
O futuro          trabalho
E uma coisa é certa: você e sua empresa precisam se preparar!
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Redesenhando cadeias de valor
com uma plataforma disruptiva

Soluções que geram negócios.

A MODERN oferece para sua empresa uma solução integrando todo o 
ecossistema, mitigando riscos e otimizando a cadeia com sustentabilidade.

Insatisfeito com
a infraestrutura
atual do país?
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Ah, a sabedoria 
dos chineses...

EDITORIAL
/ / / / / / / / /

Os chineses antigos rogavam uma praga curiosa. Eles diziam: “Que vivas em tem-
pos interessantes”. Hoje nós, sem dúvida, somos vítimas dessa maldição. É uma 
época exaustiva, de fato, mas fascinante por todas as escolhas que podemos fazer. 
Por exemplo, nas palavras do economista sueco Carl Benedikt Frey, “as próximas três 
décadas não vão ser iguais às três anteriores” – há algo mais interessante do que isso? 
Ele se refere à tecnologia se espalhando quase como um vírus. Outro aspecto instigan-
te, como observa o pesquisador Daniel Susskind, da University of Oxford, é que nós 
nos acostumaremos fácil com “máquinas maravilhosamente simpáticas” e ficaremos 
menos tolerantes “com os seres humanos que não nos tratam tão bem”.  As fronteiras 
entre o humano e o artificial vão se embaralhar e vão nos confundir.

Foi com esse cenário em mente que elegemos como capa desta edição o Dossiê sobre 
o futuro do trabalho, em uma abordagem muito concreta e pé no chão. Afinal, relati-
vamente poucos executivos (47%) estão preocupados com o impacto da tecnologia na 
força de trabalho como deveriam estar. O que lhes tem tirado o sono (de 73%), como 
revelou uma pesquisa da Robert Half  de 2017, é a dificuldade de obter profissionais 
qualificados para os cargos que precisam preencher de imediato. Só que as duas coisas 
estão relacionadas, e o ponto de intersecção é a mudança do trabalho, que interessa 
às empresas e aos profissionais individualmente.

Entendo que estejamos vivendo um episódio de ansiedade tecnológica, como já 
houve antes no mundo, na década de 1960, e confio em nossa capacidade, como hu-
manidade, de superá-lo novamente, e de superar as dificuldades que surgirão no ho-
rizonte. Elas terão basicamente duas origens, como andou dizendo o futurista Peter 
Schwartz, ligado à Salesforce: ou a substituição de empregos humanos pelas máquinas 
será mais rápida do que a criação de novos empregos humanos, e aí muita gente ficará 
à deriva; ou a criação de novos empregos humanos será mais rápida do que a elimina-
ção dos existentes, e não haverá pessoal suficientemente preparado para as funções.

Eu mesmo fui entrevistado sobre o assunto neste Dossiê, porque, aqui na HSM, dor-
mimos e acordamos pensando na preparação das pessoas para protagonizar o futuro 
do trabalho e fazer das tecnologias suas aliadas. Pensando em termos microeconômi-
cos, estou convencido de que as empresas que inserirem em sua cultura o aprendizado 
organizacional – com tolerância ao erro e tomadas de decisão descentralizadas, por 
exemplo – terão um importante diferencial competitivo, porque desenvolverão me-
lhores soluções aos clientes. As pessoas que fizerem isso por conta própria também 
serão vencedoras. Daí vem meu otimismo.

Indo além da superfície, você notará que esta revista mostra casamentos quase per-
feitos entre seres humanos e tecnologias. Da matéria sobre foodtechs à batalha de ideias 
entre datamakers e sensemakers, passando pelos textos que discutem powerpoint versus 
storytelling, a nova geração de games e o exemplo retratado em Assunto Pessoal, Jacson 
Fressatto. Mas, no fim do dia, as melhores empresas para trabalhar na América Latina, 
avaliadas pelo GPTW, continuam a ser as mais humanas. Sou do partido da humanidade. 

Aproveito para saudar a chegada da nova editora-executiva de HSM Management, 
Gabrielle Teco, e a formação do nosso valioso conselho editorial, composto de craques 
– em ordem alfabética, Alexandre Pellaes, Ana Carolina Cury, Ana Fontes, Augusto Jú-
nior, Marcelo Nóbrega, Rubens Pimentel e Viviane Mansi. Sejam calorosamente bem-
-vindos e continuemos juntos a humanizar a gestão com inteligência! 

