
Liderança humanizada é 
a nova perspectiva das 
empresas na pandemia

A pandemia alterou 
radicalmente o 
cotidiano das 
empresas

A experiência do 
home office junto 
à digitalização, em 

meio à crise sanitária, 
mudou as culturas orga-
nizacionais e exigiu mais 
inteligência emocional na 
administração das equi-
pes de trabalho. Liderar 
tornou-se um desafio ain-
da maior: nesse momento 
é preciso olhar de forma 
mais humanizada para os 
colaboradores e ter a ca-
pacidade para gerenciar 
a distância e conectar as 
pessoas.

Prestar atenção e orien-
tar o time na fase de rea-
dequação da rotina, além 
de redefinir o formato de 
trabalho, são alguns dos 
desafios das lideranças 
na contemporaneidade. 
Compreender a heteroge-
neidade dos funcionários 
também – saber quais são 
as dificuldades indivi-
duais de cada um, a fim 
de estabelecer o diálogo 
transparente e aumentar 
o desempenho qualitativo 
da equipe.

Para manter as rela-
ções passíveis de troca 
de ideias e respeito, é 
preciso criar laços ver-
dadeiros com as pessoas. 
Campanhas corporativas 
genéricas podem não 
refletir o sentimento de 
preocupação sincera. 
Manter-se atento à saúde 
integral do colaborador, 
em aspectos físicos, emo-
cionais e psicológicos, 
ouvir suas necessidades e 
entender a velocidade de 
adaptação de cada um são 
imprescindíveis durante 
os momentos de crise.

Os processos mudaram 
e são novos para todos, 
portanto, gerenciar as 
organizações durante a 
pandemia exige ajustes, 
também, por parte das 
lideranças. Torna-se ain-
da mais necessário ser 
exemplo. Estar presente 
mesmo em home office, 
participar mais atenta-
mente das reuniões online, 
incentivar e assumir as 
próprias ansiedades e 
expectativas fazem parte 
da dinâmica.

O fato é que a tecno-
logia foi acelerada com 

a pandemia. As agendas 
tornaram-se mais organi-
zadas, as reuniões face a 
face ganharam agilidade e 
os encontros com clientes 
passaram a ser marcados 
de forma mais rápida, já 
que o deslocamento não é 
necessário. É improvável 
que os planos de comu-
nicação presenciais não 
façam falta na rotina de 
trabalho. 

Quando há um feedback 
subsequente de um co-
municado feito de forma 
coletiva, por exemplo, é 
mais fácil estimular a re-
troalimentação da infor-
mação de forma assertiva. 
Mas a desburocratização 
de processos de comuni-
cação e administrativos 
compensam as possíveis 
disparidades. A gestão 
humanizada já era bem-
vinda em grande parte 
das empresas focadas em 
transformação por meio 
de pessoas, e tornou-se 
fundamental na era da 
indústria 4.0. 

Os ambientes automa-
tizados da revolução in-
dustrial paradoxalmente 
abriram espaço para a 
tecnologia, mas também 
para as particularidades 
do colaborador. 

Não é possível gerenciar 
os processos digitais sem 
a atuação humana - es-
trategicamente é preciso 
cuidar das equipes para 
colher os benefícios da 
evolução de uma orga-
nização. Para a fase pós
-pandemia, evidencia-se 
a continuidade do sistema 
híbrido. As empresas já 
notaram os benefícios e o 
esperado é que boa parte 
delas possibilitem que os 
colaboradores trabalhem 
de casa.

A thyssenkrupp apoia 
a liderança humanizada 
e percebe os resultados 
– colaboradores mais 
seguros, menos ansiosos 
e engajados nos ideais do 
grupo. Ter equipes em 
trabalho parcialmente 
remoto será uma opção, 
que segue com o foco 
em aprimorar as relações 
pessoais em período de 
ressignificação do de-
senvolvimento organiza-
cional. 
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Atingir o sucesso com o seu negócio está entre os prin-
cipais objetivos de muitos C-levels ao redor do mundo. No 
entanto, o desempenho de um líder, está diretamente ligado 
aos resultados alcançados dentro de uma organização, 
uma vez que é este profissional que conduz e influencia 
o trabalho de toda equipe. 

De acordo com estudos da Gallup, o líder possui influ-
ência de até 70% no engajamento dos funcionários com o 
negócio. Mas, qual é o verdadeiro papel da liderança nas 
empresas para que as metas sejam alcançadas? A grande 
fórmula para uma boa liderança nas empresas é promover 
um “palco” que contemple todo o time. Para isso, é neces-
sário direcionar e construir um relacionamento saudável 
com os colaboradores. 

