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Liderança consciente: 
um novo conceito nas 
relações de trabalho

A régua para medir 
a excelência do líder 
tem sido estendida, 
multiplicando as 
competências exigidas 
de quem almeja 
conduzir profissionais 
em busca de objetivos 

A liderança do novo 
século ganhou tons 
vívidos de engaja-

mento e motivação dos 
liderados. Na atual década, 
um novo conceito passa a 
representar o que há de mais 
contemporâneo no tema: 
a liderança consciente. Os 
gestores já entenderam 
que precisam aguçar a 
percepção sobre os anseios 
e necessidades dos mem-
bros do time e que o bom 
desempenho vai muito além 
do lado técnico, envolvendo 
as soft skills ou habilidades 
comportamentais nas rela-
ções de trabalho. 

Flexibilidade, boa co-
municação, resiliência e 
desenvoltura na gestão da 
equipe, entre outras carac-
terísticas, ganharam muito 
mais impacto nas escolhas 
de processos seletivos e 
igualmente nas decisões de 
quem fica e quem sai. Nos 
últimos anos, essas compe-
tências foram direcionadas 
para contextos ainda mais 
desafiadores. 

Governos, empresas, or-
ganizações da sociedade 
civil e a população em geral 
tornaram-se mais atentos a 
questões como inclusão so-
cial, preservação ambiental 
e governança (ESG), apli-
cando esses medidores tam-
bém para avaliar os perfis 
dos líderes incumbidos de 
levar adiante os propósitos 
de uma convivência mais 
justa e harmoniosa entre 
as pessoas. 

Um mundo em transfor-
mação é natural e inevita-
velmente rico em conflitos. 
Realidades e demandas 
emergentes precisam ser 
ajustadas, e as lideranças 
têm papel crucial nesse pro-
cesso, muitas vezes atuando 
como mediadoras entre ex-
pectativas, valendo-se para 
tanto de parâmetros éticos 
e organizacionais aos quais 
elas mesmo têm de continu-
amente se ajustarem. 

É nesse cenário que se 
fortalece o conceito de 
liderança consciente, ex-
pressão sedimentada por 
John Mackey, CEO da Who-
le Foods Market. Ele foi, 
inclusive, um dos autores 
de um livro sobre o tema. 
Em suma, o líder nos mol-
des propostos por Mackey 
deve se guiar por objetivos 
mais de longo prazo que 
imediatos, equilibrando as 
metas mais urgentes dos 
negócios a partir de valores 

e crenças respaldados por 
novas conjunturas. 

Estas invariavelmente 
miram os preceitos do ESG, 
que escreve um novo capítu-
lo na história das práticas de 
sustentabilidade. E desloca 
a mira estratégica corpora-
tiva dos resultados predo-
minantemente financeiros 
para os que envolvem um 
legado de integridade das 
marcas, atendendo a inte-
resses de um contingente 
cada vez mais variado de 
stakeholders, de consumi-
dores a acionistas. 

Imbuído desses conheci-
mentos, o líder consciente 
precisa se pautar pelas con-
sequências de suas ações e 
de suas escolhas. Inovação, 
aprendizado, vulnerabili-
dade, evolução constantes 
e diversidade são aspectos 
que têm de estar em seu 
radar a todo momento, prio-
rizando caminhos que façam 
convergir essas variáveis e 
as solidifiquem enquanto 
pontos-chave da cultura 
organizacional. 

Atender a esses requisitos 
é tão complexo quanto enri-
quecedor, não só no âmbito 
profissional como também 
no pessoal. 

Por sinal, quando se trata 
de propósito de vida, esta-
belecer fronteiras entre o 
comportamento em casa e 
no trabalho perde o sentido. 
A construção do caráter 
do líder consciente não se 
estabelece a partir de con-
tradições comportamentais 
de acordo com o ambiente 
ou a ocasião, uma vez que 
idealmente se fundamenta 
na essência do indivíduo, 
tornando-o um catalisador 
de mudanças culturais não 
só nas empresas, mas na 
sociedade como um todo. 

