
Transformação 
digital vai além das 
novas tecnologias

O assunto 
transformação digital 
não é novo e vem 
ganhando força ao 
longo dos anos

Mas a pandemia ace-
lerou esse processo 
e o tema virou prio-

ridade dentro das empresas. 
O que estamos vendo é uma 
verdadeira corrida pela 
digitalização dos negócios, 
principalmente, por conta 
dos desafios trazidos pela 
Covid-19. De modo geral, o 
ano foi marcado pela que-
bra de paradigmas e pela 
transformação contínua 
da sociedade das relações 
entre as pessoas. 

Com isso, empresas de 
todos os segmentos tiveram 
de buscar rapidamente 
respostas para perguntas 
decorrentes dessa nova 
realidade: como atravessar 
esse cenário de incertezas 
impostas pelo isolamento 
social da melhor forma pos-
sível para a saúde do meu 
negócio? Como oferecer 
boas condições de trabalho 
para meus funcionários em 
jornadas de trabalho remo-
tas para não perder produ-
tividade? Como continuar 
vendendo e fidelizando os 
clientes para atingir os obje-
tivos e metas pré-definidos? 

A pandemia trouxe mu-
danças importantes no com-
portamento dos clientes e 
como eles se relacionam 
com as empresas e marcas, 
uma vez que buscam valo-
res mais alinhados com a 
sociedade e vínculos mais 
humanizados. E é nesse 
momento em que podemos 
enxergar a transformação 
digital como principal motor 
de inovação. Por isso vemos 
diversas pesquisas de mer-
cado que mostram que em 
2020 houve uma aceleração 
da transformação digital nas 
empresas. Mas o que isso 
significa? E será que as em-
presas estão aproveitando 
todo esse potencial? 

A transformação digital 
pode ser definida como a 
incorporação de tecnolo-
gias para otimizar proces-
sos, mudança na cultura 
empresarial e adoção de 
novos modelos de negócios. 
O objetivo não é apenas 
gerar melhores resultados, 
mas garantir a perenidade 
da empresa, preparando-a 
para enfrentar os desafios 
atuais e futuros de um 
mundo em transformação. 
Esse processo impacta 
diretamente na competitivi-
dade e, consequentemente, 
na receita e valuation das 
empresas. 

Mas as necessidades im-
postas pela pandemia po-
dem gerar uma falsa percep-
ção do que é a transformação 
digital. Não se trata apenas 
de implementar sistemas 
de videoconferência ou de 
criar plataformas online de 
e-commerce ou de vendas 
B2B. Essas iniciativas res-
pondem a demandas urgen-
tes, mas não são suficientes 
para inserir a companhia em 
um contexto de transforma-

ção digital. 
É importante, sim, digita-

lizar e ganhar eficiência com 
os processos digitais, passar 
a trabalhar com fornecedo-
res mais inovadores - como 
as startups - etc. Entretan-
to, não se deve parar por aí. 
Além de utilizar os recursos 
tecnológicos como um ele-
mento central e estratégico, 
que simplifique os fluxos de 
trabalho e envolva todas as 
pessoas em uma atuação 
verdadeiramente colabora-
tiva, é necessário mexer no 
“como” acontece o processo 
de tomada de decisão das 
empresas. 

É necessário identificar 
em quais áreas é possível 
ter times multidisciplina-
res, trabalhando como se 
fossem pequenas unidades 
de negócios (startups inter-
nas), com liderança clara e 
reportando para os execu-
tivos, que nesse momento 
passam a ser os “investido-
res” internos. Uma vez que 
você dá poder de decisão 
para os times que estão na 
ponta - área de atendimento 
ao cliente, por exemplo -, é 
possível ganhar eficiência 
de verdade. 