GUILHERME SOÁREZ

Guilherme Soárez é 
CEO da HSM, diretor 
do SingularityU 
Brasil Summit, 
cofundador da 
startup  
Basico.com e board 
member da Le 
Cordon Bleu Brasil 
e do ChildFund 
International. 
Membro da família 
empresária que 
controla o Beach 
Park Hotéis e 
Resorts, tem 
MBA pela MIT 
Sloan School of 
Management. E é 
pai de Julia, Beatriz, 
Arthur e Heitor, e 
marido da Patrícia.

/ / / / / / / / /
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POWERPOINT NA ERA DO STORYTELLING

“ESTAMOS NO NEGÓCIO  
DE PESSOAS”

PROPÓSITO E ESTRATÉGIA

A VERDADE SOBRE INOVADORES

DATAMAKER X SENSEMAKER

MATURIDADE EM MARKETING DIGITAL

ALIMENTOS (IM)POSSÍVEIS

GREAT PLACE TO WORK

NETFLIX DOS GAMES

SEU MAPA  PARA  A  EDIÇÃO 133

ARTIGOS,  ESTUDOS E  REPORTAGENS

CONTAGEM REGRESSIVA  COM MIA  STARK

/ / / / / / / / /

A narrativa vem antes da plataforma.  
5 lições para quem deseja melhorar nesta arte

É o que afirma Mia Stark, CEO israelense que se 
mudou para o Brasil para liderar a expansão da 
Gazit Globe, empresa que administra e desenvolve 
shopping centers em mais de 20 países

Na #BatalhaDasIdeias, especialistas debatem a era 
dos dados e a necessidade de dar sentido a eles

Como avançar nesse tema tão relevante para  
as organizações

A tecnologia de ponta chegou ao setor de alimentos

Conheça as 100 Melhores Empresas para Trabalhar  
da América Latina

Mercado entra na era do streaming.  
Seria o fim dos consoles?
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DOSSIÊ  HSM
/ / / / / / / / /

O futuro do/
dá trabalho

Enquanto a tecnologia 
acelera o processo de 
transformação no mundo do 
trabalho, as relações humanas 
e as novas competências para 
prosperar nesse futuro são 
intensamente debatidas. 
Ao mesmo tempo que gera 
empolgação, o tema resulta em 
uma série de questionamentos 
que, muitas vezes, deixam 
apreensivos até os mais 
experientes profissionais. 
Para separar o que é alarmismo 
do que é essencial, HSM 
Management foi fundo na 
pesquisa e ainda contou com 
a colaboração de um time de 
especialistas e articulistas, 
que enriqueceu ainda mais 
nosso debate. Seja você um 
profissional pensando em 
sua carreira, seja um líder 
que responde pelos rumos 
da sua empresa, uma coisa é 
certa: adaptar-se dá trabalho 
e os caminhos apresentados 
neste Dossiê podem ajudar 
você nessa jornada. 

3 pilares para conectar estes dois pontos e 
trazer resultados para o negócio

Liderança e originalidade não bastam.  
5 características-chave

31



5EDIÇÃO 134 HSM MANAGEMENT

DESIGUALDADE SALARIAL

BONOBOS: MODELO EM EXPANSÃO

TIPOS DE WORKAHOLIC

QUEM SOU EU?

DESENHANDO SUA VIDA

DIRETO  AO  PONTO

NOSSOS  COLUNISTAS

Exemplo prático de como ela acontece 
entre homens e mulheres

CEO da marca fala sobre crescimento dos 
“guideshops” de moda masculina

São 4. Qual deles é você?

No espaço equilíbrio, Wilma Bolsoni aborda pergunta complexa

Escola de negócios oferece curso para ajudar você a planejar melhor sua vida 

ENQUADRAR E REENQUADRAR
É o que a cognição de design nos ensina 

16

89

11

92

94

CUIDADO AO PRIVILEGIAR  
MELHORES CLIENTES
Pode ser um erro, como aponta estudo 
da Iese Business School

14

90

A ESTRATÉGIA DO GRUPO BAJAJ
O crescimento e as parcerias do quarto 
grupo mais valioso da Índia  

13

Conheça os gestores 
e pensadores que nos 
ajudaram a produzir 
esta revista. E vá 
ampliando sua 
rede de referências 
e, talvez, de 
relacionamentos.

Se tiver interesse 
específico pelos 
temas de uma 
determinada 
empresa, ganhe 
tempo: você  
pode localizá- 
-la pelo índice de 
organizações.

