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Lesmas e camaleões 
em mutação

Quem sabe a 
semelhança entre a 
lesma e o camaleão? 
Aparentemente, quase 
nada, a não ser o fato 
de que ambos podem 
se arrastar pelo chão. 

Estudando atenta-
mente as qualidades 
desses dois animais, 

identifica-se em ambos algo 
semelhante: a capacidade 
transformativa. O pequeno 
molusco, atingido por uma 
camada de sal, derrete e 
se transforma em água. O 
garboso lagarto, por sua 
vez, tem a capacidade de 
vestir as cores do ambiente 
em que se instala, saindo 
do verde das folhas para o 
marrom dos galhos secos 
com a maior facilidade. 

(P.S. Criança, em minha 
querida cidade de Luis 
Gomes-RN, eu sofria para 
descobrir em que galho se 
escondia o camaleão na 
tamarineira do saudoso 
comerciante Chico Pascoal. 
O bicho se confundia com 
os galhos).

Pois bem, esses dois 
transformistas foram os 
principais símbolos da 
campanha eleitoral, com 
centenas de candidatos, 
saindo líquidos das urnas, 
atingidos pelo sal grosso 
jogado pelo eleitor, enquan-
to outros, como camaleões 
sabidos, ganharam solidez 
porque vestiram o manto 
do momento, correndo 
atrás de um cidadão indig-
nado, mudando o modo de 
agir, de se comportar e até 
tentando se desvincular de 
atos do passado e de perfis 
rejeitados. Os extremos 
do arco ideológico foram 
pouco acarinhados e o meio 
ocupado por gigantesco 
exército camaleônico.

A performance transfor-
mativa de candidatos ganha 
intensidade nesses dias que 
antecedem o segundo tur-
no, até porque a disputa será 
entre dois, com maior expo-
sição midiática e condições 
adequadas para o eleitor 
traçar paralelos, comparar 
estilos, promessas e com-
promissos. Pode-se prever 
candidatos negando feitos 
do passado, outros cons-
truindo relações ambíguas 
e funestas para adversários, 
patrocinadores tentando 
puxar seus afilhados para 
a sombra da árvore gover-
namental.

Façamos pequeno exer-
cício do que tentam alguns 
transformistas: Bruno Co-
vas tenta atrair votos con-
servadores e evangélicos, 
mas fugindo de eventual 
colagem na figura do presi-
dente Bolsonaro. Sal neles, 
pensa Covas. Guilherme 
Boulos, por sua vez, afasta-
-se daquela figura que lide-
rava os Sem Teto, invadindo 
propriedades, e agora tenta 
se esconder nos galhos da 
floresta da moderação. Mas 
faz campanha ao lado do PT, 
fato que acaba colando sua 
imagem ao petismo, cuja 
rejeição em São Paulo é 
alta. Que cor adotar? A cor 

da jovialidade, coragem, 
inovação, mudança. Signos 
que atraem jovens, grupos 
das artes e da cultura, elei-
tores racionais.

E que transformações 
serão necessárias ao PT? 
Pergunta que angustia 
Lula, o manda-chuva; Glei-
si, a presidente da sigla 
e José Dirceu, que ainda 
veste o manto de velho 
guerrilheiro. Como se viu, 
nessa campanha o PT re-
cebeu forte camada de sal 
grosso, que derreteu partes 
de seu território eleitoral. 
Por isso, os maiorais do 
partido vão buscar refúgio 
nas frentes da formação de 
líderes, renovação de qua-
dros, ensaios pela tangente 
ideológica. Sofrerão com a 
tentativa de ressurreição 
da luta de classes, resgate 
do refrão “a esperança 
venceu o medo” ou mesmo 
a necessidade do Estado 
paquidérmico e gastador.

Bolsonaro e suas redes, 
incluindo o chamado gabi-
nete do ódio, continuam a 
fazer as contas de ganhos, 
perdas e danos. Ganhos? 
Um aqui, outro ali. De mais 
de 70 candidatos com o 
sobrenome Bolsonaro, só o 
filho Carlos se elegeu verea-
dor, tendo boa votação, mas 
com 35 mil votos a menos 
do que recebeu na campa-
nha de 2016. Nem sua mãe, 
Rogéria, foi eleita. As redes 
jogam sal na campanha, 
insinuando fraude. Coisa 
de Trumpiniquim, como 
diria o jornalista Eugênio 
Bucci. E como agir agora 
no 2º turno? Bolsonaro não 
consegue tirar das mangas 
carta milagrosa.

O governador João Doria 
continuará a se esconder 
nas tamarineiras paulis-
tanas, apenas no espaço 
eleitoral, articulação com-
binada com Bruno. Mas 
descortinará o amplo palco 
onde ocorrerá a vacinação 
em massa da população, eis 
que os primeiros lotes da 
coronavac já chegam a São 
Paulo. Vez ou outra despeja 
sobre Bolsonaro uma carga 
de sal em retribuição ao que 
o presidente lhe manda.

