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Resumo 

As constantes mudanças no cenário das organizações e empresas têm grande repercussão em 

momentos de transição de liderança. A realidade de Times Enactus, cujas lideranças mudam, 

em sua maioria anualmente, está especialmente susceptível aos efeitos das transições, sendo 

eles positivos ou negativos. Este relato objetiva compartilhar um processo de transição de 

liderança criado pela diretoria executiva do Time Enactus FZEA USP após uma transição de 

liderança com grandes repercussões negativas. Tal processo surgiu de uma simples pergunta 

“O que você, como líder, acredita ser importante que tivesse sido passado para você no 

começo da gestão?”.  
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transição; cultura organizacional. 

 

Abstract 

The constant changes in the scenario of organizations and companies have significant 

repercussion in moments of leadership transition. The reality of Enactus’ Teams, whose 

leadership changes, mostly annually, is especially susceptible to the effects of transitions, 

whether they are positive or negative. This report aims to share a process of leadership 

transition created by the executive board of Team Enactus FZEA USP, after a leadership 

transition with major negative repercussions. The process was born from a simple question, 

"What do you, as a leader, believe to be important that had been passed on to you at the 

beginning of your current leadership?"  

 

Key-words: leadership transition; succession; organizational change; transition processes;  

organizational culture. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente há constantes mudanças nas organizações, que impactam não apenas as 

pessoas das áreas em que estas mudanças acontecem, mas toda a organização, especialmente 

quando as mudanças são transições de liderança. Nos Times Enactus, as transições de 

liderança, sendo elas de liderança do Time, projetos, núcleos, departamentos ou áreas, 

também é de suma importância para a boa continuidade do Time. Keller e Meaney (2018) 

relatam, em uma pesquisa publicada recentemente pela McKinsey & Company, que as 

mudanças de liderança são muito frequentes atualmente, porém muitas companhias não as 

executam adequadamente. Também citam que, das inseguranças nascidas destes momentos de 

transição, muitas são a respeito da capacidade do novo líder de enxergar e aproveitar 

oportunidades, promover mudanças que sejam sustentáveis, preparar de maneira eficaz um 

próximo sucessor e, principalmente, se o novo líder terá sucesso em sua gestão. 

Este relato de experiência aborda uma metodologia desenvolvida e utilizada nas 

transições de liderança do ciclo 2014/2015 para 2015/2016. A diretoria executiva do Time 

Enactus FZEA USP, na época composta por Adrielle Mardegan, Francielle de Oliveira, Diego 

Morimoto, Victor Kim Fukue, Carolina Franchi Ruiz, Yasmin Rodrigues, Amanda Milleli e 

Gabriel Mitani, sentiu a necessidade de estruturar uma transição de liderança mais eficaz, 

devido às dificuldades encontradas na transição de liderança do ciclo anterior (2013/2014 para 

2014/2015).  

Foi realizado um diagnóstico com os líderes que assumiram as lideranças em 

2013/2014, baseado em uma simples pergunta “O que você, como líder, acredita ser 

importante que fosse sido passado para você no começo da gestão?”. Após um brainstorming 

coletivo, as ideias foram consolidadas no Roteiro para Transição de Lideranças (RTL), a ser 

seguido durante a cogestão. 

O processo de cogestão se inicia após a postulação e escolha dos novos líderes do 

Time, com duração de cerca de três meses (de junho a agosto), período no qual o novo líder 

deve se familiarizar com seu novo cargo e as responsabilidades do mesmo. Os pontos 

abordados no RTL têm o objetivo de questionar o futuro líder, apresentar a visão e os 

aprendizados do(a) atual líder da Área ou Projeto, além de provocar uma discussão e reflexão 

sobre o novo cargo, de maneira que auxiliem a nortear sua gestão como líder. 
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PARTE 1: O PAPEL DO LÍDER 

A primeira parte do RTL é focada no papel do líder de modo geral, preparar os 

membros do Time que assumirão, pela primeira vez, um papel de liderança na organização, 

através de discussões, questionamentos e insights. 

 

Imagem 01: Excerto da parte 1 do Roteiro de Transição de Lideranças. 

 

O primeiro tópico, “Papel do Líder”, tem como foco a visão que, tanto o líder atual, 

quanto o futuro líder, têm sobre liderança. Os três subtópicos foram elaborados de modo que 

primeiramente o futuro líder conte sua visão e expectativas sobre a liderança (1.1.1 Qual o 

futuro líder acredita ser o papel de um Líder), em seguida, o líder atual fale sobre suas 

experiências e aprendizados (1.1.2 O que o líder atual aprendeu sobre o papel de liderança) e 

abordar uma questão importante para a organização, sobre liderança (1.1.3 Abordar o líder-

exemplo), havendo uma discussão confrontando ambas as visões e aprendizados sobre o 

assunto. 

