
Transformação Digital e a formação de novos líderes 

Na economia tradicional, muitas 
empresas geraram melhorias de 
desempenho, aumentando as 
eficiências. Na economia digital, a 
eficiência é considerada, mas não é 
suficiente. A digitalização está causando 
uma reordenação radical dos limites 
tradicionais da indústria. A revolução 
digital em curso, que tem reduzido os 
custos de fricção e transação por anos, 

acelerou recentemente com enormes aumentos no volume de dados eletrônicos, a 
ubiquidade das interfaces móveis e o crescente poder da inteligência artificial. Juntas, 
essas forças estão reformulando as expectativas dos clientes e criando o potencial de 
praticamente todos os setores com um componente de distribuição para ter suas 
fronteiras redesenhadas ou redefinidas, em um ritmo mais rápido do que 
experimentamos anteriormente. 

WE BELIEVE THE BEST WAY TO COMMERCIALIZE AI TECHNOLOGY IS TO BUILD 
ECOSYSTEMS. ESSENTIALLY, TO ENABLE OUR PARTNERS TO BETTER ACCELERATE 

THEIR PACE OF INNOVATION, USING HEALTHY, STABLE ECONOMIC MODELS TO 
BUILD STRONG, LONG-TERM WIN-WINS FOR OUR DEVELOPERS AND PARTNERS.  

Qi Lu, Baidu's Chief Operating Officer 

Ao criar uma proposta de valor unificada centrada no cliente que se estende além do 
que os usuários finais poderiam obter anteriormente (ou, pelo menos, poderiam obter 
quase que instantaneamente a partir de uma interface), os pioneiros digitais estão 
superando as aberturas ao longo da cadeia de valor, reduzindo os custos dos clientes, 
fornecendo-lhes novas experiências e estimulando seus apetites por mais. As 
expectativas destes clientes são maiores com mudanças mais rápidas, e as novas 
tecnologias são constantemente oportunas para atender a essas expectativas ou para 
reinventar uma indústria. Os varejistas da Internet podem fazer mudanças cruciais em 
seus sites de comércio eletrônico em horas, enquanto leva os varejistas tradicionais 
três meses ou mais para fazer o mesmo. Os fornecedores de software empresarial 
baseados em nuvem podem atualizar seus produtos em dias ou semanas. Em 
contrapartida, as empresas tradicionais de software empresarial precisam de meses. O 
mesmo acaba acontecendo com o ciclo de tomada de decisões nestas empresas. 

90% OF CEOS BELIEVE THE DIGITAL ECONOMY WILL IMPACT THEIR INDUSTRY, BUT 
LESS THAN 15% ARE EXECUTING ON A DIGITAL STRATEGY. 

MIT SLOAN AND CAPGEMINI 

A transformação digital não é sobre tecnologia. Um equívoco fundamental sobre a 
transformação digital é que é algo que as empresas escolhem fazer com a tecnologia 
ou é principalmente sobre sua implementação e uso da tecnologia. Não é. As 
tecnologias não possuem propósito, mas os indivíduos sim e, por conseguinte, as 
empresas. 



Em vez disso, a transformação digital é sobre como a tecnologia muda as condições em 
que os negócios são feitos, de maneiras que alteram as expectativas dos clientes, 
parceiros e funcionários. 

Por exemplo, o aumento de novas empresas disruptivas como a Uber Technologies Inc. 
resultaram em grande parte das mudanças na infraestrutura tecnológica que não 

foram iniciadas pela empresa Uber. Em vez disso, essas startups reconheceram que a 
adoção generalizada de dispositivos móveis pessoais equipados com determinados 
recursos proporcionou novas oportunidades para reunir pessoas para trocar bens e 
serviços. Eles responderam a essas oportunidades através do desenvolvimento de 
serviços inovadores que atendiam a mudanças nas expectativas dos clientes (e do 
motorista). Serviços estes não identificados pelas empresas atuantes no segmento. O 
sucesso dessas plataformas alterou ainda mais as condições do negócio, criando ainda 
mais novas oportunidades. 

A transformação digital não é sobre transformação. Olhar para uma série de definições 
para a palavra "transformação" demonstra que eles apresentam uma característica 
comum - todos eles definem a transformação como um processo singular que ocorre 
num dado momento e é finalizado. 

A transformação digital, no entanto, não funciona dessa maneira. É um processo que 
nunca será completo, pelo menos não no futuro próximo. A Lei de Moore continua a 
sugerir que o poder de processamento por dólar duplica a cada 18 meses. A capacidade 
de armazenamento e as velocidades de rede aumentam a uma taxa ainda mais rápida 
(dobrando a cada 12 e nove meses, respectivamente). Novas classes de tecnologias - 
inteligência artificial, blockchain, veículos autônomos, realidade aumentada e virtual - 
provavelmente serão amplamente adotadas na próxima década ou duas, mudando 
fundamentalmente as expectativas novamente. Quando você se adaptar ao ambiente 
digital de hoje, esse ambiente provavelmente mudará significativamente. 

Para produzir soluções digitais integradas e envolvimento personalizado de clientes de 
maneiras que ofereçam benefícios competitivos sustentados, as empresas também 
precisam exibir agilidade e inovação. Contudo, quase 90 por cento dos executivos 
pesquisados pela The Economist Intelligence Unit (EIU, 2013) classificaram a agilidade 
organizacional para a mudança como vital para o sucesso comercial. No entanto, a 
maioria das organizações luta com a forma de se preparar para se tornar mais ágil em 
como eles gerenciam - ou reagem a mudanças. Apesar do suporte do CEO, há uma 
desconexão entre a criação e a execução de estratégias transformadoras direcionadas 
pelas novas tecnologias digitais. 

