
Até quando seguiremos 
nos reinventando? 

Sempre!

A palavra que regeu 
2020 e que ainda irá 
prevalecer em 2021 é 
a reinvenção

Quem não ouviu, seja em 
casa, no trabalho, na 
televisão ou no grupo 

de amigos, que determinada 
pessoa precisou se reinventar 
na pandemia, que os comer-
ciantes reinventaram seus 
negócios ou que o próprio 
mercado precisou reinventar 
suas atividades?

Porém, para se reinventar 
é necessário seguir valores e 
esses, independente do desa-
fio ou pandemia, mantêm-se 
os mesmos. Para quem busca 
o sucesso, os pilares e cami-
nhos já são conhecidos: são 
a criação de oportunidade, 
paixão, agilidade, humildade, 
disciplina e colaboração. Basta 
saber aplicar cada um deles 
na sua área, serviço e rotina 
e a excelência será uma con-
sequência. 

E eu, em uma breve palestra 
do multicampeão Bernar-
dinho, pude compreender 
ainda mais a importância dos 
princípios. Com muita didática 
e exemplos de uma carreira 
brilhante, ele mostrou que, 
com valores básicos, o sucesso 
se torna parte da jornada. Seja 
no esporte, como o voleibol, ou 
em qualquer setor do merca-
do, a relevância de mantermos 
a mente aberta ao aprendizado 
e sermos guiados pela paixão 
pelo trabalho é a mesma. 

E, nesse processo, a cobran-
ça está diretamente ligada ao 
resultado. Me surpreendeu 
quando Bernardinho contou 
que grandes líderes podem 
ser comparados aos pais rígi-
dos, que cobram e, ao mesmo 
tempo, cuidam. A cobrança 
só vem para aqueles que são 
capazes, mas talvez ainda não 
saibam disso. Para quem sabe 
a importância da disciplina, 
que nada mais é do que sa-
ber dizer não. Dizer não para 
aquilo que é fácil e cômodo e 

buscar superar-se a cada dia.
Dentro de uma empresa não 

há medalha de ouro, prata 
ou bronze, mas sim retorno 
e resultados que levam a 
equipe a excelência, assim 
como em um pódio olímpico. 
Uma venda, um novo produto, 
uma tecnologia desenvolvida 
ou meta batida podem trazer 
para o ambiente corporativo a 
mesma emoção de um atleta 
em quadra, que após mui-
tos desafios, erros, acertos, 
aprendizados e, principal-
mente, perseverança, chegou 
ao topo.

E quando chegamos lá? 
Esse sim é o grande desafio da 
trajetória. Para explicar esse 
cenário, Bernardinho usou o 
exemplo de uma montanha: 
em sua base há espaço para 
muita gente, mas no topo não. 
Lá o ar é rarefeito, é frio e tem 
muita gente abaixo querendo 
alcançar o mesmo posto. 
Como lá em cima os desafios 
se multiplicam então, é sim 
preciso voltar ao reinventar.   

Reinventar a forma de fazer, 
principalmente. Mas foi feito 
sempre assim! Pois é, mas o 
que nos trouxe até aqui, não 
será o que nos levará para 
o futuro. E, novamente, os 
valores e o propósito não po-
dem mudar. O que muda são 
os formatos, ideias, atitudes, 
ações e, consequentemente, 
os resultados. A necessida-
de move uma ação. Quando 
necessário, todos sabem que 
é hora de buscar o novo e o 
diferente, de reinventar. 

E 2021 é sim uma oportuni-
dade de reinventar. Mas nunca 
será momento de esquecer 
aquilo que sustenta os grandes 
negócios, as grandes ideias. 
Uma equipe motivada, dis-
posta a aprender sempre, com 
líderes atentos e cuidadosos, 
um time unido e muita sede 
por fazer acontecer, por criar 
o novo e manter a excelência, 
será sempre medalha de ouro 
no jogo da vida real. 

(*) - É CEO da Neodent e EVP do 
Grupo Straumann da América Latina.
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Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

De acordo com levanta-
mento realizado pela 
startup de pesquisas 

Pulse com 84 empresas e 
mais de 7 mil profissionais, os 
diretores executivos estão se 
sentindo mais sobrecarregados, 
estressados e com dificuldade 
para equilibrar lazer e trabalho: 
56,3% destacaram que a carga 
de trabalho está alta - no caso 
dos não gestores, esse nível 
despenca para 25,6%. 

“O gestor sabe que quanto mais 
cresce na carreira, maiores são as 
responsabilidades e demandas, 
ou seja, as pressões não dimi-
nuirão, mas cabe a ele agir para 
que o caminho seja mais equili-
brado e menos estressante”, diz 
Uranio Bonoldi, superintendente 
executivo da Indrel. Mas a busca 
pelo equilíbrio entre trabalho 
e descanso, empresa e família, 
dedicação e relaxamento não 
é das mais simples. Uma parte 
fundamental dessa busca é saber 
quando descansar. 

Com as tecnologias que exis-
tem hoje, acaba sendo cada 
vez mais difícil sair do trabalho 
- smartphones, tablets e note-
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Adriana Klemann Rohweder (*)

Vivemos em uma sociedade cada vez mais 
digital, e essa digitalização tem transfor-
mado as indústrias. 

Para se manterem competitivas e vivas, 
todas precisarão ingressar nessa jornada, 
mais cedo ou mais tarde – o melhor, é claro, 
é que seja o quanto antes. A maturidade 
digital de uma empresa pode contribuir 
para um maior crescimento e sucesso, 
mas transformar digitalmente uma em-
presa implica enfrentar vários desafios. É 
preciso ativar valor por meio de uma forte 
colaboração entre o negócio e a tecnologia. 

