentimentos e seguir em frente. Se esse momento não for 

bem administrado, os sentimentos negativos podem permanecer indefinidamente. 

Apesar de ainda experimentarem alguma sensação de raiva, as pessoas no terceiro 

estágio começam a compreender o significado da mudança.  
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Além disso, os subordinados começam a se interessar pelos processos e 

manifestam vontade de participar. Finalmente, no último estágio descrito por Bacal, as 

pessoas estão dispostas a trabalharem para que as mudanças sejam bem-sucedidas. 

Eles já sabem que a estrutura nova é uma realidade e de que precisam se adaptar a 

ela. 

 

Bacal finaliza seu artigo afirmando que todo processo de mudança precisa de 

tempo para se estabelecer e de que o líder precisa estar alerta caso não encontre 

resistência alguma a mudanças significativas. Isso, segundo o estudioso, pode 

significar que as pessoas estão escondendo suas reações, o que pode gerar problemas 

no futuro. 

 

 

4.2.1. O LÍDER DEVE RESERVAR UM TEMPO PARA ENTENDER AS 

MUDANÇAS EM CURSO 

 

Thomas A. Malnight e Tracey Keys (2007) afirmam que muitas vezes o líder se 

sente sobrecarregado e não tem tempo para refletir sobre o futuro. Outros não têm 

nenhum tipo de mecanismo que lhes permitam conversar com outras pessoas da 

empresa de modo que possam, juntos, trabalhar em uma mesma perspectiva de futuro. 

Com frequência, “perspectivas de alto nível” são reservadas apenas para algumas 

pessoas da alta direção da empresa.  

 

Portanto, várias decisões tomadas dentro da empresa são tomadas sem 

nenhuma compreensão clara da trajetória a seguir rumo ao sucesso. Eles continuam 

ainda: “Se não houver tempo para refletir sobre o futuro, sobre possíveis insights acerca 

das mudanças ao redor e suas implicações para os negócios e para os mercados, as 

decisões tomadas no dia-a-dia (os líderes) se limitarão apenas aos resultados de curto 

prazo ou à preservação do status quo”. 
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CONCLUSÃO 

 

Objetivou-se, através desse trabalho, analisar o papel da liderança na gestão da 

mudança. Muitos pontos foram analisados e, várias reflexões acerca do tema foram 

propostas. Contudo, essa pesquisa não se pretende definitiva nessas questões. Muitas 

outras reflexões são necessárias a fim de envolver líderes e liderados nesse estudo e 

propósito.  

 

Sabe-se da importância que a liderança bem preparada exerce no sucesso de 

uma equipe, esse valor é ainda maior quando se observa a gestão da mudança, tão 

necessária no mundo contemporâneo. A mudança é um processo natural, que não 

acontece de um dia para o outro, não acontece de forma independente, precisa ser 

planejada, administrada, gerida, acompanhada. Um dos itens mais relevantes ao líder 

moderno talvez seja gerenciar o lado humano da mudança. No momento de mudanças 

a equipe se encontra mais vulnerável às dúvidas, às falhas na comunicação, à 

frustração e aos temores, mesmo que aparentemente infundados. Portanto, cabe ao 

líder sensibilizar-se com a equipe e gerenciar cuidadosamente as relações pessoais 

entre liderados e líder(es) e liderados. 

 

As constantes alterações no mercado de trabalho justificam as repetidas 

mudanças nas organizações de modo que essas tenham oportunidade de adaptarem-

se aos novos cenários estabelecidos.  O bom líder deve não apenas iniciar as 

mudanças, mas também participar e compreendê-las. Deve certificar-se de que o 

momento de mudanças seja uma grande oportunidade de crescimento; um processo de 

adaptabilidade, flexibilidade e sensibilidade em relação à equipe e ao próprio líder.  

 

O líder engajado no sucesso da sua organização precisa inspirar confiança, fazer 

as pessoas acreditarem nele e no futuro através de sua liderança. Precisa conhecer 

detalhadamente o presente, somando habilidades técnicas e interpessoais, a 

informações e novidades mercadológicas, a fim de planejar um futuro melhor. 



 39 

Ao compreender que a gestão da transição é uma reorientação psicológica 

interna e que a gestão da mudança, por outro lado, é uma variação da situação externa 

à empresa, o líder possivelmente conseguirá guiar a equipe. Esta, por sua vez, 

vivenciará um período de fim seguido por um momento neutro e um novo começo. 

 

Garantir que os grupos sejam divididos de acordo com suas habilidades 

predominantes também deveria ser uma preocupação constante ao líder moderno. Ao 

considerar que pessoas diferentes têm inteligências e capacidades diversas e, portanto 

necessitam de fatores variados para exercer com sucesso suas funções na organização 

é não apenas preocupar-se com o lado humano dos liderados, mas com a boa 

performance da empresa no geral. 

 

Uma equipe bem sucedida precisa de habilidades diferentes que se completam 

entre si. Por conseguinte, não seria produtivo manter num mesmo grupo vários 

profissionais predominantemente inteligentes em matemática ou música, mas com 

pouca habilidade lingüística ou interpessoal. Contudo, um líder provavelmente só teria a 

percepção ou sensibilidade necessárias para lidar com essas questões quando ele 

próprio estiver consciente de suas habilidades. 

 

É imprescindível que o líder tente desenvolver suas habilidades de maneira 

diversificada, mas também perceba suas limitações além de pontos fortes. Ademais, o 

líder bem sucedido deve certificar-se de que está cercado de pessoas mais 

competentes que ele próprio. 

 

Este trabalho sugere que o líder, seja ele transformacional, visionário, estratégico 

ou denominado de qualquer outro modo, tem que preocupar-se essencialmente com os 

fatores relacionados às origens da mudança, às múltiplas inteligências presentes, ou 

não, na equipe, de modo a conseguir dela o máximo de retorno possível, além de 

garantir a qualidade da comunicação. 
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A comunicação é um fator importantíssimo para que a empresa adapte-se às 

mudanças exigidas pelo mercado a fim de, após esse período, poder crescer. Apesar 

de imprescindível, a comunicação é responsável por vários entraves nos processos 

corporativos. As falhas na comunicação são inúmeras, mas são causadas 

essencialmente pela grande importância que se dá ao envio da mensagem e não à 

compreensão da mesma.  

 

O líder deve focar na compreensão da mensagem por parte dos seus liderados. 

O simples fato de a mensagem ter sido disponibilizada não necessariamente garante a 

perfeita compreensão da mesma. Além disso, como o período de mudanças é delicado 

e cheio de dúvidas, a boa comunicação é fundamental. Estudos comprovam que o 

impacto emocional causado pelas mensagens é essencialmente causado por 

expressões faciais e corporais, seguido pelo tom de voz e por último, pelas palavras. 

Logo, faz-se necessário que o líder observe e desenvolva a habilidade de transmitir 

claramente suas idéias e objetivos. A sensibilidade e competência do líder promoverão 

maior conforto e sucesso à equipe nesse período.  
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