REFERÊNCIAS
/ / / / / / / / /

95  profissionais  organizaçÕES

ASSUNTO PESSOAL

ROLE MODEL: JACSON FRESSATtO
Sua dor e o robô Laura, que já salvou milhares de vidas

91

dario neto e marcel fukayama22

PATRICIA BADANAIS98

Não deixe que ela limite suas opções em uma negociação

87 PRESSÃO DO TEMPO

Healing leadership

Lifelong learning

O Vale orientaledward tse69

Luciano Bueno68

Jorge forbes86

O Vale ocidental

Soluções TerraDois

É OU NÃO É IA?
Das startups europeias que dizem ter inteligência 
artificial, apenas 40% realmente a possuem

15

SAUDI ARAMCO E O  
FUTURO DO PETRÓLEO
Os planos da empresa mais lucrativa do mundo

12
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 junho 
SingularityU Brazil Summit 
Multiplique perspectivas 
Dias 11 e 12 - São Paulo

Se viveremos, no século 21, 
20 mil anos de progresso, 
acompanhe-os de perto 
em áreas-chave para o 
Brasil, como educação, 
saúde, segurança pública, 
infraestrutura, alimentação, 
energia, meio ambiente, 
finanças e mais.

setembro 
Exponential Finance Brazil  
Dias 10 e 11 - São Paulo

Uma abordagem das finanças 
na era exponencial, que vai 
discutir temas como modelos 
de negócio, tecnologia e 
inovação com foco na área.

novembro 
HSM Expo 2019  
#OuseAprender 
Dias 4, 5 e 6 - São Paulo

Arianna Huffington, Fareed 
Zakaria, Eric Ries, Hugh Herr, 
Charlene Li, Yuval Harari e  
a lista continua...
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conteúdo de marca

JOVENS VISITAM HERBALIFE NUTRITION E APRENDEM 
SOBRE VENDA DIRETA, NUTRIÇÃO E CUIDADO PESSOAL

Muito além dos famosos 
shakes saudáveis
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ma turma de jovens curiosos foi con-
vidada para uma oportunidade exclu-

siva: passar um dia inteiro em uma em-
presa global, conhecendo sua estrutura, seus 
processos e aprendendo com seus executivos. 
Foi assim que a primeira edição do evento In-
side Herbalife Nutrition, realizado no último 
mês de março, surpreendeu seus participantes 
e gerou um clima intenso de trocas e interações.

O início da manhã foi repleto de curiosi-
dade e vontade de aprender sobre o mundo 
corporativo e sobre o universo de produtos 
nutritivos, saborosos e saudáveis oferecidos 
pela empresa. Os jovens estavam ansiosos 
para saber o que existe na Herbalife Nutri-
tion além dos famosos shakes.

O papo foi iniciado com uma dinâmica des-
contraída, em que todos contavam quatro ver-
dades e uma mentira a seu próprio respeito. 
Após compartilharem e rirem bastante, os jo-
vens puderam refletir sobre algo que ocorre 
frequentemente em suas rotinas: o julgamen-
to na primeira impressão. Esse foi o ponto de 
partida para uma rica troca de ideias sobre a 
importância da empatia e da conexão com as 
pessoas, temas que fazem parte da cultura e 
dos valores da Herbalife Nutrition.

A conversa se tornou ainda mais relevan-
te quando a diretora de Recursos Humanos, 
Claudia Vicente, trouxe informações preciosas 
sobre a empresa. Claudia enfatizou que as rela-
ções humanas estão no centro da estratégia da 
Herbalife Nutrition, pois os produtos, além de 
recuperarem a saúde e a autoestima de quem 
compra, só são comercializados por meio de um 
consultor independente, que acredita e disse-
mina os princípios da organização.

A diretora descreveu os setores e as relações 
da empresa, e também destacou a importância 
da busca constante por conhecimento, inclusive 
inglês e espanhol, e o autocuidado em relação ao 
corpo e a mente.  Por fim, Claudia comentou que 
a Herbalife Nutrition tem espaço e dá oportu-
nidade para todos, desde que os valores da pes-
soa se conectem com os princípios da empresa. 
“Ninguém é bom profissional se não for boa pes-
soa. A pessoa que quiser trabalhar aqui precisa 
se conectar com nossos valores.”