Não se trata apenas de conhecê-los ou estabelecer co-
nexões, mas também garantir que todos estão buscando o 
mesmo propósito e promovendo uma comunicação aberta. 
Segundo o Fórum Econômico Mundial e Accenture, em 
seu Modelo dos Cinco Elementos de Liderança, os líderes 
atuais precisam desenvolver e exercer competências novas 
no ambiente corporativo, como emoção, intuição, missão, 
propósito, intelecto, percepção, tecnologia, inovação e 
inclusão de stakeholders. 

Nesse contexto, os aspectos citados precisam fazer parte 
da rotina de um líder. 

Outros pontos importantes incluem escutar o ponto de 
vista de quem está no mesmo barco, seja por reuniões 
em grupo ou até feedbacks individuais, principalmente 
neste momento em que grande parte das organizações 
adotaram o trabalho remoto. Desta forma, é essencial 
oferecer uma resposta para essas dores e fazer com que 
o time entenda que soluções para resolve-las estão sendo 
tomadas a curto, médio ou longo prazo.

Como diminuir a distância entre os colaboradores e a 
liderança nas empresas?

Os comitês são uma ótima opção para aproximar os 
colaboradores. Formados por funcionários que não têm 
um cargo de gestão, os grupos podem abordar temas 
como cultura, desenvolvimento organizacional, saúde e 
bem-estar, entre outros. A sugestão é que os comitês se 
reúnam periodicamente e as possibilidades estabelecidas 
durante as reuniões sejam levadas aos gestores e ao time 
de liderança, para que o orçamento ou as ações necessárias 

As organizações que descum-
prirem a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) estão sujeitas 
a multas e penalidades admi-
nistrativas desde 1º de agosto. 
A Lei, aprovada em 2018, visa 
proteger os dados pessoais 
dos titulares e como eles são 
tratados, desde a coleta até a 
sua eliminação. Com amparo 
na LGPD, órgãos públicos e 
empresas privadas podem ser 
advertidos ou multados em até 
2% do faturamento, com limite 

de R$ 50 milhões por infração 
à LGPDados. 

“Com as punições entrando 
em vigor, as organizações po-
dem ser multadas por ato, ou 
seja, ao fazer o uso indevido dos 
dados, a empresa pode receber 
um tipo de punição, se tratar os 
dados pessoais em uma base 
legal incorreta, outra punição 
e assim, as multas podem ser 
cumulativas. Por isso, é impor-
tante que a organização esteja 
atenta ao que é exigido na Lei”, 

alerta Luiz Felipe Siqueira, 
advogado especialista da área 
de direito digital e LGPD na 
Andrade Silva Advogados.

Além disso, as organizações 
estão sujeitas a terem seus 
nomes publicados na lista de 
empresas que foram penaliza-
das e ter todo o banco de dados 
eliminado. A eliminação de 
banco de dados pode prejudicar 
várias atividades empresariais, 
tais como telemarketing e 
marketing digital. “A norma, 

também, abre a possibilidade 
para que ocorra a suspensão 
ou proibição das atividades da 
empresa. No entanto, vale res-
saltar que tais punições podem 
variar de acordo com cada caso”, 
acrescenta.

Um ponto importante é que 
as empresas tiveram três anos 
para implementar a LGPD e se 
adequar. Com isso, o advoga-
do orienta que “se a empresa 
comprovar a boa-fé e que pro-
curou tratar adequadamente 

os dados pessoais, ela pode 
ter a pena amenizada. Tal ato 
está previsto na própria lei, por 
isso, é necessário que a organi-
zação tenha como provar suas 
estratégias para implementar a 
LGPD”. O esperado é que com 
as punições exista um maior 
cuidado e proteção com o uso 
de dados pessoais e, dessa for-
ma, os casos de vazamentos de 
informações diminuam.  

Fonte e outras informações: 
(www.andradesilva.com.br).

Segundo o estudo, me-
tade dos brasileiros 
prefere comprar em 

lojas online, enquanto 29% 
preferem as lojas físicas e 
21% têm preferência igual 
entre as lojas online e físicas. 

A pesquisa vai ao encontro 
de outro levantamento, “So-
cial Commerce”, realizado 
pela Social Miner/All iN, 
Opinion Box e Etus, que 
por sua vez aponta que 74% 
dos consumidores utilizam 
as redes sociais para fazer 
compras. Deste total, 37% 
já inseriram em sua rotina 
mensal as compras online. “O 
crescimento do e-commer-
ce, que já vinha acontecendo 
nos anos anteriores, se deu 
de forma repentina e muito 
rápida desde o começo da 
pandemia. 