Segundo estudo do MIT Sloan Center For Information Systems Research (MIT CISR), nas 
empresas que implementam mudanças no seu modelo de negócios, as metodologias 
ágeis representam muito mais do que uma nova metodologia: elas representam uma 
nova abordagem para a mudança de negócios. Mais importante ainda, essas empresas 
reconhecem que, apesar dos ambientes empresariais cada vez mais integrados, partes 
interdependentes da empresa devem implementar mudanças conjuntas. 



YOU CAN’T DELEGATE DIGITAL TRANSFORMATION FOR YOUR COMPANY... YOU AND 
YOUR EXECUTIVES HAVE TO OWN IT! EXECUTIVES NEED TO ENGAGE, EMBRACE AND 

ADOPT NEW WAYS OF WORKING WITH THE LATEST AND EMERGING TECHNOLOGIES. 

BARRY ROSS, CEO AND CO-FOUNDER, ROSS & ROSS INTERNATIONAL 

Muitas empresas estão tentando uma mudança radical - e muitas vezes rápida - de 
estruturas hierárquicas para ambientes mais ágeis, para operar com a velocidade 
exigida pelo mercado competitivo de hoje. Algumas empresas assumiram 
compromissos explícitos em adotar princípios ágeis, enquanto outros, estão no lado 
sangrento da transformação organizacional. Para se transformar com sucesso em uma 
empresa mais ágil, as empresas devem fazer escolhas conscientes sobre onde e como 
se tornar ágil. Elas têm que decidir onde adotar princípios e mentalidades ágeis, onde 
usar metodologias ágeis de resolução de problemas para enfrentar dinamicamente 
desafios estratégicos e organizacionais, e onde implantar formalmente o modelo ágil 
completo, incluindo equipes auto gerenciadas. 

Transformação digital está diretamente relacionada à inovação. Há um equívoco de 
que nossos cérebros são como memória de acesso aleatório de computador, capaz de 
arrancar a melhor informação no comando ou, em particular, quando necessário para 
gerar novas ideias. 

Não é assim que funciona, e é por isso que muitas pessoas e equipes lutam para inovar. 
Eles são informados para "ser criativo" sem ser ensinado como exatamente para 
conseguir isso. Semelhante a ser dito, "ser engraçado" ou "ser espontâneo", apesar das 
boas intenções do outro, achamos difícil cumprir. 

Um erro comum que os líderes fazem é assumir que colocar pessoas com origens 
diversas levará a ótimas ideias. 

Quando as equipes, mesmo diversas, se juntam ao brainstorm, tendem a se concentrar 
em coisas que têm em comum. É a natureza humana. Esta tendência para a fixação das 
ideias que os membros da equipe tem em comum é muitas vezes a razão pela qual as 
equipes não conseguem produzir seu potencial de inovação. É verdade que, quanto 
mais pedaços de conhecimentos você tiver, melhor, mas a menos que você tenha uma 
maneira de enfrentar e conectar esse conjunto diversificado de conhecimento, você 
não os terá disponíveis como um recurso para a tarefa principal da equipe. 

Criar uma cultura de inovação exige prestar atenção a várias variáveis diferentes. As 
habilidades de liderança passam por considerar tensões entre objetivos de curto prazo 
e inovações de longo prazo, alinhar os principais atores e projetos, equilibrando 
objetivos estratégicos e conhecimento de nível médio,  avançando como um time 
coletivamente integrado para obter progressos. 

Os líderes bem-sucedidos gerenciam suas redes pessoais, revisando os padrões de rede 
de alto desempenho e as armadilhas de sobre e sub-conexão. Líderes devem gerenciar 
melhor os conflitos dentro da sua organização, da rede e avaliar seu próprio estilo de 
gerenciamento de conflitos. Construir e suportar equipes de alto desempenho 
preparadas para a inovação dependem de hábitos de trabalho poderosos que o ajudem 
a gerenciar mudanças e inovações. 



Embora os CEOs sejam os principais responsáveis por estratégias, e tenham apoio de 
líderes digitais (por exemplo Marketing ou unidade Digital), outras funções-chave ainda 
não assumiram papéis significativos como patrocinadores, uma realidade que é um 
obstáculo potencial para uma transformação bem-sucedida. 

O que se observa, portanto, a transformação digital é amplamente impedida por 
questões estruturais e de talento, e não por ausência de apoio executivo ou liderança 
estratégica. As conversas realmente difíceis geralmente envolvem a compreensão de 
como organizar melhor as equipes e ajudar todas as partes interessadas a entender, 
adaptar e eventualmente abraçar as mudanças propostas. Assim, o grande desafio está 
no desenvolvimento de talentos e novas lideranças transformadoras digitais, na 
redução dos silos funcionais, e no desenvolvimento de comportamentos orientados 
tanto ao aprendizado perpétuo como às contínuas mudanças.  

Neste sentido, a DC DinsmoreCompass elaborou o Programa de Desenvolvimento de 
Líderes na Era Digital. Os participantes no programa refletirão sobre desafios 
organizacionais envolvendo um ou mais dos seguintes: 

         Como ser organizacionalmente ágil com estratégia, pessoas, processos e 
sistemas em toda a organização. 

         Como fortalecer e aprofundar relacionamentos para superar diferenças e 
construir laços estratégicos. 

         Como equilibrar as prioridades concorrentes quando todos são importantes e 
os recursos são limitados. 

 
 

http://www.dc.srv.br/pdl-2017.html
http://www.dc.srv.br/pdl-2017.html