Para tornar a experiência ainda mais interes-
sante, os jovens puderam conhecer as instala-

ções da empresa, passando por um corredor que 
conta sua história desde a fundação até as pre-
miações atuais. Em seguida foram convidados 
para uma degustação em frente ao laboratório 
de desenvolvimento, entendendo quão comple-
xo é formular e lançar novos produtos. Após essa 
experiência curiosa, seguiram para um espaço  
descontraído, que conta com cesta de basquete 
e uma arquitetura inspiradora, e aprenderam 
como a Herbalife Nutrition pratica inovação em 
seu dia a dia. Ao fim, todos saborearam um almo-
ço em conjunto fornecido pela empresa.

Na parte da tarde, os jovens demonstraram 
conexão com tudo que haviam conhecido e 
foram desafiados a pensar em ações que pu-
dessem conectar ainda mais a marca com essa 
geração jovem.  Para isso, entraram em contato 
com a ferramenta de design thinking e compar-
tilharam suas soluções com o setor de Recursos 
Humanos, que estava presente na dinâmica.

Para encerrar o dia, o vice-presidente e dire-
tor geral da Herbalife Nutrition no Brasil, Jor-
dan Rizetto, compartilhou sua trajetória com o 
grupo, falando sobre liderança e dando exem-
plos pessoais de superação. Ao final, Rizetto 
deixou uma mensagem bastante encorajado-
ra aos participantes, sugerindo que tenham 
vontade e garra para construírem suas carrei-
ras e que acreditem em suas capacidades, in-
dependente dos medos que surgirem: “O medo 
não pode paralisar. Devemos encarar a jorna-
da como um jogo e a estratégia é tentar acertar 
mais do que errar. Se tentar nunca errar, não vai 
chegar a lugar algum”.
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CONTAGEM REGRESSIVA  COM
/ / / / / / / / /

MIA STARK / /

“Estamos no negócio 
de pessoas”

A executiva israelense Mia Stark chegou a São Paulo em 2013 como CEO da sub-
sidiária brasileira da Gazit Globe, grupo que administra e desenvolve shopping cen-
ters físicos em mais de vinte países em plena era digital. Na época, Mia encontrou um 
país em recessão, mas decidiu não se amedrontar e estabeleceu como política traba-
lhar para construir uma empresa localmente influente. Em cinco anos, a Gazit fixou 
bandeira e garantiu um portfólio de nove empreendimentos com vendas anuais de  
R$ 2,8 bilhões e um fluxo de movimento nos shoppings de 70 milhões de pessoas por 
ano. Esses números levaram essa gestora de 43 anos a se tornar o símbolo do cresci-
mento e da força da Gazit no Brasil.| por Alice SAlvo SoSnowSki

nidades que de outra forma não estariam no 
mercado. Tenho muito orgulho dos resulta-
dos que conseguimos nesse tempo. E o mais 
importante é que ainda temos espaço para 
crescimento em cada um desses ativos. 

 A Gazit investe em espaços tão di-
ferentes quanto o Shopping Cida-
de Jardim, um empreendimento 

de luxo, e o Shopping Light, no cen-
tro da capital paulista. Qual a estra-
tégia por trás desse movimento? 
 

Nosso negócio não é de tijolos 
e cimento, mas essencialmente de pessoas. 
Queremos criar laços com todos os segmen-
tos da cidade. Não estamos preocupados com 
classes sociais, e sim em identificar oportu-
nidades e prover o que falta, para aumentar 
o fluxo de pessoas em nossos shoppings. 
Quando adquirimos um empreendimento, olha-
mos para o seu potencial e também para nossa 

          Quando a Gazit abriu sua subsidiá-
ria no Brasil em 2008, a economia 
nacional estava crescendo, mas 

você chegou aqui cinco anos depois 
numa época totalmente diferente, com 
um cenário de crise, hostil para inves-
timentos. Como conseguiu cumprir a 

missão de alavancar a Gazit no Brasil?
 

A Gazit passou a ter uma estratégia clara de 
atuação no Brasil em 2013, quando cheguei 
aqui. Decidimos focar em São Paulo, a capi-
tal de negócios da América do Sul, e uma das 
cidades mais populosas do mundo. A estra-
tégia era se tornar uma empresa dominan-
te na cidade e começamos a adquirir em-
preendimentos localizados em áreas densas 
e com grande potencial de transformação. 
A estratégia era foco total em localização. 
Em 2014, o Brasil entrou em recessão, com 
moeda instável e taxa de juros muito alta.  
Durante esse período, encontramos oportu-
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capacidade de melhorá-lo. Tanto o Shopping 
Light quanto o Cidade Jardim são prédios em-
blemáticos na cidade e cada um deles é insubs-
tituível à sua maneira. Nosso foco é trazer as 

pessoas para desfrutar dos espaços 
e atender às suas necessidades. 

