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A transformação digital tem sido vista pelas empresas como 
uma verdadeira tendência. Já virou um dogma no mundo dos 
negócios, a ideia de que é preciso estar presente nos ambientes 
digitais para ser visto e, consequentemente, sobreviver. Com isso, 
a demanda por consultorias e profissionais que realizam esse 
tipo de serviço tem crescido cada dia mais. Embora seja um dos 
termos mais utilizados na TI, as definições para a transformação 
digital variam.   

Mitos sobre transformação digital

A geração Z, de nascidos a partir de 1997, está conquistando o 
mercado de trabalho. São jovens que já nasceram conectados, muitas 
vezes com um computador ou celular em mãos. Por conta disso, muitas 
empresas se questionam: como conquistar público tão difuso e com 
tanto acesso à informação? Pensando nisso, a Cognizant, uma das 
empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, preparou estudo 
com as principais tendências de comportamento da geração Z.   

Comportamento da Geração Z

Os fatos têm demonstrado que as pessoas que durante anos manti-
veram bons hábitos ficaram mais saudáveis e, portanto, com melhores 
condições físicas para enfrentar doenças e se curar, como o que está 
acontecendo com as que contraíram o Coronavírus. Usando esse 
mesmo raciocínio para as empresas, aquelas que investiram e imple-
mentaram as tecnologias da Indústria 4.0 como a Internet das Coisas 
(IoT) e Inteligência Artificial (IA), entre outras, certamente estão 
conseguindo enfrentar melhor esse momento de crise que afeta de 
forma brutal o mundo todo em comparação às que ainda não iniciaram 
a transformação digital.   

Remédio é a tecnologia
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Negócios em Pauta

Sistema de Gestão 
A startup vhsys liberou gratuitamente todo o seu sistema 

de gestão empresarial para os pequenos empreendedores. 
Além dos empresários poderem utilizar serviços básicos sem 
nenhuma cobrança, como emissão ilimitada de nota fiscal, 
também será possível vender produtos usando a loja online 
da vhsys ou se conectar com os principais marketplaces do 
país. O pacote também permite que o empreendedor usu-
frua de diversos aplicativos, que o ajudam a se comunicar 
com os clientes de maneira mais rápida. O cadastro deve 
ser feito pelo link (https://vhsys.com.br/conecte-gratis).
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News@TI

Startup desenvolve o Dr. Presente

@A Associação Presente, organização não governamental 
e sem fins lucrativos, que acolhe pacientes carentes em 

tratamento do câncer provenientes das cidades do Norte de 
Minas Gerais e Sul da Bahia, e a startup Help Health, espe-
cializada em inteligência artificial para soluções em Saúde, 
lançaram em parceria uma ferramenta que simula a triagem 
de pacientes por meio de um questionário eletrônico intui-
tivo, utilizando o WhatsApp (38) 3213-4296. A ferramenta 
Dr. Presente http://drpresente.com/ inclui o contato com 
o usuário, que começa via Whatsapp, passa pelo preenchi-
mento de um questionário que usa recursos de inteligência 
artificial para triar o usuário conforme as respostas para um 
atendimento via telemedicina, quando necessário, e a con-
sulta virtual é realizada por um dos mais de 30 voluntários 
entre médicos, enfermeiros e psicólogos, sem custo algum. 

  Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

PROCESSO DE IMIGRAçãO

Enquanto as empresas lutam 
para garantir a continuidade 
dos negócios durante o 
surto da Covid-19, uma boa 
liderança, mais do que nunca, 
é fundamental para manter 
os negócios avançando e 
emergindo fortemente diante 
do desafio atual

Este é um momento em que 
o desempenho será julgado 

pela maneira como uma empresa 
e sua liderança servem a todos e 
cumprem um propósito maior - e 
especificamente como eles aten-
dem aos requisitos e expectativas 
de seus diversos stakeholders. Um 
bom líder deve utilizar os recursos 
que possui, encontrando maneiras 
criativas de apoiar as pessoas e 
comunidades que o cercam. Al-
guns comportamentos merecem 
destaque para esse momento de 
crise. Entre eles:

Trabalho em equipe e coo-
peração: Especialmente nos níveis 
que se concentram na busca e valori-
zação da opinião dos outros.  Formar 
uma equipe para lidar com a crise, às 
vezes incluindo pessoas de fora da 
empresa. Entender, no entanto, que 
uma solução a longo prazo requer a 
contribuição e envolvimento de mui-
tos interessados. Compreender as 
posições dos outros e as razões para 
justificá-las, mesmo sob estresse e 
quando não há consenso.

Calma, coragem e positivi-
dade: Líderes devem sentir um 
senso de urgência e permanecer 
serenos. Entregar más notícias  
quando eles precisam, de uma 
forma que evite o pânico e forneça 
um nível realista de esperança para 
o futuro. Acima de tudo, serem 
corajosos o suficiente para tomar 
decisões que acreditam ser as mais 
adequadas, independentemente 

Perfil da liderança em tempos 
de crise de Coronavírus
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de serem as mais populares.

