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OpiniãO
Liderança criativa: 

a vantagem 
competitiva que 

pode ser desenvolvida 

Nos últimos tempos, 
o conceito de 
liderança criativa 
tem sido amplamente 
difundido

Segundo um estudo da 
IBM, feito em 2012 com 
mais de 1500 CEOs, a 

criatividade é vista como a 
qualidade mais importante 
que um líder e companhia 
podem ter. Mas o que é lide-
rança criativa e por que as 
atenções estão se voltando a 
ela? Liderança criativa é a ca-
pacidade de propor soluções 
inovadoras, principalmente 
ao se deparar com situações 
complexas. 

Então, no contexto em 
que vivemos, construído 
a partir da transformação 
digital e ascensão de novas 
tecnologias, a necessidade 
de se trabalhar o potencial 
criativo das pessoas e corpo-
rações está em ultrapassar a 
complexidade trazida pelas 
demandas inovadoras, que 
são cada vez mais exigentes. 
Na vanguarda: a capacidade 
de prever os pontos-chave da 
vantagem competitiva. 

A inovação é uma vantagem 
competitiva e está direta-
mente ligada à criatividade, 
estruturando as condições 
favoráveis para que esta 
entre em ação e formando 
os alicerces em atividades 
que nunca ninguém colocou 
em prática. Nesse âmbito, 
prever as tendências do que 
será ou não favorável ao 
mercado é muito poderoso 
e direciona as tomadas de 
decisões. Experiências e 
ideias entram aqui como o 
diferencial necessário para 
estar sempre na vanguarda. 
Por mencionar o ato de estar 
constantemente um passo à 
frente, a criatividade consis-
te no desenvolvimento de 
repertórios, incentivando o 
investimento na quebra de 
paradigmas. 

Ações relacionadas à di-
versidade e inclusão, por 
exemplo, deixam os am-
bientes mais heterogêneos 
e contribuem genuinamente 
para mudar percepções de 
vida, impactando na maneira 
como as pessoas produzem, 
por se sentirem mais repre-
sentadas e, consequente-
mente, mais motivadas e 
socialmente responsáveis. 
Além disso, a empatia que 
isso gera ajuda as pessoas a 
se comunicar e se conectar 
melhor. 

É importante termos lí-
deres criativos, entretanto, 
ter uma equipe que pensa 
fora da caixa é ainda melhor. 
Propiciar ambientes em que 
exista a liberdade para ex-
perimentar, traz mais resul-
tados simplesmente por não 
sobrecarregar nenhuma área 

ou indivíduo. Precisamos ter 
líderes para orientar talentos 
e, com isso, cascatear as prá-
ticas, atingindo os objetivos 
propostos pelas estratégias 
de maneira mais assertiva. 

No Brasil, o número de 
pessoas que se sobressaem 
por essas qualidades é bai-
xíssimo e essa realidade tem 
de ser transformada. Aliás, 
a concentração de mentes 
que pensam forma disrupti-
va, grande parte por terem 
aprendido a usar a criativida-
de, precisa ser redistribuída 
mundialmente. Hoje, por 
exemplo, existem espaços 
como o Vale do Silício que 
acabam por concentrar as 
mentes “brilhantes”. 

E nas empresas, seria 
interessante trabalhar mais 
profundamente o intraem-
preendedorismo, ou seja, a 
mentalidade empreendedora 
dentro de seus próprios ni-
chos e negócios, formando 
áreas autossuficientes que 
se conectam naturalmente 
como parte de um grande 
ecossistema. 

Por que é tão difícil imple-
mentar tudo que foi discutido 
neste texto, na realidade? É 
uma questão de disparidade 
entre a teoria e a prática. O 
mundo, as organizações e as 
pessoas estão mudando e isso 
implica numa transformação 
de mindset. Os novos cená-
rios que a tecnologia e a au-
tomação trazem implicam em 
uma mudança de ritmo, por 
isso é necessário desenvolver 
a capacidade de adaptação 
frente às mudanças rápidas 
e frequentes de agora. 

Podemos dizer que o modo 
de pensar de um artista se 
assemelha a essa transfor-
mação: agir de maneira viva, 
curiosa, consciente e tendo 
disposição para experimen-
tar muitas vezes, de forma 
rápida e inteligente para 
descobrir o que realmente 
funciona. Há muitas questões 
em jogo e manter-se na dispu-
ta corporativa é, somente, a 
mais imediata. A criatividade 
nos dias de hoje já não é um 
diferencial, e sim uma ques-
tão de sobrevivência, somada 
às outras questões como 
agilidade, atenção às trans-
formações e às demandas do 
mercado de maneira única. 

