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Como liderar neste cenário tão desafiador?



Tudo é muito 

frágil. 

A impermanência 

é marcante.

Estamos sujeitos a 

falha total e 

repentina.

A fragilidade gera 

ansiedade 

(o que vai acontecer?) 

Aumenta o senso de 

urgência. 

Medo de que qualquer 

escolha que possamos 

fazer possa ser a 

errada.

A ideia de 

continuidade é quase 

inexistente. 

O excesso, a frequência e a 

rapidez das informações 

causam uma profunda 

incompreensão do cenário.
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MUNDO BANI

MEDO

INSEGURANÇA

IMPOTÊNCIA

ANSIEDADE

AS PESSOAS SE SENTEM PERDIDAS

NÃO ENCONTRAM RESPOSTAS

DIFICULDADE PARA ANALISAR OS FATOS E 

COMPREENDER O QUE FAZ OU NÃO SENTIDO

SENTIMENTOS 



MUNDO BANI

RESILIÊNCIA

EMPATIA

ADAPTAÇÃO

COMUNICAÇÃO 

ESCUTA ATIVA

TRANSPARÊNCIA

LIDERANÇA QUE MOSTRE O CAMINHO

RELAÇÃO LÍDER E LIDERADO – CADA VEZ MAIS 
PAUTADA PELA CONFIANÇA.

NECESSIDADES 



MUNDO BANI

Planejamento menos robusto.

Mais expostas a riscos e buscando se antecipar a 

eles.

Tomada de decisão – O medo pode impactar na 

busca por novas soluções.

A execução de planejamento muito detalhado e de 

longo prazo pode ser afetado.

Pequenas decisões podem trazer grandes 

resultados.

NAS 
ORGANIZAÇÕES 



O papel do líder 

teve uma 

reviravolta!

Atuação Comando 

e Controle perdeu 

espaço.

Líder que orienta, oferece feedabck, define 

metas claras e alcançáveis, é presente, sabe 

escutar e caminha junto com a equipe.

Líderes estão tendo 

a oportunidade de 

aprender mais 

sobre liderança!

Desafiar antigos 

modelos de gestão e 

desenvolver novas 

habilidades.



ADAPTAÇÃO

RESILIÊNCIA

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

FLEXIBILIDADE

DELEGAR

EMPATIA

COMUNICAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

GESTÃO DO TEMPO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PENSAMENTO CRÍTICO

APRENDIZADO CONTÍNUO

COMPETÊNCIAS



O QUE FAZER NESTE MOMENTO?

Mostre o caminho! A equipe precisa de direção.

O momento é de incertezas! Mas é necessário

filtrar a mensagem para equipe, transmitir

otimismo e não ansiedade.

Mensagem que motive as pessoas a agirem.

Conversar com a equipe, conhecê-la.

Enxergar oportunidades.

Resolver e não esperar a situação melhorar.

Imprevisibilidade – utilizar, cada vez mais dados

diários para tomar decisões mais assertivas.



Reafirmar a colaboração e 

comunicação de todos.

Diante de erros, primeiro as soluções

e depois os responsáveis. 

Planejar o que precisa ser feito e 

delegar as responsabilidades de 

forma clara. 

Deixar claro - expectativas, 

necessidades e metas para este 

período e reforce-os periodicamente 

(diariamente, se for necessário).

O QUE FAZER NESTE MOMENTO?



DE OLHO NA EQUIPE!

Mudanças Repentinas 
• No comportamento, humor ou na forma como ela interage com os colegas. 

• Na entrega, níveis de motivação e foco.

• Dificuldade para tomar decisões, organizar-se e encontrar soluções para os problemas.

Se mantenha disponível e aberto ao diálogo. 

Mantenha um canal de comunicação e orientação acessível. 

ATUAÇÃO COMO MENTOR – orientando e fazendo perguntas que farão o indivíduo

enxergar soluções e caminhos.



Você precisa estar bem para conduzir o 

negócio e as pessoas.

BUSQUE AJUDA!

Invista em autoconhecimento e no

desenvolvimento de competências técnicas

e comportamentais!

SE CUIDE!



O QUE FAÇO HOJE QUE NÃO É 
PRECISO SER FEITO?

O QUE NÃO FAÇO E PODERIA 
FAZER?

O QUE FAÇO E PODE SER 
MELHORADO? 



(31) 98421 1323 

zuleikamelodho@gmail.com 

@ZuleikaMeloDHO

@zuleika_melo_dho

Zuleika Melo


