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OpiniãO
Líderes preparados 

para realizar mudanças 
em suas empresas

A pandemia trouxe 
um cenário de 
mudança geral para 
a sociedade e, para o 
mundo corporativo, 
não foi diferente

Diante da necessidade 
de tantas transfor-
mações com o atual 

momento, o papel do líder 
na empresa se tornou ain-
da mais estratégico. Ainda 
que com adaptações, a 
liderança em uma empresa 
tem se mostrado cada vez 
mais essencial no sentido 
de provocar as mudanças 
necessárias para a atuação 
da empresa não apenas 
em projetos específicos, 
mas em relação ao funcio-
namento de todas as suas 
atividades. 

Essa função também 
passou a exigir novas capa-
cidades e habilidades para 
conduzir os colaboradores 
no atual cenário. Uma 
pesquisa da consultoria 
Olivia com 150 executivos 
de sete países da América 
Latina apontou que para 
63% deles a crise acelerou 
transformações dentro da 
empresa. Entre as princi-
pais competências neces-
sárias apontadas para os 
líderes estão a criatividade 
(67%) e a gestão de mudan-
ças (59%). 

Entre os principais pro-
cessos a serem desenvol-
vidos está a liderança de 
equipes virtuais (68%) e 
entre os desafios a habili-
dade para gestão virtual de 
equipes (58%) e a manu-
tenção do engajamento da 
equipe (57%). O fato é que 
a pandemia tem provocado 
uma transformação no mun-
do corporativo com grande 
agilidade e, portanto, se fa-
zem ainda mais necessários 
líderes que consigam lidar 
com o dinamismo das mu-
danças, com a possibilidade 
de integrar suas equipes 
mesmo a distância e ainda 
conduzir processos que 
ofereçam resultados para 
as empresas. 

Afinal, com as transfor-
mações contínuas, é pre-
ciso estar preparado para 
mudar os rumos de ideias 
e projetos e até mesmo de 
planejamentos necessários 
para a empresa de forma 
organizada e ágil. A gestão 
de mudanças apontada 
na pesquisa visa reduzir o 
impacto das novidades, di-
minuindo a resistência dos 
colaboradores e trazendo 
maior engajamento. Mas 
esse é um processo longo, 
que exige um trabalho em 
equipe e muito preparo por 
parte dos líderes. 

E isso não vale apenas 
para o presidente ou di-
retores de uma empresa, 
mas também para gerentes, 
coordenadores ou mesmo 
líderes em pequenos grupos 
ou em projetos pontuais. Ba-
seado em um levantamento 
da empresa Prosci, trago 
algumas competências que 
os líderes precisam desen-
volver e que são essenciais 
para a gestão de um projeto 
ou mesmo do dia a dia das 
equipes ou da empresa 
como um todo. 

A comunicação é um item 
fundamental e contínuo 
nesse processo, afinal, o 
colaborador precisa enten-
der qual o objetivo de uma 
determinada mudança, 
quais as metas a serem 
atingidas e onde se quer 
chegar. É preciso que o 
colaborador compreenda 
a importância do projeto e 
o seu papel nesse processo 
para que haja engajamento 
e, dessa forma, ele se sinta 
motivado a produzir com 
mais qualidade. 

Para isso, o líder deve 
estar preparado para argu-
mentar e oferecer suporte a 
uma determinada mudança. 
Mas é importante ficar claro 
que o próprio líder precisa 
acreditar e estar engajado 
com o projeto para que o 
efeito seja o esperado entre 
os colaboradores. Com a 
consciência da importância 
de uma determinada mu-
dança, o líder deve treinar 
seus colaboradores, trans-
mitindo seus conhecimen-
tos no processo. 

Em um momento de 
distanciamento social, 
conversas individuais por 
ferramentas de vídeo, men-
sagens ou por telefone 
podem ser importantes 
ferramentas. O líder mais 
próximo da equipe é aquele 
com melhores condições de 
verificar o andamento de 
um determinado projeto, 
com o acompanhamento 
de atividades e de desem-
penho. Cabe a ele também 
identificar problemas e 
resistências individuais ou 
coletivas que podem estar 
impedindo a equipe de al-
cançar os caminhos para os 
melhores resultados. 