Não são poucos os que 
olham para o poderoso (?) 
ministro Paulo Guedes. Ele 
estaria mais para camaleão 
ou para lesma? Para o pri-
meiro, a não ser que a eco-
nomia entre em frangalhos 
e ele seja derretido pela 
cachoeira presidencial. Es-
pera em seu confessionário 
feridos e vitoriosos, cada 
qual querendo aumentar 
sua fatia do bolo orçamen-
tário. Mas a preocupação do 
ministro é com seus colegas 
gastadores.

Em suma, e agora, José, 
o que fazer? As lesmas que 
se derretem diante do sal, 
perdendo identidade, serão 
castigadas? E os camaleões 
políticos, que mudam de 
cor, chegarão ao pódio do 
segundo turno? 

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

GPD e Change Management: 
como buscar a adequação à nova lei

Fabiana Franco (*)

Esse trabalho se inicia com um le-
vantamento detalhado de todos os 
dados coletados, tratados, arma-

zenados e compartilhados pela empresa. 
Em outras palavras, é preciso identificar 
o fluxo dessas informações dentro da 
organização, perceber quais bases legais 
podem suportar cada situação e então, 
reconhecer as lacunas. O resultado desse 
assessment deve ser uma lista de desvios 
que precisam ser corrigidos e ajustes 
a serem realizados – em documentos, 
contratos, rotinas e sistemas. 

Desse modo, é fácil entender que es-
tamos falando de um projeto bastante 
amplo, que abrange todos os departa-
mentos, considerando particularidades, 
demandas e pontos críticos. Várias ações 
serão exigidas, como revisão e alteração 
de processos internos e a elaboração 
de políticas e de novos procedimentos.

Logo, os conceitos de Change Ma-
nagement podem ser muito úteis. O 
Change Management (ou Gestão de 
Mudanças), deve ser entendido como 
uma abordagem estratégica e estrutu-
rada, que visa garantir que mudanças 
sejam implantadas de forma ágil e efi-
ciente. Esse modelo de gestão foca nos 
grandes impactos provocados pela onda 
de transformação que atinge a empresa 
quando temos um projeto mais robusto 
em andamento. 

Um de seus grandes diferenciais é a 
importância dada ao fator humano e, 
assim, vai além do simples planejamen-
to de recursos, englobando também 
elementos como cultura e valores 
corporativos, funções, estruturas or-

Vale lembrar que as transformações 
no ambiente empresarial devem ser 
constantes, a fim de assegurar maior 
competitividade, fortalecimento da 
marca e adequação, como no caso na 
LGPD. Mas, se não forem bem admi-
nistradas, as mudanças podem gerar 
transtornos e prejuízos financeiros, 
que, em geral, estão vinculados a retra-
balhos, atrasos nas entregas, queda nos 
indicadores de performance e ainda, 
baixas taxas de motivação das equipes. 

Por isso, a escolha de uma meto-
dologia de diagnóstico que considera 
diversos aspectos; técnicos e compor-
tamentais, é fundamental para um pro-
jeto de adequação mais bem-sucedido.

Também é preciso deixar claro que 
Gestão de Mudança e Gestão de Proje-
tos não são sinônimos, e sim, princípios 
distintos que devem caminhar juntos, 
de forma complementar. Em resumo, 
o gestor de projetos cuida do cumpri-
mento de todos os tópicos previstos 
no cronograma e, paralelamente, cabe 
ao gestor de mudança, identificar os 
possíveis núcleos de resistência – que 
normalmente são compostos pelos 
profissionais mais afetados com a im-
plantação – de modo a garantir todo 
apoio durante a fase de transição.

Assim, a empresa é capaz de atingir 
seus objetivos de maneira mais suave, 
evitando conflitos e tensões internas. E 
ao mesmo tempo, consegue consolidar 
as mudanças planejadas, tanto com 
a incorporação dos novos processos, 
como na absorção de uma nova cultura.

(*) É consultora da TGT Consult.

Como sabemos, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei Nº 13.853) entrou em vigor em setembro de 
2020 e criou regras para uma série de questões que envolvem dados de pessoa física. Por isso, diversas 
empresas já começaram a buscar uma adequação aos principais requisitos da LGPD, de modo a mitigar 
riscos e, claro, evitar penalidades e danos à própria imagem.

ganizacionais e de governança, e em 
especial, as expectativas dos profis-
sionais diretamente envolvidos nessas 
mudanças. 

Diante desse cenário, a utilização 
de conceitos de Agile no processo de 
adequação da empresa acelera mui-
to a gestão da mudança e absorção 
das boas práticas. Por exemplo, o 
mapeamento dos dados realizado em 
Sprints, contando com a participação 
direta dos colaboradores, faz com que 
esses profissionais já comecem a ser 
educados em relação aos requisitos 
da LGPD. As discussões devem ser 
sempre baseadas nas tarefas do dia 
a dia da equipe, de modo que cada 
membro possa enxergar os efeitos da 
lei na sua realidade.