Um estudo de Aiken e Keller (2009) explica a ordem dos tópicos acima, tendo 

primeiro a concepção e visão do futuro líder. Eles defendem que as escolhas e motivações 

internas tem maior impacto no compromeTimento do que as externas, ou seja, é importante 

que o futuro líder reflita e explore a sua verdade sem influências externas, e apenas depois 

confronte isso com a concepção de liderança do líder atual.  No mesmo artigo, os autores 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

explicam que uma abordagem inversa pode diminuir a energia que compele a pessoa a efetuar 

a mudança, algo extremamente importante para a posição de liderança. 

O tópico, “Experiência” tem o intuito de ambos os líderes compartilharem momentos 

de aprendizado, focando em trocar sobre experiências, dentro da organização, que tiveram 

sucesso e o que foi aprendido com isso (1.2.1 O fizemos nesta gestão e deu certo, e o que 

aprendemos com isso), e experiências sem sucesso, também com os aprendizados decorrentes 

disto (1.2.2 O que fizemos nesta gestão e não deu certo, e o que aprendemos com isso). O 

compartilhar, especialmente as histórias de sucesso, é altamente recomendado por Aiken e 

Keller (2009) nos momentos de transição e transformação: 

 

“Conforme as transformações progridem, uma maneira poderosa de 

reforçar a história é dar destaque aos sucessos. Compartilhar tais histórias 

ajuda a solidificar o significado da transformação e ajuda a dar confiança 

às pessoas, de que elas serão bem sucedidas.” (AIKEN, KELLER, 2009). 

 

O líder atual aborda estes pontos sobre sua experiência na organização, como membro 

ou líder, já também familiarizando o futuro líder com algumas situações com as quais ele 

poderá se deparar, mostrando que mesmo em situações sem sucesso, pode-se ter um 

aprendizado que servirá como base e repertório para o futuro da organização e da vida 

profissional deste futuro líder. 

O terceiro tópico, denominado “Organização”, visa preparar o futuro líder no que 

concerne a organização pessoal e da Área/Projeto. O líder atual questiona o futuro líder sobre 

sua organização (1.3.1 Qual método de organização ele adotará), e compartilha como 

trabalhou com sua organização durante sua gestão (1.3.2 Como foi a organização do atual 

líder), abordando quais métodos de organização foram utilizados, e como era sua rotina (1.3.3 

Como foi a rotina do atual líder e como ele encaixava nela as atividades Enactus) durante sua 

liderança. 

“Reuniões”, o quarto tópico, tem o intuito de fornecer ao futuro líder, informações e 

insights sobre reuniões, abordando como o líder atual preparava e conduzia suas reuniões de 

Área/Projeto (1.4.1 Como o líder atual faz reuniões), aprendizados decorrentes das 

experiências boas e ruins (1.4.2 O que o líder atual aprendeu e como o futuro líder pode 

melhorar as reuniões), além de instruir o futuro líder sobre as metodologias e ferramentas 

utilizadas no Time (1.4.3 Pauta, ata e tracking). 
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O último tópico é “Autoconfiança”, sendo um momento de conversa no qual ambos os 

líderes exploram o assunto, suas inseguranças e dúvidas, e como lidam com elas. Também o 

intuito de criar uma relação de confiança e proximidade entre eles, pois o líder atual, que terá 

o papel de mentorar e aconselhar o futuro líder, não somente durante a cogestão, e sim 

durante todo o seu tempo de liderança. 

 

PARTE 2: O PAPEL DO LÍDER DE PROJETO/ÁREA 

ISERN, MEANEY e WILSON (2009) argumentam que para ser ter sucesso, uma 

transformação precisa de estruturas claras, ou o início da jornada poderá atrasar o andamento 

das atividades da organização. A clareza sobre as demandas de seu trabalho, serão base para 

que o líder consiga propor e executar de maneira sólida. A segunda parte do RTL é focada 

justamente nisso, nas estruturas da Área/Projeto, para que o futuro líder se inteire do 

necessário para dar continuidade ao trabalho da equipe sem prejuízos causados pela transição, 

e consiga, no tempo adequado, implementar as novas ideias e demais mudanças que propôs 

em sua postulação e se adequam ao momento e às necessidades da Organização e 

Área/Projeto. É a parte mais complexa da transição, visto que é o momento de detalhar o 

escopo, processos, demandas e funções de cada Área e Projeto.  