Para isso, o diálogo é im-
prescindível, inclusive com 
outros líderes da empresa e 
colaboradores que não este-
jam envolvidos em determi-
nado projeto. O momento 
atual exige diversos tipos de 
habilidades para os líderes. 
E nem sempre estamos pre-
parados ou temos condições 
para lidar com todas elas. 
Poder contar com a ajuda de 
uma equipe especializada 
em gestão de mudanças que 
não esteja internalizada na 
própria empresa pode ser 
uma saída interessante para 
o negócio. 

Afinal, o olhar de fora de 
alguns profissionais prepa-
rados com estratégias de 
comunicação, gestão de 
pessoas e indicadores de 
desempenho, podem iden-
tificar problemas que não 
são facilmente perceptíveis 
ou que encontram dificul-
dades de serem superados. 
O trabalho de gestão de 
mudanças também pode 
colaborar para potencializar 
e preparar melhor os líderes 
nesse processo. 

Por isso, estar atento às 
necessidades e demandas 
da empresa e buscar um 
rumo para solucioná-lo é 
essencial. Afinal, em um pe-
ríodo de tantas transforma-
ções, quem não implemen-
tar mudanças contínuas e 
não tiver capacidade de se 
adaptar aos desafios pode 
ficar para trás.

(*) - É diretora de operações da 
Gateware (www.gateware.com.br).

Niviani Rudek (*)
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Nova frente de negócio

@A Aktie Now acaba de lançar uma nova frente de negócio voltada para 
a gestão de projetos e gerenciamento de times. Trata-se da Workise, 

unidade focada na implementação de plataformas que contribuem para 
a organização, aumento de produtividade e comunicação de diferentes 
departamentos de uma companhia. A priori, sua atuação se dará em 
parceria com a monday.com, startup de origem israelense que oferece a 
companhias brasileiras seu sistema operacional de trabalho (Work OS). 

Certificação Great Place To Work

@A FICO, líder mundial em software de decisão e análise preditiva, 
conquista pelo 3º ano consecutivo a certificação Great Place to Work 

Brasil (GPTW), que avalia as melhores empresas brasileiras para se traba-
lhar - além de organizações em 109 países em todo o mundo. O selo GPTW 
é concedido por uma consultoria global referência em gestão de pessoas 
que apoia empresas na obtenção de melhores resultados por meio de uma 
cultura de confiança, alto desempenho e inovação (https://www.fico.com/br/).

Líderes de tecnologia revelam sete 
estratégias de mercado eficazes 

no setor que mais cresce no mundo
CEOs de empresas que estão digitalizando os setores da construção civil, sistema financeiro, entre outros, e que 
promovem a diversidade por meio da tecnologia, compartilham boas práticas

A revista de negócios estadunidense For-
tune colocou, recentemente, o setor de 
tecnologia entre os três com os melhores 

desempenhos, em receitas, lucros e retornos de 
ações, nos últimos três anos, com 20 represen-
tantes entre as 100 empresas listadas global-
mente. No Brasil, os negócios digitais também 
estão em alta, muito em função do impulso 
gerado pela pandemia e seus impactos sobre o 
mercado de tecnologia da informação (TI), com 
crescimento na casa dos 11%, conforme dados 
da consultoria IDC para 2021.