O ponto aqui não é o sur-
gimento de novas empresas, 
mas que as já existentes 
precisam estar em constante 
evolução para se adaptar e se 
desprender da crença de que 
o que as levou até aqui será 
uma receita para o cresci-
mento futuro. É o momento 
de acordar, olhar o mundo de 
outra maneira, pensar e agir 
de maneira diferente, criativa 
e inovadora. 

(*) - É diretor financeiro da GFT para 
a América Latina e co-fundador da 

Academia da Criatividade.

Aloysio Ribeiro Neto (*)

Os "6Ds" cruciais para 
a inovação exponencial

Por estarmos em plena era da “lei 
dos retornos acelerados”, se um 
negócio pode ser digitalizado ou 

automatizado, ele será, pois a disrupção 
tem acontecido em ritmo desenfreado. 
Assim, empresas que participam de 
uma atividade ou negócio pautado 
em oferta tradicional e que saibam de 
movimentos de “digitalização” devem 
se preparar para a mudança que che-
gará a curto prazo. Segundo o CEO da 
EximiaCo, Elemar Júnior, as compa-
nhias precisam acompanhar o estágio 
de cada inovação. “A inovação digital 
disruptiva está acontecendo com mais 
frequência e rapidez, o que pode gerar 
tanto oportunidade como ameaça para 
as empresas. É importante se atualizar 
e prestar atenção aos movimentos do 
mercado”, sugere.

Para Elemar, que atua há mais de 20 
anos no desenvolvimento de negócios 
digitais, uma das alternativas a ser 
seguida por empresas que pretendem 
rumar para a inovação ex-
ponencial é se atendar aos 
“6Ds”. Confira a seguir.

1) Digitalização
Qualquer atividade ou 

processo que ganha uma 
versão digital passa a ser 
objeto de crescimento 
exponencial. Afinal, tem 
seu avanço associado ao 
ritmo de crescimento das 
capacidades computacio-
nais de processamento, 
armazenamento e trans-
missão de dados.

Negócios digitais são sustentados em 
informações que são fáceis (e baratas) 
de manter e compartilhar. Além disso, 
são fáceis de integrar a outros negócios 
digitais gerando ganhos em cadeia ou 
formação de plataforma.

“Empresas como a Uber, AirBnB, 
Spotify, Netflix são bons exemplos de 
companhias famosas que nasceram da 
digitalização de atividades que existiam 
muito antes e que ganharam escala 
rapidamente”, diz.

2) Decepção
A consolidação de uma alternativa 

digital para um negócio ou processo 
não ocorre rapidamente, embora os 
prazos estejam cada vez mais curtos. 
É comum que ocorra algum ceticismo 
quanto a viabilidade de um negócio 
digital, principalmente nos primeiros 
momentos.

A impressão 3D, por exemplo, ainda 
não causou o impacto que esperáva-
mos – e quando causar teremos uma 
reinvenção definitiva para a indústria, 

principalmente a logística. No passado, 
as câmeras digitais demoraram até se 
tornarem alternativas viáveis para as 
analógicas (a primeira câmera produ-
zida tinha resolução de 0,01MP).

“A condição inicial 
do movimento de digi-
talização costuma ser 
pouco atrativo para o 
capitalista. Entretanto, é 
marco para um processo 
sem volta. As empresas 
podem optar por não se 
envolverem com o início 
da curva, afinal, podem 
ser demandados inves-
timentos altos. Porém, 
a entrada retardatária 
pode ser fatal”, alerta.

3) Disrupção
Uma vez que o negócio ou tecnologia 

digital (exponencial) supera a descren-
ça e se torna minimamente viável, a 
alternativa tradicional (linear), torna-o 
irrelevante.

“Se você pode assistir um filme por 
streaming, por que ir a uma locadora? 
Se pode ter acesso a música digital, por 
que comprar um CD? Se pode obter 
um livro digital instantaneamente, por 
que esperar um mês para receber uma 
nova encomenda vinda do mercado 
externo? Se pode chamar um carro 
por aplicativo, pagando pelo próprio 
app, por que chamar um táxi e pagar 
em dinheiro? Se pode resolver suas 
rotinas bancárias pela internet, por que 
ir a uma agência?”, compara.