Admitem erros: Líderes cora-
josos que assumem riscos calcula-
dos irão, sem dúvida, cometer erros 
em algum ponto. Crises profundas 
como a pandemia do Coronavirus 
que estamos passando, exigem 
tomada de decisão contínua. Lí-
deres fortes estão preparados para 
admitir seus erros e criar soluções 
não experimentadas previamente  
e às vezes até desconhecidas.

Enxergam a realidade: Reco-
nhecem os eventos e seu significa-
do e não se coíbem das consequ-
ências do que veem. Integridade 
intelectual é um componente 
chave no seu DNA; eles pensam o 
que é melhor para a organização 
e para a sociedade, não para seu 
próprio ganho pessoal.

Múltiplas opções: Quando 
líderes identificam os problemas, 
estão dispostos a considerar várias 
abordagens para solucioná-los. 
Fazem benchmarking com outros 
paises e empresas e brainstorming 
sem julgamento, mesmo que eles 
tenham uma solução preferida 
em mente. Claramente, cada si-
tuação local é diferente, mas há 
oportunidades para as empresas 
aprenderem com outras pessoas 
em regiões que estão semanas à 
frente para responder à pandemia.

empresas e dos seus líderes deve 
ser aplicada mais amplamente, 
além do gerenciamento de crises.

Crucial será as empresas acele-
rarem seus esforços de transforma-
ção digital existentes e capacitar 
a liderança em competências digi-
tais, incluindo gestão de equipes 
remotas com eficácia e alto desem-
penho. No mundo dos negócios, 
os KPIs de curto prazo costumam 
ser a força motriz da tomada de 
decisões. A produtividade, por 
exemplo, tem uma tendência de 
ofuscar muitos outros aspectos 
importantes dos negócios. 

Com a desaceleração forçada 
que a crise do Coronavírus trouxe 
ao mundo dos negócios, os líderes 
devem reservar um tempo para 
refletir não apenas sobre os negó-
cios que você faz, mas como eles 
são realizados. Fazer a si mesmo 
perguntas como seus processos 
podem ser fortalecidos ou se é 
hora de avaliar um novo modelo de 
negócios. Reavaliar como as coisas 
estão sendo feitas. Pensar além do 
curto prazo e tentar coisas novas. 
Ter visão estratégica. 

A crise da pandemia do Corona-
vírus não foi a primeira do gênero. 
E certamente não será a última que 
líderes de negócios enfrentarão. Se 
os líderes não possuem políticas 
em suas empresas para reagir com 
eficiência dessa vez, devem come-
çar a antecipar possíveis cenários 
futuros, relacionados à COVID-19 e 
aos que estão por vir. Os melhores 
líderes e empresas serão os capazes 
de transformar a tragédia de curto 
prazo dessa pandemia do Coronavi-
rus que prejudica suas organizações 
em um senso de propósito e de 
contribuição social que a melhora 
a longo prazo. 

(Fonte: Daniela Mindlin Tessler é Formada 
em psicologia pela PUC/SP), pós-graduada 
em recursos humanos pela FGV/SP) e MBA 

em Gestão de Negócios pela FIA/SP, é sócia 
da Odgers Berndtson Brasil).

Priorização e Equilíbrio de cur-
to e longo prazo: Empresas enfren-
tando um colapso em seus negócios 
de curto prazo, devem também se 
concentrar nos preparativos de longo 
prazo. Em vez apenas de reduzir o 
número de funcionários, incentivar 
os funcionários a usar seu tempo para 
atualizar sistemas internos, melhorar 
processos, aprimorar habilidades e 
projetar novos produtos e serviços 
para estarem melhor preparados 
para a recuperação. 

Inteligência emocional: Nesse 
cenário crítico da pandemia do 
Coronavírus, as pessoas podem ser 
tomadas pelo pânico, medo e ter 
reações exageradas, e até mesmo 
inapropriadas. Nesse sentido, os 
líderes devem ser empáticos, acal-
mar os ânimos e colocar a situação 
em perspectiva. Devem ter a capaci-
dade de ouvir as pessoas - dentro e 
fora da empresa, incluindo clientes- 
com objetividade e compreensão

Adaptação: Nesse cenário 
VUCA (acrônimo inglês que sig-
nifica volatilidade, incerteza, com-
plexidade e ambiguidade) a única 
certeza é a da mudança e rápida. 
Então, os líderes precisam ser fle-
xíveis, adaptáveis e se reinventar 
constantemente. De fato, em um 
mundo volátil e em rápida mudan-
ça, essa abordagem adaptativa das 
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Entrega de gás 
Os novos desafios que o mercado 

enfrenta nesses tempos de pandemia 
levaram a Ultragaz a desenvolver e 
lançar um novo aplicativo, o Ultragaz 
APP. Disponível para Android e IOS, 
a ferramenta permite ao cliente 
agendar a entrega em qualquer data 
disponível. O objetivo é facilitar a vida 
e promover a segurança, tanto para 
clientes quanto para revendedores. 
O aplicativo está disponível para o 
consumidor, inicialmente para os 
que residem na Grande São Paulo.
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