
Transformação digital: Líderes são desafiados em suas crenças e 
seus modelos mentais  

A transformação digital não é sobre 
tecnologia. É sobre redesenhar a 
organização sobre novos paradigmas, 
e repensar seu propósito num 
cenário distinto do atual e em 
constante mudanças. É sobre liderar 
transformações fundamentais em 
pleno voo, transformações estas que 
muitas vezes trazem novos 
paradoxos e, em especial, modelos 
mentais que desafiam toda a 

formação e experiência dos líderes, responsáveis em última estância por elaborar e 
implementar a estratégia de transformação digital da organização. 

Líderes geralmente são formados a partir de sua vivencia acadêmica e de sua 
experiência frente a oportunidades de resolução de problemas complexos.  
Naturalmente, como em praticamente todos os casos, existem exceções, mas vamos 
nos focar no caso geral. O que observamos na dinâmica global dos negócios, e o Brasil 
não foge a ela, é que esta bagagem de conhecimento está sendo fortemente 
desafiada por diversos fatores. Muitos altos executivos estão perdendo seus cargos e 
os seus substitutos serão os próximos. Nunca na história se enfrentou tantos 
elementos simultâneos como agora. Além da crise política, algo que não se restringe 
ao Brasil, estão ocorrendo mudanças de comportamento do consumidor,  novos e 
agressivos concorrentes entram o tempo todo no mercado absolutamente sem 
fronteiras, a busca e a formação de talentos enfrentando o perfil de cada uma das 
novas e velhas  gerações, ambientes regulatórios em continua adaptação, entre 
diversos outros fatores. E o avanço acelerado das novas tecnologias e inovações nos 
modelos de negócio, permitindo ciclos de desenvolvimento muito mais reduzidos,   
estão quebrando o dilema estratégico onde alto valor agregado estava associado a 
preço elevado e destinado a um publico classe A. Hoje, empresas exponenciais vem 
atendendo demandas sofisticadas de um publico muito mais abrangente com preços 
baixos, crescendo a uma velocidade inimaginável.  Casos conhecidos como Uber, 
Wazer são alguns exemplos. No Brasil observamos as Fintech tais como Stone, Banco 
Original, Nubank, entre muitas outras. Mesmo em setores com menor penetração de 
tecnologia estão sofrendo com estas mudanças. E existem setores cuja ameaça 
trazida por novidades como Blockchain podem simplesmente eliminar sua existência 
num futuro não tão distante. Líderes com olhar diferenciado podem identificar um 
mar de oportunidades neste cenário conturbado. Outros, estão derrotados na origem 
se apenas reclamarem ou atuarem frontalmente contra, sem um propósito bem 
definido que não seja sua mera sobrevivência. Mainframe ainda existe como bom 
negócio, para poucos que souberam se adaptar às mudanças. 

A Transformação ágil e a Transformação digital., ambas fazem parte de um mesmo 
movimento habilitado por tecnologias e novos métodos de trabalho, mas são 



essencialmente mudanças de modelo mental e de visão sistêmica de resolução de 
problemas, visando maior competitividade num mercado em constante mudança.  

Recomenda-se a abordagem de começar pequeno de uma a três equipes, com os 
líderes e as pessoas certas, porque isso permite que você concentre suas energias 
neste aprendizado. É muito importante que as primeiras equipes sejam bem-
sucedidas, porque se tornam balizas que atraem outros e provam que pode funcionar 
aqui. Além disso, com as primeiras equipas, você encontrará problemas 
organizacionais difíceis e é importante superar muitos deles no início, porque as 
equipes subsequentes não irão bem até que você limpe os grandes pedregulhos da 
estrada.  

Há um debate sobre se é melhor dirigindo uma transformação ágil de baixo para cima 
(atividade na linha de frente, Modelo Push) ou provinda da alta direção 
(gerenciamento superior orienta o processo, Modelo Pull). Ambos são necessários. 

O primeiro caso exige liderança local e equipes com energia suficiente para enfrentar 
as barreiras naturais às mudanças de todas as organizações. E as pessoas não se 
opõem abertamente a um programa ágil, mas frequentemente encontrarão oposição 
passiva, especialmente nas fileiras do meio da empresa. 