Em um meio em que as 
transformações correm por 
incontáveis direções, cada 
empresa se encontra em 
um estágio de adaptação e 
evolução. O mesmo raciocí-
nio vale para os profissionais 
que transitam no mercado. 
Assim, os trabalhos de bus-
ca e desenvolvimento de 
líderes também ganham em 
complexidade e sutilezas e 
requerem expertises bem 
orientadas. 

O princípio de “conscien-
te” vale para todas as pontas 
e as formas de integração 
entre elas. Trata-se da cos-
tura de um novo projeto 
civilizatório, e essa missão 
exige o envolvimento de 
players em diversas etapas 
dessa jornada. Os líderes 
necessários para conduzi-la 
precisam estar abertos para 
as mudanças - e ser pre-
parados para enfrentá-las, 
começando por si próprios.
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A tokenização em “blockchain” é 

um tema que vem ganhando enorme 
relevância no cenário nacional e in-
ternacional. 

Resumidamente, consiste no pro-
cesso de transformar um ativo 
qualquer em quotas menores e/ou 
fracionadas em um ecossistema des-
centralizado, utilizando contratos inte-
ligentes, juntamente com a tecnologia 
“blockchain”. Esse processo, além 
de permitir a garantia, simplicidade, 
transparência e segurança tecnologi-
camente, possibilita maior facilidade 
para negociação a partir de mercados 
gigantescos, como por exemplo DeFi 
ou exchanges de criptoativos.

Com a grande ascensão desse 
universo, o mercado tem criado uma 
variedade de novos tipos de tokens 
com propósitos diversos. Existem 

diversas opções de categorias de 
tokens cujas quatro principais podem 
ser destacadas: os Utility tokens, 
Non-fungible tokens (NFT), Security 
tokens e Payment Tokens.

A tokenização não é um assunto re-
cente, há pelo menos 10 anos esse tema 
é discutido no mercado. No entanto, 
ao que tudo indica, agora viveremos 
essa era. Recentemente, o CEO da 
B3, Gilson Finkelsztain, apontou que 
a companhia deve começar a usar 
“blockchain” na tokenização de ativos 
físicos. Com o aval na participação 
no Sandbox Regulatório da CVM, a 
parceria entre a fintech Vórtx e a 
holding QR Capital, tem feito testes 
de regulação dos primeiros tokens no 
mercado de capitais nesse sandbox 
utilizando “blockchain”.

A grande vantagem se dá pelo fato 
de a “blockchain” ser à prova de 
fraudes. Afinal, estamos falando em 

transformar qualquer ativo em um 
token, sendo ele real ou financeiro. 
Em se tratando da tokenização, é 
essa tecnologia que permite a troca 
de informações, em que todos os 
envolvidos na rede garantem a vera-
cidade dos termos e condições. Dessa 
forma, não há questionamento sobre 
sua confiança.

É importante tocarmos no fato da 
confiança ser a chave do negócio. Afi-
nal, essa é a questão principal quando 
o assunto é crédito. Vamos partir do 
princípio de que uma lei precisa de 
uma interpretação humana para ser 
aplicada. Quando traduzimos um có-
digo para “blockchain”, é ele que faz 
essa operação a partir de uma rede de 
consenso. Com isso, a tokenização de 
ativos financeiros cresceu aos olhos 
do mercado mundial, pois elimina a 
necessidade de confiança e desassocia 
a avaliação de risco.

O grande entrave no momento gira 
em torno dos desafios regulatórios, 
facilitado pelo teste de Howey, que 
veda ofertar qualquer tipo de ativo 
para um cidadão brasileiro, deman-
dando autorização expressa da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) e, 
ainda assim, sendo liberado somente 
em alguns casos especiais. 