Para inovar efetivamente 
o negócio é preciso ainda 
repensar como o mercado 
percebe a cadeia de valor 
na qual a companhia está 
inserida e, dessa forma, an-
tever e, até mesmo, realizar 
mudanças com o objetivo de 
ganhar competitividade e 
inovar seu modelo de negó-
cios. Mas como ultrapassar 
os obstáculos para trazer 
essa inovação para a em-
presa? Para que haja ganhos 
reais, é preciso ir além e 
criar uma verdadeira cultu-
ra de inovação, funcionando 
como uma engrenagem ca-
paz de modificar processos, 
o modelo de negócio e, até 
mesmo, atuação da empresa 
no mercado. 

A peça central para que 
isso aconteça é uma lide-
rança engajada que fomente 
essa prática internamente. 
O suporte desses líderes é 
essencial para que a em-
presa crie processos claros 
de inovação, compartilhe 
informações sobre opor-
tunidades de mercado e 
capacite seus profissionais 
a defenderem suas teses e 
ideias. 

Iniciar esse processo não 
é fácil e exige uma alta to-
lerância a erros. 

Somente assim será pos-
sível desatar obstáculos 
iniciais e estimular uma 
verdadeira cultura de ino-
vação em todas as áreas 
da empresa. Em resumo, 
a transformação digital é 
uma combinação da digi-
talização da empresa - que 
se reverte em ganho de 
eficiência operacional -, 
com a mudança estrutural 
da operação - processos de 
decisão, gestão etc. - para 
poder alcançar a inovação 
do negócio e potencializar 
os valores e resultados da 
empresa. 

 (*) - É diretor executivo de tecnologia 
da Falconi (www.falconi.com).
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Implantação do home 
office em tempo integral 
e reuniões com clientes 

feitas via vídeo conferência, 
com o de uso das plataformas 
disponíveis para isso, como 
Cisco Webex, Google Meet 
e Zoom, foram algumas das 
alternativas encontradas 
para que as atividades diárias 
continuassem acontecendo 
no mesmo ritmo do modelo 
presencial. 

Mas como gerenciar es-
trategicamente os projetos, 
a partir de uma tecnologia 
integrada, automatizada e 
funcional, a distância? O 
sócio e diretor comercial 
da ART IT, Romulo César 
de Paula, dá cinco dicas 
de iniciativas inovadoras 
que empresas de tecnolo-
gia podem adotar para se 
adaptar à nova realidade 
de trabalho imposta pela 
pandemia e ganhar produ-
tividade. 
 1) Faça meetings diá-

rios com as equipes 
- As empresas devem 
priorizar as interações 
e as pessoas, acima 
de processos rígidos 
e ferramentas de uso 
obrigatório. Por isso, 
é importante, mesmo 
nas relações a distân-
cia, que as equipes 
promovam reuniões 
diárias para gestão das 
demandas e atividades 
da empresa. 

  “Essa rotina, embo-
ra possa parecer um 
exagero, permite que a 
proximidade seja man-

As empresas devem priorizar as interações e as pessoas.

Marcelo Arone (*)

Minha experiência de mais de 12 
anos dentro do mercado de capital 
humano, especialmente trabalhando 
com recolocação de lideranças, e os 
aprendizados que a pandemia nos 
trouxe reforçam a tese de que santo 
de casa faz milagre, sim. Não é à toa 
que, mesmo antes da crise mundial 
que se instalou por causa do novo 
Coronavírus e o redesenho das com-
panhias a partir dela, já se investia, 
e muito, em formação interna, como 
processos de treinamento, os famosos 
Programas de Trainee, e estágios.

Quem cresce na empresa tem 
chance de saber, mais do que nin-
guém sobre o verdadeiro DNA da 
companhia. É perceptível que as 
principais lideranças, ou ao menos 
as mais respeitadas, foram criadas 
“dentro de casa”, como podemos 
dizer. E foram elas que enfrentaram 
a crise de cabeça erguida e mais: que 
souberam levar junto os seus times, 
sem perder o compasso.