Desta forma, o suporte de cima para baixo nos níveis mais altos é absolutamente 
necessário para alcançar mudanças amplas e duradouras. Isso geralmente não exige 
muito mais do que um endosso público no início. Então, à medida que você começa a 
escalar, o suporte contínuo, público e de alto nível cria um ambiente onde o ágil é 
permitido, encorajado e sem retorno. 

The shift from the Industrial Age to the Digital Age is complete. And 
it’s time for workplace thinking to catch up. The Industrial Age way 
of thinking focused on the process. The Digital Age focuses our 
thinking on the customer—both internal and external. 

Cate Gutowski, Vice President, GE Commercial and Digital Thread 

A Transformação Digital não só nos força a reimaginar onde e quando o trabalho 
estará pronto, mas também quem vai fazer isso. Os líderes digitais estão enfrentando 
novos desafios à medida que competem por talentos digitais que estão em alta 
demanda. Trata-se de três pontos importantes: (1) falta de talento com as habilidades 
técnicas e digitais necessárias, (2) necessidade de flexibilidade para escala de acordo 
com os requisitos do projeto e (3) trabalhadores especializados em tecnologia digital, 
muitas vezes optando por trabalhar como freelancers . Os mercados digitais para 
talentos de TI freelance, como Topcoder, Upwork, Kaggle, estão crescendo 
rapidamente à medida que mais pessoas estão escolhendo alternativas para o 
emprego a tempo integral dentro de um ambiente corporativo. Forbes estima que 
35% das pessoas estão escolhendo trabalho freelance e este está crescendo 
rapidamente, particularmente entre os milênios. As empresas que criam locais de 
trabalho para abordagens flexíveis tanto para o trabalho como para os trabalhadores 
são mais propensas a ter sucesso no mundo do digital. Com a recente reforma 
trabalhista este movimento ainda incipiente no Brasil tenderá a crescer. 



Observando os elementos de formação de líderes para explorar possíveis novas 
jornadas de transformação identificamos gaps fundamentais de competências. 
Inicialmente, no seio da academia, em particular no Brasil, ainda prevalece o modelo 
de ensino baseado fortemente na transmissão de grande volume de conhecimento e 
pouca ênfase no desenvolvimento do individuo na sua capacidade analítica e criativa, 
com objetividade, pragmatismo e senso prático. Nas universidades, contudo, explora-
se o desenvolvimento do pensamento dedutivo na resolução de problemas 
complexos. Desta forma, muitos dos lideres acabam saindo deste modelo.  

As companies reimagine themselves to succeed in a digital economy 
a key question is whether they can coordinate existing capabilities 

to both deliver great customer experience and streamline 
operations. 

Peter Weill, Chairman of the MIT Sloan Center for Information 
Systems Research (CISR) at the MIT Sloan School of Management 

A tecnologia está intensificando uma série de paradoxos que estão estressando as 
capacidades do líder e as implicações destes paradoxos em termos de capacidade 
ainda são válidas. Aceite que você está trabalhando com polaridades irreconciliáveis 
que você pode gerenciar, mas não resolver. 

Alguns paradoxos vivenciados atualmente pelas lideranças:  

 Rápido e consciente: o aumento da velocidade de tudo o que acontece em 
organizações cada vez mais conectadas compromete a qualidade da tomada 
de decisões, prejudicando o benefício da eficiência do tempo. Como aumentar 
a assertividade e a administração dos riscos de decisões ágeis e rápidas? 

 Individual e comunidade: uma interação mais digital reduz o contato humano 
e, portanto, a coesão social, além de aumentar o isolamento e potencializar 
conflitos de relacionamento entre as partes. Como gerir estes conflitos e 
desenvolver relações colaborativas 
que intensifiquem as relações 
humanas neste contexto altamente 
conectado? 

 Top-down e autonomia da base: Digital 
coloca uma enorme pressão sobre as 
organizações que são 
hierarquicamente estruturadas. De 
forma a responder adequadamente, as 
bases vem ganhando 
responsabilidades sobre decisões 
locais importantes, onde níveis hierárquicos vem sendo suprimidos. Isto 
ameaça fortemente a média gerencia, bem como desafia o padrão e a 
consistência organizacional. A relação é fundamentalmente alterada, quer 
tenha esta intenção ou não. Qual modelo de organização seguir? 