Que o setor está em alta, sobretudo pela 
ascensão das startups, não se discute, mas à 
medida em que ele vem crescendo, também 
fica mais difícil sobressair e encarar a inevitável 
competitividade no caminho para se tornar 
relevante em seus empreendimentos. A seguir, 
líderes de tecnologia de setores como constru-
ção civil, sistema financeiro e que promovem 
a diversidade, entre outros, compartilham o 
que toda empresa do universo “tech” precisa 
considerar para ter sucesso e ganhar o mercado:

Gestão e Planejamento “pé no chão”
A importância do planejamento estratégico 

em empresas é indiscutível. Mesmo assim, 
nem todos os gestores criam planejamentos 
eficazes para os seus projetos. Infelizmente 
a dificuldade de criar planos previsíveis faz 
com que muitos gestores sejam os maiores 
responsáveis pela ineficiência em operações. 
Segundo Paula Lunardelli, CEO da Prevision 
— construtech desenvolvedora de uma plata-
forma de planejamento eficiente de obras —, 
a melhor eficiência encontra-se justamente 
em ter conhecimento de todos os objetivos 
da empresa e balanceá-los com os recursos 
disponíveis. “O setor de construção civil, por 
exemplo, é conhecido por atrasar entregas, seja 
por conta de fatores externos não controláveis, 
ou muitas vezes por outros que poderiam ser 
evitados. É por isso que a Prevision se destaca 
no mercado e consegue construir novos cenários 
de forma rápida, agilizando a análise e tomada 
de decisões. A estratégia também é aplicável a 
outros segmentos de mercado”, relata. Hoje, a 
startup está presente em mais de 500 canteiros 
pelo Brasil e, com sua plataforma, consegue 
reduzir desperdícios e o prazo de entrega de 
obras em até 25%.

Lunardelli, CEO da Prevision.

Forme equipes diversas e inclusivas
Empresas que promovem uma cultura de 

diversidade e inclusão conseguem ter times 
mais adaptáveis e eficazes, fazendo disso uma 
vantagem competitiva. Entretanto, as corpora-
ções precisam ir além da “tendência” de mercado 
ou da mera aparência. É preciso investir em 
práticas inclusivas, tendo a intenção de agregar 
valor ao debate do assunto. Hóttmar Loch, CEO 
e especialista em D&I da Nohs Somos, startup 
especializada em promover o bem-estar do 
público LGBTI+ e auxiliar as empresas na sua 
gestão inclusiva, afirma que é necessário que 
os valores e o propósito da empresa estejam 
conectados com as políticas D&I. “As práticas 
inclusivas nas empresas devem ser criadas 
junto a especialistas e com o envolvimento dos 
pertencentes a tais pautas. Quanto mais diversa 
a equipe da organização, maior a chance das 
ações serem verdadeiramente inclusivas para 
todas as pessoas, explica Loch.

Antever tendências
Eládio Isoppo, CEO e cofundador da fintech 

de reconhecimento facial para pagamentos 
Payface — que hoje está presente em uma das 

Freepik

empresa estabeleceu um escritório na capital 
durante o período de um semestre apenas para 
sondar o mercado, começar relacionamento com 
clientes em potencial e adaptar sua solução 
tecnológica às demandas. "Em Florianópolis, 
detínhamos 75% do mercado, mas isso pouco 
importava para o 'novo cliente’. Conseguimos 
aproveitar a oportunidade de crescimento 
através de boas estratégias. Se trabalhando 
duro já é difícil conquistar algo, imagina fazer 
isso despreparado", opina Henrique Melhado, 
CEO da Winker. O resultado comprovou que a 
paciência é aliada do sucesso de negócio. Atual-
mente, a Winker atua em 16 estados brasileiros, 
com 37% da carteira de clientes em São Paulo. 

Torne-se indispensável
Com cada vez mais soluções, ferramentas e 

tecnologias no mercado, a competitividade só 
aumenta. Por isso, mais do que um fornecedor 
para o cliente, é necessário que a empresa seja 
vista como uma verdadeira parceira. Marcio 
Tomelin, Diretor de Produto e Mercado da 
WK Sistemas, empresa referência em ERP há 
37 anos no mercado, acredita que colocar o 
sucesso do consumidor como prioridade acaba 
trazendo uma relação muito forte de confiança, 
o que reflete diretamente no resultado. “É 
necessário conhecer bem quem é seu cliente 
e colocá-lo no centro da sua estratégia, traba-
lhando para gerar valor e ser reconhecido por 
isso. Essa é uma conquista não mensurável, 
mas que faz toda a diferença no sucesso do 
negócio”, define.