O mesmo entrave pode ser notado 
também em uma wallet identificada 
e auto-custodiada, para lidar com 
lavagem de dinheiro, apoio ao terro-
rismo e gestão das chaves privadas 
para diminuir a insegurança jurídica, 
sucessão, litígios ou disputas judiciais. 

Representa um enorme, como 
o CBDC (“Central Bank Digital 
Currency”), o utility token do 
novo “real digital brasileiro”, que 
conforme Roberto Campos Neto, 
ex-Presidente do Banco Central do 
Brasil, seria compatível com smart 

contracts em “blockchain”. É fácil 
perceber como os ativos digitais em 
“blockchain” prometem impactar a 
nova economia. Mas qual a amplitude 
desse impacto? Na realidade ainda 
não sabemos. 

Fato é que a tecnologia “blockchain” 
veio para ficar na economia mundial e 
seu grande pilar está em permitir uma 
utilização mais eficiente dos recursos, 
reduzindo os custos das operações, 
ampliando os produtos financeiros já 
existentes e seus desdobramentos, 
como o DeFi, GameFi, SocialFi e 
InsuranceFi, que ainda carecem de 
um melhor tratamento com os regu-
ladores. Os primeiros passos já foram 
dados, sempre de olho no futuro.
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Encontrar um profissional de T.I altamente qua-
lificado é praticamente o sonho de qualquer em-
presa que busca crescer e se desenvolver. Aqueles 
profissionais que ficavam escondidos em uma sala, 
muitas vezes só lembrados quando algum problema 
surgia, se tornaram protagonistas na grande maioria 
dos negócios.

Na era digital, ter os melhores protagonistas, com 
olhar analítico e estratégico, é essencial para ganhar 
novos clientes, crescer com sustentabilidade e se 
manter no mercado. O difícil é encontrar bons pro-
fissionais de T.I. disponíveis para isso.

Mesmo sendo uma das profissões que mais ofere-
cem vagas de emprego nos últimos anos e que segue 
em alta, com salários cada vez mais atrativos, a área 
de tecnologia é também uma das que mais sofrem 
com a falta de mão de obra qualificada.

Em 2019, a Associação das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias 
Digitais (Brasscom) apontou um déficit de 24 mil 
profissionais em T.I. no Brasil. Segundo o estudo, 
o número de homens e mulheres que concluíam o 
curso superior chegava a 46 mil alunos por ano, 
enquanto a demanda estimada, entre 2019 e 2024, 
alcançaria aproximadamente 70 mil profissionais.

Em busca de reduzir o déficit na área de T.I, as 
empresas do setor têm investido na capacitação, 
desses profissionais, o que traz benefícios para toda 
a cadeia do mercado de tecnologia da informação. 
Cursos para jovens, estágios e vagas de trainees são 
oferecidos pelas empresas para atrair, capacitar e, 
consequentemente, reter esses profissionais e suprir 
parte da carência de mão de obra.

Esse caminho de formar profissionais nos leva 
para um segundo estágio, que também já ocorre 
no mercado de trabalho: a parceria de empresas 
formadoras desses talentos. Elas oferecerem pro-
fissionais e soluções de T.I. alinhadas às necessida-
des de diferentes tipos de negócios. Além da mão 
de obra qualificada, os profissionais chegam com 

A área de tecnologia é uma das que mais sofrem com a falta de 
mão de obra qualificada.

Seja na venda de pro-
dutos ou de serviços, 
os melhores negócios 

só são garantidos quando 
você entende os principais 
desejos, expectativas e ne-
cessidades dos consumido-
res. Para o cofundador e CPO 
da Unicorn Factory, Michael 
Citadin, o mercado está 
sempre em busca de boas 
ideias e, também, com um 
time que saiba executar, em 
outras palavras, as empresas 
que sabem fazer gestão, es-
pecialmente pelo momento 
econômico mundial, são as 
mais promissoras. 