Quando uma liderança é treinada 
e efetivada para estar naquele cargo, 
geralmente ela se torna uma disse-
minadora da cultura da empresa e 
consegue multiplicar isso para as 
outras pessoas da empresa, os times 
sabem para onde ir quando têm um 
líder que é orientador e respeitado 
exatamente por isso. Acredito que 
dentro do mercado de contratações, 
há dois pontos importantíssimos que 

Como melhorar a comunicação 
e a produtividade 

nas empresas de tecnologia
Em virtude da pandemia, as empresas de tecnologia tiveram que se reinventar
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danças - Esse é um pe-
ríodo de mudanças e, 
principalmente, de in-
certezas. Ainda assim, 
equipes auto-organi-
záveis propiciam os 
melhores resultados, 
além de atenderem aos 
requisitos solicitados 
para cada projeto. “In-
vestir em treinamentos 
online para que suas 
equipes desenvolvam 
essa característica é 
estar um passo à frente 
para se manter sólido 
em um mercado tão 
competitivo”, frisa o 
diretor comercial. 

 5) Escolher uma boa 
ferramenta de ges-
tão de projetos - 
As empresas devem 
utilizar softwares que 
disponibilizem recur-
sos para administrar e 
executar projetos de 
qualquer tipo de ne-
gócio, suportando-os 
durante todo seu ciclo: 
desde a identificação 
das necessidades da 
organização até a en-
trega final do projeto. 
O foco deve ser sempre 
em descomplicar a 
gestão do projeto, per-
mitindo aos gestores 
coordenar o fluxo de 
trabalho, acompanhar 
em tempo real os cus-
tos e receitas, e moni-
torar o desempenho da 
equipe. - Fonte e mais 
informações: (www.
artit.com.br).

tida entre os colabora-
dores, e é também uma 
oportunidade para que 
as equipes fiquem atu-
alizadas a respeito 
das ações que estão 
sendo implementadas 
em todos os setores 
da empresa”, explica 
Romulo. 

 2) Utilização da meto-
dologia Kanban para 
o gerenciamento de 
atividades - Originá-
ria do Japão, como o 
próprio nome sugere, 
a Kanban foi feita para 
racionalizar o uso de 
suprimentos e evitar 
atrasos. Ela divide as 
tarefas em uma or-
ganização visual, por 
colunas, focada no 
modo como o fluxo de 
trabalho é organizado. 

  “Em um projeto de 
desenvolvimento de 
sistemas, a metodolo-
gia pode incluir cate-

gorias para as funcio-
nalidades que estão 
sendo desenvolvidas, 
testadas, implemen-
tadas e entregues”, 
fundamenta. Entre as 
ferramentas disponí-
veis no mercado que 
contribuem para a 
gestão de atividades 
usando o Kanban es-
tão Trello, Asana e a 
Rosie, oferecida pela 
ART IT. 

 3) Ter uma rotina de 
trabalho pautada 
pela colaboração 
com o cliente - Um 
fluxo de feedback dos 
clientes permite que 
o produto final de 
cada projeto seja con-
tinuamente ajustado. 
“Consequentemente, 
há mais satisfação e 
maior alinhamento de 
expectativas”, afirma 
Romulo. 

 4) Preparar os times 

Santo de casa faz milagre?
de companhia em plena pande-
mia. Seu currículo e o trabalho 
que realizamos, muito focado e 
particular para cada caso, pos-
sibilitou a troca rápida. 

Acontece que, na nova empresa, ele 
encontrou as mesmas dificuldades, 
o que o desmotivava no trabalho 
antigo estava lá, repaginado, mas 
ainda assim, acontecendo também 
na nova empresa. Isso mostra que as 
lideranças, quando bem formadas, 
conseguem olhar mais adiante, tem 
uma observação mais assertiva sobre 
os caminhos que a empresa vai per-
correr e tendem a permanecer com 
seus times e suas lideranças. 