Na sequência, há uma devolutiva 
para esse time, onde são repassadas 
as principais recomendações, baseadas 
nas fragilidades identificadas. Todos po-
dem esclarecer dúvidas, compartilhar 
ideias e demonstrar receios. Assim, é 
mais fácil engajar o grupo na implan-
tação do projeto, além de estimular o 
“senso de dono”. Diferentemente de 
treinamentos passivos, nesse modelo, 
os profissionais contribuem com seu 
conhecimento e experiência, ajudando 
na construção das soluções.

E pensando nas pessoas, fica evidente 
que esse projeto deve incluir um pro-
grama de treinamento e aculturamento, 
contemplando muitas outras ações de 
comunicação e conscientização, que 
precisam chegar a todos os seus públi-
cos - como colaboradores, parceiros e 
prestadores de serviço. 

News@TI 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 
inscreve para doutorado em fluxo contínuo

@O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPG-
CC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ofertado no 

campus sede da Instituição recebe inscrições de pessoas interessadas em 
seu curso de doutorado em fluxo contínuo, inteiramente pela Internet. 
O ingresso está condicionado à existência de vagas para orientação e 
a seleção é feita com base em análise de currículo, de históricos esco-
lares, de plano de pesquisa e de cartas de recomendação. O PPGCC 
possibilita a realização das pesquisas nos campi São Carlos e Sorocaba, 
prioritariamente nas seguintes linhas: Aprendizado de Máquina; Ar-
quitetura de Computadores; Automação Industrial; Banco de Dados; 
Computação Ubíqua e Pervasiva; Engenharia de Software; Inteligência 
Artificial; Interação Humano-Computador; Processamento de Sinais; 
Processamento de Línguas Naturais; Redes de Computadores; Sistemas 
de Automação e Robótica; Sistemas Multimídia e Internet; Sistemas 
Paralelos e Distribuídos; e Sistemas reconfiguráveis em hardware para 
aplicações em tempo real (http://ppgcc.dc.ufscar.br).

Nubank libera ferramenta que permite 
empreendedores cobrar clientes pelo Pix 

@O Nubank começa nesta semana a liberação de uma nova funciona-
lidade relacionada ao Pix que vai facilitar o processo de cobrança de 

seus clientes PJ. A nova funcionalidade facilita a experiência que donos 
de pequenos negócios, empreendedores individuais e autônomos que 
sejam sócios únicos, têm ao cobrar seus clientes. Agora, eles poderão 
compartilhar ou exibir um QRCode para os clientes e realizar a cobrança 
por meio do Pix de maneira simples, segura, instantânea e gratuita, tanto 
para quem faz quanto para quem recebe a cobrança. Para fazer uma 
cobrança utilizando o Pix dentro da conta PJ, basta clicar em "Cobrar", 
digitar o valor a ser cobrado e selecionar a forma de pagamento "Trans-
ferência via Pix". Depois, basta mostrar o código QR para o cliente ou 
compartilhar a cobrança por outros meios, como mensagem ou e-mail 
(www.nubank.com.br).

“Empresa do Ano”

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo 
Algar, foi eleita como “Empresa do Ano” e também a melhor do 

setor de telecom pela edição Melhores & Maiores 2020, da revista 
EXAME. O prestigiado ranking considera dados de mais de três mil 
empresas que atuam no Brasil, avaliando as companhias de vinte se-
tores da economia que mais obtiveram sucesso na condução de seus 
negócios e na disputa de mercado no ano anterior. Para isso, são levados 
em consideração critérios como crescimento, rentabilidade, saúde 
financeira, participação de mercado e produtividade por empregado.

Webinar Gratuito explora o Employee 
Experience e potencialização do capital humano

@A Energy People – empresa do Energy Group que oferece consultoria 
completa e serviços que abrangem todas as funções estratégicas e 

operacionais de RH – promove, no dia 25 de novembro, a partir das 18h, 
um webinar especial e gratuito intitulado “A potencialização do capital 
humano”, que terá como foco abordar a experiência dos colaboradores 
combinada à rentabilidade das empresas. O webinar, voltado especialmente 
para gestores e profissionais da área de RH, tem duração prevista de 1 
hora e reúne especialistas como José Carlos Figueira, Mirany Soares, Fabio 
Silva, Diogo Kosaka e Rogério Bragherolli, que vão discutir a necessidade 
das empresas cuidarem do desenvolvimento pessoal e profissional dos 
próprios colaboradores sem perder a rentabilidade da companhia de vista. 
O objetivo, de acordo com José Carlos Figueira, diretor da Energy People, 
é levar a audiência do evento a aprofundar conhecimentos a respeito do 
EE+ (Employee Experience Plus) ou Potencialização do Capital Humano. 
Para isso, a meta é fazer com que os gestores e líderes das empresas refli-
tam e preparem uma transformação cultural, tecnológica e de processos 
nas organizações a fim de viabilizar a sustentabilidade e o crescimento do 
negócio, tendo a experiência e o bem-estar do colaborador sempre em 
pauta. As inscrições para o Webinar “A potencialização do capital humano” 
podem ser feitas até às 16h do dia do evento, 25 de novembro, por meio 
do link: https://lp.energygroup.com.br/webinar-employee-experience/ 
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