Os bons investimentos 
devem continuar crescendo 
no ecossistema, principal-
mente as ideias ou startups 
que tenham bom mercado 
para atuação. Além disso, 
os investidores estão à pro-
cura de negócios com boa 
capacidade de execução, 
ou seja, o número absoluto 
de investimentos pode vir 
a reduzir, mas os cheques 
tendem a serem maiores. 

“Vejo essa mudança de 
comportamento como pro-
cesso evolutivo e bom para 
o ecossistema, uma vez que 

Os investidores estão à procura de negócios 
com boa capacidade de execução.

Segmentos promissores para 
empreender neste 2º semestre
Desde o começo da pandemia, empreendedores sentiram a necessidade de se reinventar e com isso, 
inúmeras oportunidades começaram a aparecer. Basta olhar ao redor para ver como o mercado está 
mudando e estão surgindo novas necessidades

oportunidade que acelera o 
desenvolvimento do negócio 
uma vez que traz foco para 
o dia a dia”, comenta. 

“É clichê, mas necessário 
ressaltar que entender se a 
ideia de negócio é viável, se 
possui mercado e se a pro-
posta de valor é realmente 
um diferencial frente aos 
concorrentes, são questões 
elementares que farão com 
que a startup encontre seu 
product market fit”, reforça. 
Sobre os segmentos que 
acredita que devem pros-
perar nos próximos meses, 
o empreendedor destaca 
a representatividade das 
fintechs. 

“Alguns anos atrás o prin-
cipal setor era das fintechs, 
hoje elas continuam com 
sua representatividade, 
mas vemos ótimos negócios 
dos mais variados setores 
prosperando, como agtech, 
hrtech, edtech, proptech, 
healthtech, foodtechs, en-
tre outras. No final do dia 
o que importa é a startup 
resolver uma dor real do 
mercado”. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
unicornfactory.com.br).
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quem está preparado desde 
o início tende a receber mais 
investimento do que poderia 
receber anteriormente”, diz 
Citadim. Para encontrar 
as áreas mais aquecidas, é 
preciso compreender as ten-
dências e os acontecimentos 
ao nosso redor. Nesse senti-
do, ainda que as pessoas já 
estejam preparadas para o 
“novo normal”, a pandemia 
ainda tem forte influência 
mercadológica. 

Até porque, o período 
pandêmico transformou os 

hábitos de consumo, e isso 
ainda reverbera no mercado 
atual. Contudo, conhecer 
os caminhos que o comér-
cio e demais setores estão 
tomando irá facilitar o pla-
nejamento para o próximo 
semestre. Mas afinal, qual a 
importância de identificar o 
nicho do seu negócio? 

Para Michael, a identifica-
ção possibilita que a startup 
possa ser especialista do seu 
cliente, criando proposta de 
valor que o mercado valori-
ze. “Vemos isso como uma 

A busca pelo profissional 
de T.I. qualificado

know-how das empresas formadoras e prontos para 
atender grandes demandas e soluções que podem 
ser rapidamente implantadas. 
	 •	Reduzindo prazos e custos - Todo esse cuidado 

com a qualificação do profissional vem para suprir 
a necessidade das empresas, que buscam preen-
cher seus quadros com homens e mulheres, não 
só com o diploma de T.I, mas com atualizações, 
especializações e qualidades como criatividade 
e capacidade de resolução de problemas, impor-
tantes diferencias para quem busca as melhores 
posições no mercado de trabalho.

A evolução tecnológica acelerada, ano após ano, 
a necessidade das empresas estarem cada vez mais 
presentes no mundo digital e a busca incessante 
por inovações e soluções certamente garantem uma 
carreira cada dia mais promissora aos profissionais 
de T.I.

(*) - Com experiência em gestão financeira e administrativa, 
sólida atuação em segmentos como tecnologia, varejo, indústria e mercado 

automotivo, é CEO da Verhaw IT (www.verhaw.com.br).
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O mercado das criptomoedas e emissão de tokens