 

Imagem 02: Excerto da parte 2 do Roteiro de Transição de Lideranças. 

 

Inicialmente é feito o repasse de informações, materiais e recursos, sendo estes físicos 

(papéis, objetos) ou digitais (acesso a sites e senhas, arquivos online). Ressaltando que não é 

um simples repasse de documentos, o líder atual também deverá contextualizar aqueles 

documentos e explicar os cuidados e próximas ações a serem tomadas (2.1 Repasse de 

documentos, recursos e papéis). 
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Também é importante contextualizar o futuro líder sobre o passado da Área/Projeto e 

as principais atividades que devem ser executadas, detalhando o essencial para que ele 

consiga dar seguimento às atividades sem prejudicar o andamento da Área/Projeto (2.2 A 

história e a rotina/atividades chave da Área/Projeto). 

Os líderes, para sua candidatura, fazem um planejamento para a Área/Projeto, e o 

próximo subtópico é uma análise sobre as propostas do líder na gestão atual (2.3 Os objetivos 

que o atual líder tinha, quais foram alcançados, quais mão e por que), o que foi efetivamente 

realizado e novos focos de atuação que surgiram ao longo do ciclo. 

O último subtópico aborda como a Área/Projeto se encaixa na engrenagem do Time 

(2.4 Qual o papel desta Área/Projeto para o Time). Objetiva que o futuro líder entenda como 

as demais Áreas e Projetos se relacionam, quais processos estão interligados, mostrando assim 

que as atividades, mesmo aparentemente menores, são essenciais para a o funcionamento do 

Time. 

 

PARTE 3: DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

A terceira parte do RTL foca no desenvolvimento pessoal de ambos os líderes, sendo 

um exercício de reflexão e perspectivas. 

 

Imagem 03: Excerto da parte 3 do Roteiro de Transição de Lideranças. 

 

É proposta uma autoavaliação, a ser feita antes da reunião, e discutida nesse momento. 

São feitos questionamentos acerca da performance, em geral, ao longo do ciclo (3.1.1 Como 

se portou como líder/membro?), sobre as expectativas do início da gestão (3.1.2 Atingiu as 
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expectativas? O que faltou? Por que?) e são discutidas perspectivas a respeito do 

desenvolvimento pessoal de ambos (3.1.3 Como chegar lá em outras etapas da sua vida?). 

A última atividade é propor que escrevam uma carta sobre as expectativas que o futuro 

líder nutre para o próximo ano, e enviá-la para o atual líder. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nascido das cicatrizes de uma transição de gestão anterior mal executada, o Roteiro de 

Transição de Liderança se mostrou uma ferramenta eficaz utilizada na gestão 2014/2015 do 

Time Enactus FZEA USP, especialmente nos pontos abordados no tópico 2, “O papel do líder 

de Projeto/Área”, por estimular uma maior organização das informações essenciais a serem 

passadas para os futuros líderes do Time, e principalmente um alinhamento maior dos 

objetivos globais do Time, que então eram desmembrados em objetivos específicos das Áreas 

e Projetos. Isso trouxe um norte mais coeso para todo o Time, o que possibilitou que todos 

trilhassem seus próprios caminhos, mas com a mesma direção final.  

Foi observada, na gestão seguinte, 2015/2016, que iniciou executando o RTL, que os 

departamentos de Marketing e Jurídico & Financeiro estavam mais alinhado, o que resultou 

não apenas em ações mais alinhadas de cada um deles, mas em uma ação criada em conjunto 

pelas duas Áreas, o Enactus Game, uma iniciativa para captação de recursos atrelada a maior 

visibilidade das ações do Time, que perdura até hoje, com um formato renovado, e em sua 

totalidade, resultou em captações significativas. 

Constantemente mudando, a transição de liderança não é a mesma atualmente, porém 

foi um grande passo inicial para o crescimento do Time. Mudando ciclo após ciclo, ela 

continua sendo um processo de grande importância, que vai se adaptando à realidade e às 

necessidades da Organização. Retornamos aqui a um ponto já abordado, explicado por 

ISERN, MEANEY e WILSON (2009) a clareza necessária para efetuar mudanças com 

sucesso, que assim, se prova verdade não apenas nas mudanças devido à transição de 

liderança, mas também em como essa transição é conduzida.  
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