 Detalhes e Big picture: mais dados podem ser úteis, mas eles consumem 
tempo. Como conseguir o equilíbrio certo? Qual o nível adequado de 
automação das análises e atuações? 



 Flexível e estável: mudanças nas organizações indiscutivelmente jamais foram 
lineares. A transformação digital amplifica em muito esse padrão, deixando 
bastante claro o grau exponencial de suas implicações. Por outro, partes da 
organização precisam ou tem uma natureza mais estável de operação. Como 
conviver com uma organização Bi Modal?  

Destas questões surgem algumas habilidades necessárias: 

 Adaptabilidade: no verdadeiro sentido da palavra e como capaz de se adaptar 
a novas condições. Grande quantidade. Frequentemente. Adequadamente. 

 Colaborativo: obter o equilíbrio entre suporte e desafio, uma disposição para 
trabalhar e desafiar colegas, seja qual for o seu nível, de forma adequada.  

  

 Inovador: estar disposto a assumir riscos. As falhas devem ser vistas como 
oportunidade de aprender e devem ser focadas no conceito falhar cedo, 
aprender e  adaptar rapidamente;  

 Centrado no usuário: entenda que consumidores e clientes, se não agora, em 
breve, provavelmente se tornarão usuários. Essa é uma diferença que faz a 
diferença. E é bem fácil de declarar, e muitíssimo complexo de estabelecer 
como cultura organizacional; 

 Auto e outra consciência: Conheça a si mesmo, está disposto a aprender, 
consciente do impacto pessoal e dos outros. 

 Inteligência sistêmica: Entenda que as organizações são sistemas humanos e 
podem ver, navegar e influenciar os padrões de comportamento e 
conversação. 

 Protege as vozes de baixo (Liderança Adaptativa): com muita coisa em 
andamento pode permitir que pessoas em todos os níveis falem, mesmo que 
não concordem. Eles sabem coisas que você não sabe. 

 Compreende a diferença entre digital (tecnologia) e digital (cultura). 

 Tecnologia: compreensão da tecnologia, tal como se aplica ao seu contexto; 

 Orientado a projetos: alguns autores renomados questionam o termo 
transformação, pois a etnologia da palavra indica um movimento de 
mudanças de um estado inicial para um estado final. E o que se observa na 
prática é ser este um movimento de mudanças continuas, coordenado por 
projetos, muitos também com entregas contínuas (DevOps).   

 Mindset de crescimento: Meu potencial não está limitado ao que sei ou fiz no 
passado, mas às minhas habilidades de resolução de problemas complexos, 
onde novos desafios me estimulam. Tudo é uma oportunidade de aprendizado 
e de crescimento, mesmo as minhas escolhas erradas. 

A implantação ativa de locais de trabalho digitais é um desafio para as empresas mais 
tradicionais, baseadas em princípios de comando e controle. É ainda mais desafiador 
quando o talento digital chave exige trabalhar de novas maneiras.  

Estudo do MIT Sloan School of Management Center for Information Systems Research 
(CISR) conseguiu identificar quatro abordagens distintas para gerenciar o talento 
digital neste ambiente desafiador: Alinhar, Orquestrar, Arquitetar e Curar. Essas 
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abordagens diferem com base na combinação de funcionários de tempo integral 
(FTEs) e freelancers, e as capacidades da organização para gerenciar o 
relacionamento com o talento digital. As capacidades mais relacionais de 
gerenciamento de talentos concentram-se em abordagens flexíveis e individualizadas 
para a construção de valor mútuo, enquanto outras abordagens transacionais 
dependem de regras de negócios e processos padronizados, sobre forte pressão num 
cenário de mudanças contínuas e em ciclos cada vez menores. 

Assim, ainda que a Alta Direção determine como prioridade estratégica a 
Transformação Digital, e toda a organização aparentemente compre a ideia, na 
prática ela não se realiza ou apenas em parte, pois não reconhecem o principio ser 
esta uma transformação organizacional, cultural e com desenvolvimento de novos 
modelos mentais. 

Neste sentido, a DC DinsmoreCompass elaborou o Programa de Desenvolvimento de 
Líderes na Era Digital. Os participantes no programa refletirão sobre os desafios 
organizacionais apresentados e irão conceber seu próprio roteiro para esta jornada 
de transformação. 
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