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COLUNA LIDERANÇA

Passados os festejos de final de ano, podemos di-
zer que nenhum de nós é o mesmo do início do 
ano passado, impactados que fomos pelos desa-
fios que se apresentaram às organizações num 
ano tão atípico, que afetou muitos setores, mas 

que trouxe muitos aprendizados.
Igualmente, podemos olhar à frente e nos indagar o que 

será deste ano que se inicia, que outros desafios ele trará para 
as companhias das quais fazemos parte e, consequentemen-
te, o que vai exigir de nós para liderá-las neste momento. 
Com certeza, uma recomendação que nunca sai de moda é 
aprender a aprender, que considero como a capacidade de 
verdadeiramente aprender com o que se apresenta e colocar 
em prática esses aprendizados.

O principal aprendizado que tivemos no ano passado foi 
a desmistificação da Transformação Digital, mostrando que, 
além de um conceito da moda, é uma necessidade impera-
tiva para as empresas que desejam sobreviver num cenário 
cada vez mais volátil e competitivo.

Não se trata de tecnologia, nem de digitalização. A Trans-
formação Digital é a aplicação da tecnologia aos processos, 
na medida certa e na forma adequada, para que seja possível 
atender às necessidades do cliente, num ciclo de melhoria 
contínua, e, muito importante, que afete o modelo de ne-
gócios. Somente com mudanças que, de forma pragmática, 
alterem a maneira de operar e sejam capazes de entregar pro-
dutos e serviços de maior valor podemos considerar como 
uma transformação de fato.

E quais são os requisitos para se obter uma transformação 
pragmática?

• Alinhamento com a estratégia
Em qualquer companhia com forte Sistema de Gestão, é a 

estratégia que norteia e define os rumos que serão tomados por 
todos no ciclo seguinte. E ela só será capaz de direcionar para a 
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transformação se for centrada no cliente, com interesse genuíno 
em identificar, mapear e detalhar as suas necessidades, além de de-
finir como obter as mudanças que entreguem o que é preciso.

• Pragmatismo ao invés de modismo
Não basta somente ir atrás dos modismos e tentar copiar o 

que está sendo feito. Para aqueles que estavam de certa forma 
atrasados neste processo, foi uma alternativa que se apresentou, 
mas que não pode ser repetida, sob pena de se perder no meio 
do caminho.

Utilizar canvas, constituir squads e produzir mínimos pro-
dutos viáveis serão inócuos se não utilizados como ferramentas 
que viabilizem a estratégia e não tiverem sua geração de resulta-
do controlada pragmaticamente.

• Liderança pela confiança
A partir das novas relações de trabalho que foram criadas, da 

descentralização do trabalho e da dinâmica volátil do contexto 
de negócios, o líder de sucesso será aquele que conseguir criar 
um ambiente de confiança com o time.

O trabalho remoto é um ótimo exemplo de uma mudança 
permanente. Ainda teremos ambientes compartilhados que 
possibilitem a colaboração e agucem a criatividade dos ti-
mes, mas atuar à distância já é uma realidade para muitas 
funções em quase todos os setores.

Não há mais espaço para liderança controladora e para o 
microgerenciamento. As relações líder-liderado serão ainda 
mais focadas em resultado e em confiança, fazendo com que 
o alinhamento das expectativas das pessoas com as necessi-
dades do negócio seja inegociável.

Um alerta: muito cuidado para não esquecer do básico. 
Transformar é necessário, mas conceitos e competências 
como gestão do caixa, desenvolvimento das lideranças, prio-
rização, capacidade de execução e governança, não podem 
ser relegados a um segundo plano, pois são eles que proverão a 
base da transformação do negócio.         


