
Os líderes precisam cumprir cinco funções-chave para liderar efetivamente a 
mudança: Comunicador, Ligação, Advogado, Gestor de Resistências e Coach 
(CLARC). Revise as táticas listadas abaixo para cada uma delas e destaque as 
que você está ou deveria estar usando. Você também pode identificar táticas 
adicionais que acredita que seriam úteis para sua equipe. 

Ao aplicar qualquer uma das táticas nesta lista, evite a tendência utilizar 
principalmente no e-mail e nas mensagens instantâneas ao interagir 
com sua equipe. Durante um período de mudança, principalmente com 
colaboradores exercendo suas funções remotamente, é essencial que 
você tenha conversas regulares por vídeo ou voz para manter conexões 
fortes e criar um senso de comunidade

Use o CLARC para liderar a mudança para trabalhar remotamente 

Função CLARC Quais táticas você pode/deve usar com sua equipe? Quais táticas adicionais seriam úteis ?

Comunicador 

Conduza uma reunião de vídeo diária de 10 a 15 minutos para manter sua equipe 
conectada e permitir que as pessoas se expressem e discutam possíveis problemas. 
Forneça comunicação constante dos motivos da mudança e os riscos de não mudar. 

À medida que as recomendações evoluem, comunique o que elas significam 
especificamente para as pessoas que se reportam à você.

Traduza as diretrizes organizacionais para as ações que eles precisam tomar. 
Forneça à sua equipe acesso imediato às informações de negócio, como por exemplo, 
motivos externos ou de mercado para a mudança acontecer.

Quanto aos rumores superficiais, enderece e responda, não os deixe ficar fora de 
controle. 

Ligação 

Seja deliberado ao pedir à sua equipe que compartilhe questões ou problemas que 
afetam sua eficácia em trabalhar remotamente. 

Acompanhe os problemas comuns para poder relatar os que afetam toda a sua equipe 
e ajude a encontrar soluções mais amplas.

Se houver ações que sua organização possa tomar para atender às necessidades de 
tecnologia ou áreas sistêmicas de suporte, necessárias para tornar o trabalho remoto 
mais eficaz, compartilhe as sugestões de sua equipe com sua liderança

Advogado 

Enfatizar a missão, visão e valores da sua organização torna-se ainda mais crítico em 
tempos difíceis. Como líder, você é um defensor da estratégia de mudança da 
organização. 

Mantenha sua equipe calma e focada em levar os negócios adiante, mesmo que a 
maneira de trabalhar esteja evoluindo. 

Ajude os colaboradores a identificar os benefícios pessoais da mudança (WIIFM ou O que 
é para mim?). 

Reconheça que existem perdas e oportunidades associadas à mudança.  
Seja enfático sobre as perspectivas (perdas e oportunidades) nas conversas com o seu 
time. 

Incentive seus colaboradores a praticar o autocuidado, aproveitar os recursos 
disponíveis e seja flexível. Eles precisam ouvir de você que trabalhar remotamente 
parece diferente e não há problema em ficar ansioso com as mudanças
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Função CLARC Quais táticas você pode/deve usar com sua equipe? Quais táticas adicionais seriam úteis ?

Gestor de 
Resistências 

Não fique surpreso ou chateado quando encontrar resistência.  

Reconheça que trabalhar remotamente será desconfortável para algumas pessoas 
porque representa uma perturbação significativa nos padrões e hábitos estabelecidos. 

Demonstre empatia e faça perguntas para chegar à causa raiz da resistência que você 
está observando. Mais especificamente, converse individualmente com cada 
colaborador para identificar quaisquer barreiras que afetem negativamente sua 
capacidade de trabalhar produtivamente. Barreiras típicas podem incluir falta de 
tecnologia apropriada, espaço de trabalho inadequado em casa ou falta de assistência 
às crianças e adolescentes da casa.  

Ajude sua equipe a encontrar soluções para enfrentar os obstáculos que estão 
enfrentando. 

Certifique-se de celebrar os sucessos individuais e coletivos na transição para 
trabalhar remotamente. Celebrar sucessos ajudará a criar confiança e resiliência ao 
lidar com mudanças. 

Coach

Seja um modelo de como se comportar e trabalhar no novo ambiente. Alguns de 
seus colaboradores equilibrarão casa e trabalho com muita  responsabilidade. 
Tranquilize-os de que os ajudará a encontrar soluções viáveis. Comece ajudando-
os a identificar o trabalho de maior prioridade e o que pode ser ajustado ou até 
mesmo cancelado. 

Alguns membros da sua equipe precisarão desenvolver novas habilidades ou 
melhorar as que já possuem para serem eficazes em trabalhar remotamente. 
Ajude cada um deles a identificar as habilidades, hábitos ou práticas que devem 
desenvolver. Ajude-os a acessar qualquer treinamento necessário. 

Realize check-ins frequentes para identificar e abordar rapidamente emergências. 
Mantenha conexão, confiança e promova um senso da comunidade. 

Use CLARC to Lead the Change to Working Remotely
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