       Como manter a atratividade dos 
shopping centers num mundo em que o 

e-commerce é uma realidade crescente? 

O mundo está mudando rapidamen-
te, mas a população continua a crescer. 

Estamos o tempo todo em movimento e, não 
importa aonde o futuro nos leva, podemos trans-
formar a realidade.

O Morumbi Town é um ótimo exemplo. Tive-
mos de pensar criativamente para não competir 
com o shopping do outro lado da rua [o Jardim 
Sul], mas para complementar o que eles não têm. 
Nosso foco era encontrar inquilinos únicos e pen-
sar em inovação. O empreendimento se transfor-
mou em um shopping moderno que se diferencia 
bastante dos tradicionais. Temos um campo de 
futebol no rooftop, uma escola de dança, clube 
de luta, academia Bio Ritmo, Air Soft (indoor e  
outdoor) e parque de trampolim para as crian-
ças. Todos estes novos conceitos não podem ser 
substituídos online (pelo menos ainda não). 

Lembre que um café Starbucks oferece intera-
ção social – a menos que você goste de tomar um 
café na frente do computador. E, sim, você pode 
assistir a um filme online, mas o Cinesystem foi 
eleito o melhor cinema em São Paulo. Todos são 
bem-vindos para descobrir o porquê. 

       Você tem um estilo de gestão diferente: não 
tem assistente, comunica-se com o time 
por aplicativo e visita frequentemente os 

shoppings, ouvindo lojistas e consumidores. 
Você acredita que essa maneira de atuar traz 
ganhos para o negócio?

Com certeza, sim. É um estilo muito prático, 
mas acredito sinceramente que em campo você 
pode obter resultados mais rápidos e mais for-
tes. Quando caminho na Avenida Paulista, ela 
me lembra a vivacidade das avenidas de Nova 
York. Estamos falando de 1,5 milhão de pessoas 
que passam por lá diariamente. Gosto de ver a 
criatividade dos artistas e o ritmo esportivo dos 
paulistanos. O Shopping Top Center, que foi o 
primeiro que compramos na minha gestão, pas-
sou por uma grande transformação, consegui-
mos abrir a Decathlon e as coisas ainda estão 
em movimento por lá tanto visualmente como em 
números. 

Como mencionei antes, estamos no negócio de 
pessoas. Meu objetivo é garantir que os visitan-
tes desfrutem de nossas instalações e que nossos 
locatários sejam bem-sucedidos, afinal, o suces-
so deles é também o nosso.

Você é uma israelense que morou nos 
 EUA por 13 anos. Como é viver com a 

família no Brasil (Mia é casada e tem 
três filhos)? A língua portuguesa ainda 

é uma dificuldade?  

Vim para o Brasil com a missão 
de construir uma empresa da qual eu tenho or-
gulho, mas acredite: não foi e ainda não é fácil. 
Eu gosto muito de São Paulo, das pessoas, do 
clima, da comida e da atmosfera. Meus filhos 
nasceram nos EUA e, como viajam com frequên-
cia e estudam em uma escola internacional, eles 
são globais e espero que suas experiências e pre-
ferências em cada um dos países contribuam 
para seu crescimento e suas opções no futuro. 
Vejo muita semelhança entre os brasileiros e os 
israelenses. Somos sociáveis, amigáveis e gos-
tamos de praia. Meu desafio agora é investir no 
português. Estou levando isso a sério e procu-
rando um professor. Você conhece algum? 



Vamos continuar a nossa conversa 
no mundo digital? 
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Marca de sucesso no e-commerce dos Estados 
Unidos, ligada a roupas masculinas, a Bonobos 
também é uma expoente de um modelo de negó-
cio que vem se expandindo. As chamadas “guide-
shops” estão no meio do caminho entre o varejo 
tradicional e as compras online. O cliente entra, 
escolhe os produtos, paga e sai de mãos abanando, 
pois tudo será entregue mais tarde em sua casa. 

Desse modo, sem abrir mão das vantagens do 
comércio pela internet, algumas marcas buscam 
atrair os consumidores que valorizam a interação 
humana e a possibilidade de verem de perto o que 
estão pensando em comprar. 

“Os estudos indicam que aproximadamente 
50% dos clientes querem vivenciar uma experiên-
cia de marca que inclua o contato pessoal e a opor-
tunidade de sentir as peças nas mãos”, comenta a 
presidente da Bonobos, Micky Onvural, no pod-
cast Who runs that?, da revista Slate. 