E não basta escolher tecnologias de ponta 
achando que elas são a solução moderna 
para qualquer tipo de problema: o segredo 
para se viabilizar a transformação digital 
está no equilíbrio entre fatores humanos, 
técnicos e de negócio, descobrindo onde 
a junção desses fatores encontra a área 
comum entre o que é viável, desejável e 
factível para a organização.

Empresas que iniciam uma jornada de 
transformação digital mudam a forma de 
pensar e agir: estimulam a autonomia e a 
colaboração, o aprendizado contínuo, a 

melhoria dos processos de trabalho e o 
desenvolvimento de habilidades digitais 
na organização. Também buscam conec-
tar-se a seus clientes realizando entregas 
personalizadas e de valor.

A transformação digital também con-
tribui para a melhora de todo o fluxo de 
informação da companhia, atingindo po-
sitivamente colaboradores, fornecedores, 
produtos e clientes. 

Aqui quero dar um conselho: não se pre-
ocupe com o quanto a jornada será longa 
e difícil. Preocupe-se em iniciá-la o mais 
breve possível e de forma perseverante, 
e esforce-se em continuar nela. Saiba 
que o segredo é não trilhar esse caminho 
sozinho, mas acompanhado de todos os 
colaboradores, clientes e fornecedores do 
seu negócio.

Na Ibema, usamos a tecnologia para 
otimizar operações e negócios, engajar 
clientes, empoderar colaboradores e 
transformar produtos e serviços – por isso 
defendo uma transformação abrangente, 
que traga mudança de mindset em toda 
a empresa e, por que não, externamente 
também.

Com uma campanha de ideias para a 
transformação digital, recebemos mais 
de 120 sugestões de melhorias, entre as 
quais três foram premiadas. Agora temos 
a intenção de detalhar e implantar essas 
ideias, bem como considerar todas as 
demais em um portfólio para desenvolvi-
mentos futuros.

Uma boa forma de começar é criar um 
squad específico para a Transformação 
Digital, que integre profissionais de várias 
áreas, com diversas formações, de forma 
a interagir com todos os colaboradores na 
busca por ideias que tragam ganhos signi-
ficativos para toda a cadeia de relaciona-
mento da empresa, sejam eles financeiros 
ou qualitativos.

Aqui na Ibema já temos o nosso squad de 
transformação digital, entre vários outros, 
que tem por objetivo auxiliar na estrutura-
ção da jornada de Transformação Digital 
da empresa. É preciso uma aldeia inteira 
para efetivamente mudar uma cultura. 
Vamos juntos?

(*) - É mestre em Administração e Logística, formada 
em Ciências da Computação e gerente de TI, 

Projetos e Riscos da Ibema (www.ibema.com.br).

Indústrias devem iniciar a transformação digital o quanto antes

Como lidar com a sobrecarga e 
o estresse nos cargos de gestão

“O gestor sabe que quanto mais cresce na carreira, maiores são as responsabilidades e demandas, ou seja, as 
pressões não diminuirão, mas cabe a ele agir para que o caminho seja mais equilibrado e menos estressante”,

a correria do gestor no dia a 
dia”. Outro ponto que ajuda a 
pensarmos em equilibrar nosso 
dia a dia é o que Uranio chama 
de 8, 8, 8. 

Ou seja, “procure destinar 
8 horas ao trabalho, 8 horas 
ao lazer, - que inclui leituras, 
exercícios físicos, estar com 
a família e 8 horas de sono. 
Claro, dependendo do cargo, 
esta relação pode mudar, por 
exemplo, 11, 6 e 7, respectiva-
mente. Sem problema, mas o 
importante é saber que precisa-
mos e devemos ter a disciplina 
de equilibrar nossas atividades 
diárias ou semanais”. 

Gerenciar o tempo e ter 
disciplina para dar prioridade 
ao que é mais importante e 
evitar procrastinações também 
faz para que o estresse seja 
reduzido. “Fuja das reuniões 
improdutivas, crie uma escala 
e coloque pesos para as princi-
pais questões a serem resolvi-
das, estabelecendo metas que 
você e a equipe são capazes de 
alcançar, - dessa maneira, você 
respeita os limites do seu corpo 
e da sua mente”, finaliza Uranio. 

books acabam fazendo com que 
o gestor fique em constante es-
tado de prontidão, sempre alerta 
para responder demandas - “por 
isso, é importante delimitar um 
horário para se desligar, nem 
que seja por apenas quatro ou 
três horas. O tempo para a hi-
giene mental, para cuidar de si 
próprio, fazer algo que não seja 
relacionado ao trabalho deve 
entrar na rotina”, comenta. 

Além da hora para não pensar 
em trabalho, repassar aquilo 
que outros profissionais po-
dem fazer em seu lugar, ajuda 
a suavizar a pressão. “Delegar 

funções é imprescindível para 
manter uma boa saúde mental, 
afinal, ninguém dá conta de 
tudo sozinho. Daí a importância 
também de treinar os colabora-
dores, de incentivá-los, ter uma 
boa relação com a equipe para 
que ela possa estar na sua re-
taguarda de maneira assertiva”. 

Exercícios físicos regulares 
e sessões de conversa com os 
funcionários também ajudam 
a dissipar a sobrecarga - “dar 
e receber feedbacks incentiva 
a participação na empresa e 
motivar os colaboradores, o 
que mais uma vez, desafoga 

O gestor sabe que 
quanto mais cresce na 
carreira, maiores são 
as responsabilidades 

e demandas.