Nos dias de hoje, mudar de empresa 
significa não apenas mudar de am-
biente, mas de equipe remota, o que 
pode dificultar ainda mais a adaptação 
de uma gestão. A meu ver, oferecer 
subsídios para que as lideranças se 
encontrem em uma posição de liber-
dade com as ferramentas certas, que 
possam entender seus times e para 
onde a empresa deve caminhar e pos-
sam imprimir a sua marca no trabalho 
que realizam é fundamental para levar 
o barco mesmo em meio à crise. 

Ela vai passar, as lideranças podem, 
além de continuarem as mesmas, 
se tornarem ainda melhores com o 
tempo.

(*) - É Headhunter, especialista em recolocação 
executiva e sócio da OPTME RH 

(www.optme.com.br).
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precisamos ressaltar neste quase 
pós-pandemia:
 1) Quem já era respeitado teve 

maior facilidade de manter os 
resultados da empresa. Com o 
advento do home office, o líder 
que era “distante” de seu time 
teve uma dificuldade tremenda. 
Já quem estava com o respeito 
da equipe em dia, ou seja, já era 
seguido antes, se adaptou mais 
facilmente e mais: ajudou seus 
times a se adaptar também. A 
gestão virtual foi infinitamente 
mais produtiva para quem já 
estava com a própria liderança 
em dia.

 2) Com as dificuldades que surgi-
ram, ficou fácil achar o trabalho 
enfadonho, acreditar que es-
tava no lugar errado e não se 
ver mais naquela posição, seja 
de líder, seja de subordinado. 
Tive um caso muito peculiar 
de um CFO que decidiu trocar 

Carlos Henrique Mencaci (*)
 
Ao observar as projeções para a eco-

nomia do Brasil em 2021, percebe-se 
variações, desde a estagnação até o 
otimismo. Segundo a última edição do 
Boletim Focus, há especialistas pre-
vendo aumento de apenas 0,63% para 
o PIB. Por outro lado, outros estimam 
evolução de 5,29%. A mediana está em 
3,50%. No entanto, apesar das discre-
pâncias, uma coisa é certa: a tecnologia 

de comunicação com seus clientes é a 
grande aliada das corporações!

Quem gerencia um negócio  precisa 
de estratégias de alto  impacto para 
encantar os atuais e futuros clientes. 
Com a facilidade de uso  da inteligência 
artificial e o desenvolvimento de interfa-
ces de conversação, diferentes tipos de 
plataformas têm surgido para auxiliar as 
atividades de comunicação empresarial. 

Apostar na high tech é uma escolha 
inteligente, pois esse fator é imprescin-

dível para a sobrevivência no mercado. 
Nesse cenário, ampliar as possibilidades 
de comunicação dos clientes viabilizan-
do ferramentas como o chat , seja no seu 
site ou via Whatsapp, se torna essencial! 

Uma de suas principais vantagens é a 
interação dinâmica com os consumido-
res em seus celulares ao longo do dia. O 
objetivo é manter um serviço personali-
zado e conectado com a modernidade. 
Com ele, ganha-se em produtividade 
com o uso de robôs integrados aos 

seus sistemas e, quando necessário, 
o atendimento humano já é agilizado 
com todos os dados para a operação, 
otimização do tempo, humanização do 
suporte, entre outros benefícios.

Investir em soluções tecnológicas 
também é acompanhar a atualização 
do mundo corporativo. De acordo com 
pesquisa da Worth a Million em parceria 
com a Análise Econômica Consultoria, 
ampliar a demanda por projetos de 
inovação nos próximos seis meses é a 

intenção de 72,9% das organizações. 
Colaboradores atuando em corpo-

rações com sistemas defasados têm 
probabilidade maior de se frustrar e 
ficar desmotivados. Logo, a tecnologia 
deve ser aliada da competência humana 
a fim de ampliar o rendimento. Compre-
ender esse detalhe garante melhores 
resultados diante da crise.

 
(*) - É presidente da Total IP - Soluções 

e Robôs para Contact Centers 
(www.totalip.com.br).

Comece uma empresa investindo em tecnologia de comunicação