A Bonobos foi uma das pioneiras desse novo 
modelo de negócio e já conta com 63 guideshops 
em território norte-americano. De acordo com a 
CEO, 30% das vendas atuais da empresa aconte-
cem nesses pontos de venda. “Os homens se mos-
tram mais abertos a experimentar a marca pela 
primeira vez”, destaca. 

Fundada em 2007 por Andy Dunn e Brian Spaly, 
quando os dois ainda eram alunos da Stanford 
Business School, a Bonobos foi adquirida pelo 

Walmart em junho de 2017 pelo nada desprezível 
valor de US$ 310 milhões. A marca se apoia em 
alguns diferenciais decisivos: as estampas colori-
das e divertidas, a qualidade e o ótimo caimento 
das peças, e os serviços personalizados. 

Antes executiva de marketing da Bonobos, On-
vural assumiu o comando em setembro de 2018 
para continuar a criar para o cliente um valor que 
vá além dos artigos oferecidos.Isso inclui manter 
o foco na causa da equidade de gênero, diversi-
dade e inclusão. A campanha da empresa #Evol-
veTheDefinition, de 2018, superou os 10 mi lhões 
de visualizações no YouTube, repercutindo muito. 
Nela, homens de diferentes perfis e idades se inco-
modavam com a conexão entre a palavra “mascu-
lino” e as ideias de agressividade e força. IM
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Bonobos: modelo de negócio 
que se expande
À  REVISTA SLATE, A CEO DA EMPRESA 
DE MODA MASCULINA JOGA LUZ 
SOBRE AS “GUIDESHOPS” 

D IRETO  AO  PONTO
UM GIRO MUNDIAL PELA MÍDIA DO MANAGEMENT



12 HSM MANAGEMENT EDIÇÃO 134

Mistério desvendado – e em grande estilo. 
Os números da companhia petrolífera Saudi 
Aramco, da Arábia Saudita, foram finalmente 
revelados ao público, em abril último: ela regis-
trou um resultado líquido de US$ 111,1 bilhões 
em 2018 – quase o dobro do registrado pela Apple 
(US$ 59,5 bilhões). E a ExxonMobil, maior pe-
trolífera dos Estados Unidos, somou “apenas” 
US$ 20,8 bilhões.

Os resultados financeiros também mostra-
ram, porém, que os ganhos da Saudi Aramco são 
mais instáveis que os da Apple – sobem e descem 
ao sabor dos preços internacionais. Em 2016, 
por exemplo, ano de baixa, a empresa registrou 
resultado líquido de US$ 13,3 bilhões. 

A empresa quer, por isso, construir um futuro 
em que o petróleo continue sendo uma fonte re-
levante de energia. “Precisamos ajudar as pes-
soas a perceberem que o petróleo continuará 
sendo vital para a energia do mundo nas pró-
ximas décadas. Precisamos dar a todos a certe-
za de que a segurança que sempre oferecemos 
se manterá, por meio de nossos investimentos 
de longo prazo”, disse o presidente da empre-
sa, Amin H. Nasser, na International Petroleum 
Technology Conference (IPTC), realizada em 

Pequim e publicada pelos principais veículos da 
imprensa mundial. 

Nasser enfatizou que, para conseguir isso, a 
Saudi Aramco está determinada a reduzir o im-
pacto ambiental de suas atividades com tecno-
logia. Ele contou que a empresa já está inves-
tindo nisso em seus negócios internacionais de 
gás, seja reduzindo as emissões de metano, seja 
desenvolvendo máquinas e combustíveis que 
sejam bem mais eficientes. 

A empresa vem tirando proveito das tecnolo-
gias associadas à indústria 4.0. Com ferramen-
tas de big data, análise de dados, inteligência ar-
tificial, automação e visualização 3D, ela é capaz 
de explorar, produzir e fazer a gestão de seus 
ativos de maneira mais segura, precisa e barata.  
Um estudo internacional teria comprovado que 
os avanços tecnológicos de fato já contribuem 
para que a Saudi Aramco produza óleo e gás com 
um dos menores impactos do setor. 

