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—Martin Seligman, 
Learned Optimism

—RosabethMoss Kanter, 
“Leadership for Change”

—Leonardo da Vinci

ADAPTAÇÃO À MUDANÇA
Na atualidade, não são apenas os lideres que precisam de navegar na mudança constante e na incerteza, 

para conduzir a empresa para o sucesso organizacional. Todos os colaboradores se deparam com momentos 
de liderança todos os dias; e precisam de construir adaptabilidade e estratégias para abraçar a mudança.

ADAPTALIDADE É … LIDERES ALTAMENTE

…  experienciam  a  mudança  e  a  incerteza  de 
formas diferentes.

… a habilidade para absorver a mudança e a 
incerteza enquanto mantém níveis altos de 
desempenho. 

Ajustam-se facilmente à ambiguidade e à mudança

Reformulam problemas menores, situações 
inesperadas e a verdadeira adversidade

Retratam uma grande capacidade de 
energia Pessoal

VOZ INTERIOR

A  capacidade  de 

 a  altos  níveis  de 
energia física, mental
 e emocional 

Quanta 
ambiguidade e 

incerteza 
consegue gerir 

MELHORAR A SUA
VOZ INTERIOR

A sua forma de explicar eventos a 
si próprio, determina quão 
desanimado ou energizado 
poderá ficar quando se deparar 
diariamente com os desafios assim 
como com derrotas momentâneas.
Penso na forma como explica, 
como o reflexo do mundo no seu 
coração

AUMENTAR A SUA 
RESISTÊNCIA À 
AMBIGUIDADE

MELHORAR A SUA 
ENERGIA

Antecipe o futuro.

Aceite a Incerteza.

Aplique a flexibilidade.

Seja tenaz.

Exercite a curiosidade.

Quando as pessoas são 
encorajadas a estar atentas e 
ativas constantemente, a ser 
conscienciosas com o contexto e 
a ser resistentes insatisfeitos, será 
menos provável que sejam 
abaulados pela mudança..

Crie significado.

Seja Saudável.

Renove e Recupere.

Novamente, é positivo que saia do
 trabalho e tenha momentos de 
relaxamento; porque quando 
regressar, será um melhor juiz; pois 
estar demasiado próximo poderá 
atraiçoá-lo.

Use Controlo.

Responsabilize-se.

Analise o contexto.

Faça a gestão da 
expansão do Tempo.

COMO TORNAR A 
SUA VOZ INTERIOR 
REALISTICAMENTE 
POSITIVA

QUAL É O CUSTO?

irá realmente 
Quanto Tempo 

durar?

Qual é o 
verdadeiro 

mim? 
Impacto em 

Como poderei 
tomar 

e melhorar as 
coisas? 

Responsabilidade 

tenho nesta 
situação? 

Que Controlo 

ADAPTÁVEIS …

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
DA ADAPTABILIDADE

SINAIS APARENTES DE 
ALTA CAPACIDADE DE 
ADAPTAÇÃO 

5 PRÁTICAS PARA 3 PRÁTICAS PARA 4 PRÁTICAS PARA 

DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA: 

A  forma  como  
pensa  em  situações

e/ou muito adversas
AMBIGUIDADE

rapidamente  aceder

 aborrecidas, negativas