Invista em parcerias e inove sempre
No mercado de tecnologia, inovar é essencial 

para se manter vivo. E as parcerias com institui-
ções de ensino para pesquisa e desenvolvimento 
de soluções são uma excelente forma de fazer 
isso. Carlos Roberto De Rolt, fundador da  BRy 
Tecnologia, empresa que desenvolve soluções 
de identificação, formalização e registro digital 
e tem mais de 20 mil clientes em todo o Brasil, 
explica que essa busca constante por tecnologia 
de ponta que resolva os problemas dos clientes 
é uma parte essencial da estratégia da BRy. 
“Desde o começo, em 2001, a BRy investiu em 
parcerias com universidades para a criação de 
alta tecnologia brasileira e isso nos permitiu ser 
a empresa com a maior gama de soluções em 
segurança digital do país”, comenta. 

Carlos Roberto De Rolt, 
fundador da BRy Tecnologia.

lojas da maior rede catarinense de supermer-
cados, o Angeloni, e em unidades da Drogaria 
Iguatemi, em parceria com a Cielo,  —, destaca 
que, por mais que o sucesso de um negócio seja 
definido por ações e não ideias, a inovação é 
pré-requisito para o funcionamento de qualquer 
startup. “Não fique esperando o mercado vir 
te dizer qual solução precisa ser desenvolvida, 
preste atenção no segmento de seu interesse, 
ouça suas dores e procure antever as tendências 
dos próximos anos”, explica Isoppo. Por isso, 
sempre se mantenha atualizado e pronto para 
agir na hora certa. 

Ofereça soluções personalizadas
A Supero Tecnologia, empresa de soluções 

em TI e alocação de profissionais especializados, 
passou, recentemente, por uma reestruturação 
interna para oferecer ao mercado soluções 
customizadas a cada estratégia de negócios. Na 
prática, isso significou a estruturação de duas 
novas áreas - de Soluções e de Arquitetura e 
Governança -, que trabalham de forma inter-
dependente e complementar. “A área de Solu-
ções tem a missão de fazer uma interpretação 
profunda do que pode criar valor para o cliente 
e, com a ajuda da Arquitetura e Governança, 
construir o melhor arranjo de tecnologias, prá-
ticas e métodos que devem ser incorporados 
pela organização para sanar aquela dor.  É uma 
abordagem mais consultiva, que prioriza uma 
entrega customizada, em detrimento a um 
produto pronto da prateleira”, explica Sidnei 
Bunde, CEO da empresa. Segundo o executivo, 
a mudança vem ao encontro de um mercado que 
demanda cada vez mais soluções tecnológicas 
sem ter muita certeza do que precisa incorporar 
aos negócios. “É preciso fugir das tecnologias 
da moda. Elas nem sempre são adequadas às 
dores da organização. A digitalização só trará 
benefícios se houver um investimento numa 
radiografia precisa da empresa”, finaliza Bunde. 
A empresa cresceu 20% em 2020 e para esse 
ano, a previsão é de alta ainda maior, de 30% 
do faturamento.

Sidnei Bunde, CEO da Supero Tecnologia.

Estude e prepare novos mercados
A expansão de negócios é o objetivo de toda 

empresa do setor de inovação, mas a ansieda-
de por reconhecimento no mercado e falta de 
experiência podem afetar bons resultados. A 
Winker — empresa de soluções para gestão no 
setor imobiliário que fechou o Q1/2021 com au-
mento de 78% na receita em relação ao Q1/2020 
— frisa que estudar as oportunidades com 
calma e objetividade é essencial. Um exemplo 
prático disso é de quando a companhia planejou 
expandir suas operações para a cidade de maior 
concorrência: São Paulo. Sem precipitações, a 