Nasser também destacou a aproximação com 
a China. “Estamos construindo uma ponte ener-
gética entre a Arábia Saudita e a China que aten-
da às necessidades chinesas para assegurar seu 
crescimento, de petróleo e petroquímicos”, afir-
mou. Conversa tecnológica de gente grande. IM
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Saudi Aramco desafia o 
futuro com petróleo
JORNAIS E REVISTAS DE TODO O MUNDO DESCOBRIRAM A EMPRESA MAIS 
LUCRATIVA DO MUNDO E SEU PLANO PARA OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
EM UM CENÁRIO MAIS FAVORÁVEL ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS

DIRETO AO  PONTO
/ / / / / / / / /
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Fundado em 1926, o grupo Bajaj, extremamente 
low profile, encerrou o ano de 2018 como a quarta 
maior organização empresarial da Índia pelo crité-
rio de market cap – e como terceiro maior grupo 
familiar, atrás apenas de Tata e Ambani. 

O feito chamou a atenção da mídia espe-
cializada e, recentemente, a família con-
cordou em receber, pela primeira vez, 
um órgão de imprensa. Em entrevista 
à Business Today, os Bajaj – incluin-
do o patriarca, Rahul Bajaj, de 80 
anos – falaram dos planos futuros 
para os diversos negócios que con-
trolam e sobre sucessão. 

O crescimento significativo do 
grupo Bajaj tem sido impulsiona-
do, em grande parte, pelas empre-
sas de serviços financeiros, embora 
a maioria das pessoas ainda associe o 
nome da organização à Bajaj Auto, ter-
ceira maior fabricante de motocicletas do 
mundo. Até 2007, os negócios financeiros mal 
existiam no grupo. Aproveitando seu excedente de 
caixa, a Bajaj Auto criou uma divisão de financia-
mento ao consumidor e, em seguida, Rahul Bajaj 
deu autonomia à Bajaj Finserv, que atualmente 
está sob o comando do filho mais novo, Sanjiv Bajaj. 
“Foi a decisão mais difícil e também a mais bem-su-
cedida da minha vida”, afirma o fundador. 

O grupo acredita que o setor de serviços financei-
ros ainda pode crescer mais no país e quer aprovei-
tar o boom que vislumbra no horizonte com a utili-
zação de sistemas de big data. Ao mesmo tempo, o 
filho mais velho Rajiv Bajaj, tem planos para colo-
car a Bajaj Auto em trajetória ascendente de cresci-
mento e lucratividade, com motocicletas voltadas 
ao universo da motovelocidade, veículos elétricos e 
quadrículos. Para isso, fechou uma parceria com a 
fabricante britânica Triumph que também ganhou 
destaque no noticiário econômico.

O patriarca da organização também tem adota-
do medidas para assegurar uma sucessão tranquila, 
especialmente depois que seu irmão, Shishir Bajaj, 
deixou o grupo e levou os negócios de açúcar e ener-
gia. Em junho do ano passado, os 22 membros da fa-
mília formalizaram as regras de sucessão e de trans-
missão de propriedade com a assinatura de um Fa-
mily Settlement Agreement (FSA), que determina 
como o patrimônio será dividido e quem comanda-
rá qual empresa do grupo. À frente do grupo, na po-
sição onde hoje está Rahul, será criado um conselho 
familiar, que terá responsabilidade de tomar as prin-
cipais decisões. “O legado de meu avô é incalculável. 
Trata-se de um sistema de valores que ajudou nossa 
família a crescer”, afirmou Rahul. Além das muitas 
empresas, a família controla 40 fundos de caridade, 
em setores como educação e saúde. IM
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Os indianos do grupo bajaj 
falam finalmente
O QUARTO GRUPO MAIS VALIOSO DA ÍNDIA DIVIDIU OS DETALHES DE 
SUA ESTRATÉGIA PELA PRIMEIRA VEZ, COM A BUSINESS TODAY 
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Como muitas empresas, a L’Occitane en Pro-
vence cuida de modo especial de seus clientes mais 
valiosos – ou seja, esses segmentos ficam com as 
maiores parcelas do orçamento de marketing. Na 
prática, isso significa que esses clientes recebem 
material promocional pelo correio tradicional, en-
quanto com outros a comunicação se dá predomi-
nantemente por e-mail. 

No entanto, um estudo conduzido pelo professor 
Albert Valenti, do Iese, analisou mais de 84 mil con-
sumidores da rede de produtos cosméticos em seis 
países e mostrou que redistribuir o gasto com mala 
direta e e-mail poderia se traduzir em um aumento 
do faturamento entre 9% e 16%. Sua recomenda-
ção é, na hora de enviar campanhas, priorizar os 
clientes potenciais – os que mostraram interesse 
pela marca, mas ainda não compraram os produ-
tos. Não os mais valiosos.