4) Desmonetização
A evolução tecnológica torna a oferta 

de produtos naturalmente mais barata. 
Mesmo que os aparelhos celulares este-
jam mais caros, quando consideramos 
a quantidade de equipamentos substi-
tuídos por aplicativos, a comparação 
revela-se risível.

“Software é mais barato de manter 
e tem custo de replicação mais baixo. 
Por isso, ao longo do tempo, o custo 
dos serviços digitais tende ao zero - o 
que exige uma revisão dos modelos de 
negócio”, explica Júnior.

Outro ponto importante é que servi-
ços essenciais, fornecidos por software, 
são sempre propensos a revisão. “A 
Apple, por exemplo, popularizou a 
venda da música digital e acabou por 
desmantelar o modelo tradicional da 
indústria fonográfica. Pouco tempo 
depois, o Spotify tornou a proposta 
da Apple novamente obsoleta”, con-
textualiza.

5) Desmaterialização
As pessoas estão, rapidamente, subs-

tituindo hardware por software. Rádios, 
câmeras, GPSs, entre outros, têm dei-
xado de ser opções físicas e estão se 
convertendo em software nos bolsos.  

“É curioso ainda encontrar pessoas 
comprando calculadoras HP 12C, já 
que existe uma opção oficial (em sof-
tware), bem mais barata, disponível em 
qualquer loja de aplicativos”, comenta 
o executivo.

6) Democratização
Sem custo (direto), com acesso faci-

litado, a solução torna-se democrática. 
Ou seja, acessível a todos.

Até poucos anos atrás, tínhamos 
cuidado em preparar ambientes e 
selecionar fotos com cuidado. Atual-
mente, todo mundo tira foto de tudo, 
principalmente de pets e comida.

“No passado, comunicar com alguém 
distante era um processo lento e caro. 
Depois, SMS se tornou opção rápida - e 
cara. Hoje, todo mundo usa WhatsApp 
– até mesmo as pessoas de gerações 
mais antigas, que têm dificuldades para 
usar outros aplicativos”, conclui.

O ritmo das mudanças impulsionado pelo crescimento desmedido da capacidade de processamento de 
computadores, associado às capacidades cada vez maiores com custos reduzidos de armazenamento 
e a conectividade extrema têm propiciado o surgimento de modelos de negócio exponencial.
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News@TI
Agile Development Center

@A Embratel lançou o Agile Development Center para consultoria e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para empresas de todos 

os tamanhos. Desta forma, companhias que atuam em vários segmentos 
de mercado podem contar com a Embratel na criação de soluções para 
resolver os mais diversos desafios de negócio e avançar no processo 
de transformação digital. A oferta possibilita a redução de gastos com 
equipes próprias de TI, além de permitir operações ágeis, eficazes e se-
guras (www.embratel.com.br/solucoes-de-ti/agile-development-center).

Como usar a tecnologia para ter mais visibilidade
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“Software é mais 
barato de manter 
e tem custo de 
replicação mais 
baixo. Por isso, ao 
longo do tempo, o 
custo dos serviços 
digitais tende ao 
zero - o que exige 
uma revisão dos 
modelos de negócio”

Negócios digitais

Quem tem um pouco de conheci-
mento em marketing digital sabe que 
usar ferramentas é crucial para otimi-
zar resultados, escalar crescimento e 
acelerar processos que, muitas vezes, 
demoram meses para aparecer.

Quando se fala em busca orgânica do 
Google, já pensamos em estruturas de 
site, técnicas de escrita e assertividade 
nas palavras-chave para buscar um 
resultado em longo prazo.

Foi pensando nisso que a Blob criou 

a TPI – Tecnologia de Posicionamento 
Inteligente – uma ferramenta que alia 
escolha de termos de busca, textos 
otimizados e estrutura própria, e ga-
rante resultados em 60 dias após sua 
implantação.

O grande diferencial da TPI é o 
custo-benefício, já que não há a neces-
sidade de mudar o site, ter um time es-
pecializado, nem analisar a estratégia 
para chegar ao cliente. “A Blob conta 
com todos esses profissionais, que se 
mantém atualizados, e antenados nos 

mais de 200 parâmetros do Google, 
que mudam constantemente”, contou 
Rodrigo Oliveira, CEO da empresa.

Com a TPI é possível aparecer na 
primeira página da busca orgânica 
do Google, sem custo por clique, sem 
mexer na programação do site e 24 
horas por dia. “Mais do que colocar 
na cara do gol, nós analisamos a es-
tratégia comercial de cada cliente, 
criando projetos personalizados e que 
trarão resultados assertivos para eles”, 
completou Oliveira.