Isso fez com que o co-
mércio eletrônico tomasse 
medidas também rápidas, 
de forma a atender esse 
contingente de consumi-
dores da melhor maneira 
possível. Agora cada vez 
mais habituado ao ambiente 
digital, o novo cliente busca 
uma experiência mais perso-
nalizada e descomplicada”, 
explica Fellipe Guimarães, 
especialista em negócios 

Maioria dos entrevistados afirmou que é muito importante ter 
uma boa experiência ao fazer uma compra online.

Metade dos consumidores 
prefere comprar em lojas online
Como o brasileiro compra e vivencia experiências no comércio físico e online? Essa é a resposta que a 
pesquisa “Experiência do Consumidor Brasileiro”, realizada em agosto de 2021 pela Opinion Box, buscou 
entre mais de 2.100 entrevistados em todo o Brasil

comércio físico quanto pelo 
e-commerce: 
	 •	27%	 dos	 consumidores	

consideram o desconto 
para pagamento à vista 
um dos atributos mais 
importantes para ter 
uma boa experiência de 
compra em lojas físicas; 

	 •	Para	 52%	 dos	 compra-
dores, o frete grátis é 
um dos atributos mais 
importantes para ter 
uma boa experiência de 
compra em lojas online; 

	 •	54%	 dos	 entrevistados	
responderam que já 
voltaram a comprar mais 
de uma vez em uma loja 
por causa do bom aten-
dimento; 

	 •	51%	se	tornaram	fiéis	a	
uma loja por causa de 
uma boa experiência; 

	 •	52%	 já	 falaram	 mal	 de	
uma loja nas redes so-
ciais após uma experi-
ência ruim; 

	 •	70%	já	tiveram	que	en-
trar com processo contra 
uma empresa por causa 
de problemas na compra/
entrega.   

Fontes e informações: 
(www.lafemmecalcados.com.
br) e (https://codeby.com.br/).
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digitais e CEO da empresa 
de tecnologia Codeby. 

Clientes que têm me-
lhores experiências são os 
que voltam a comprar e se 
tornam fiéis. 70% dos en-
trevistados afirmaram que 
é muito importante ter uma 
boa experiência ao fazer 
uma compra online, e 65% 
apontaram a mesma impor-
tância nas compras físicas. 
“Nossa conexão online com 
o cliente reflete diretamente 
nos nossos resultados. A 
chegada da pandemia nos 
fez repensar nossa estra-
tégia e investimos esforços 

no digital, o que foi e é um 
importante diferencial para 
nós”, ressalta Silvia Barboza, 
diretora da empresa paulista 
de calçados flats La Femme. 

Com o crescimento da 
demanda no comércio ele-
trônico e a chegada de cada 
vez mais consumidores 
nesse ambiente, as empre-
sas precisam ficar atentas à 
necessidade de se adaptar 
e responder com agilidade 
às novas necessidades do 
seu cliente. A pesquisa da 
Opinion Box levantou outros 
dados importantes, a serem 
considerados tanto pelo 

Liderança nas empresas: 
a chave para o sucesso dos negócios

sejam avaliadas e possivelmente aprovadas. 
Dessa maneira, além de garantir maior interação entre 

os líderes e colaboradores, todos se sentirão inclusos nas 
decisões importantes da empresa. Outra prática interes-
sante é a implementação da cultura de portas abertas, para 
que os colaboradores não tenham receio de abordar seus 
líderes para comentar suas percepções e sugestões para 
aplicar nas áreas em que atuam. As organizações que não 
incentivam esse tipo de iniciativas podem ter gargalos no 
futuro, uma vez que não estão ouvindo, principalmente, 
o que as novas gerações estão buscando.

Além de acreditar no desenvolvimento da empresa, 
investir nos colaboradores essas iniciativas valorizam e 
incentivam cada vez mais a equipe. Existe uma analogia 
sobre chegar com o elevador no último andar e mandá-lo de 
volta. Quanto mais indivíduos são auxiliados a alavancar as 
suas carreiras e características de liderança, melhor. Desta 
maneira, compreender que o papel desempenhado pela 
liderança nas empresas não é apenas para a organização, 
mas também para a vida dos colaboradores é essencial. 

De nada adianta ser um grande líder e não ter em mente 
o momento da empresa, do mercado e de seus funcioná-
rios. É preciso ouvir, entender, estar aberto a mudanças, 
humanizar as relações e agir de forma resiliente para que 
o sucesso da organização se conecte ao da liderança.

 
(*) - É Country Manager da SoftwareONE, provedora global e líder em soluções 
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O líder possui influência de até 70% no engajamento dos 
funcionários com o negócio.
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Penalidades da LGPD já estão em vigor
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