O trabalho de Valenti também destaca que, 
muitas vezes, a análise de marketing das empre-
sas ignora os efeitos das interações entre canais, 
pois campanhas por correio influenciam nas ven-
das online e campanhas digitais impactam a venda 
nas lojas. Ela ressalta ainda que os e-mails tendem 
a funcionar bem com clientes preexistentes. 

Diante dessas constatações, Valenti propõe um 
novo modelo, a fim de otimizar os resultados das 
ações de marketing nos vários canais. Segundo ele, 
é essencial analisar a capacidade de resposta de di-
ferentes segmentos de consumidores ao correio 
tradicional e ao e-mail. O modelo proposto pode 
ser dividido em sete passos: 

1. Quantificar o valor do cliente.
2. Criar segmentos de clientes, de acordo 

com o valor do cliente e a região (ou país).
3. Avaliar capacidade de resposta às ações 

de marketing, em especial no que diz respei-
to às campanhas online e offline.

4. Calcular os impulsionadores das variá-
veis de vendas, como tempo, valor do cliente 
e região (ou país).

5. Prever vendas, comparando a precisão 
das estimativas do modelo proposto com 
benchmarks.

6. Alocar recursos de marketing, em cada 
país, de maneira a manter o orçamento 
constante.

7. Desenhar e implementar o modelo re-
sultante como experimento em campo. 

Privilegiar os melhores 
clientes pode ser um erro
ESTUDO DA IESE BUSINESS SCHOOL, DA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA, APONTA AJUSTES NO ORÇAMENTO DE MARKETING QUE 
PODEM GERAR UM FATURAMENTO ATÉ 16% SUPERIOR

DIRETO AO  PONTO
/ / / / / / / / /
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O que, exatamente, é inteligência artificial 
(IA)? Essa não é uma definição fácil e ainda não 
há uma única resposta plenamente satisfatória. 
Diante desse cenário, a MIT Technology Review, 
por exemplo, prefere definir o que é IA por meio 
do que ela pode e não pode fazer, em uma espécie 
de quiz com 21 questões. 

“A maioria das pessoas não sabe o que signifi-
ca inteligência artificial”, diz Julio Amador Diaz 
Lopez, professor do Imperial College London em 
reportagem da Wired UK. “Tecnicamente, se eu 
uso um sistema baseado em regras, posso dizer 
que meu sistema é inteligente; pessoas que co-
nhecem IA podem me criticar, mas não podem 
dizer que estou mentindo”, explica. Assim, tec-
nicamente, até mesmo uma simples calculadora 
poderia ser considerada uma forma de inteligên-
cia artificial.

Esse quadro nebuloso tem facilitado que um 
número crescente de startups se apresente como 
integrante da onda da IA. No entanto, um estu-
do recente da empresa de capital de risco MMC 
Ventures indicou que 40% das 2.830 empresas 
europeias que se dizem startups de IA não 
utilizam, na verdade, nada de inteligência 
artificial em seus produtos. 

Parte da “jogada” é aproveitar a moda e se 
beneficiar de um assunto de que todos estão fa-
lando. O estudo mostra que o simples fato de uma 
startup se autorrotular como empresa de IA faz 
com que atraia, em média, 15% mais recursos fi-
nanceiros. Não à toa, hoje, uma em cada 12 garan-
te que a IA faz parte de sua proposição de valor, 
enquanto, em 2013, apenas 50 startups de toda a 
Europa diziam ter relação com a tecnologia. 

Na verdade, qualquer empresa que lide com big 
data e esteja no negócio de previsão de cenários 
futuros pode dizer que usa IA, como ilustra Mar-
cin Kacperczyk, também professor do Imperial 
College. E, como ele acrescenta, cada vez mais 
companhias se encaixam nesse perfil. 

Como lidar com esse oportunismo?
Bem, os especialistas argumentam que a dis-

tinção entre empresas de inteligência artificial 
e aquelas que não se baseiam em IA vai, um dia, 
tornar-se irrelevante mesmo. Até que esse fu-
turo se materialize, no entanto, o oportunismo 
não deve surpreender ninguém; basta ter cons-
ciência dele. Aliás, ondas semelhantes já acon-
teceram antes – na década de 1990, por exem-
plo, para quem se lembra, existia a onda da in-
teligência de mercado. Os conceitos da moda 
oferecem caminhos bem lucrativos. IM
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É ou não é Inteligência Artificial?
REVISTA WIRED UK MOSTRA QUE 40% DAS EMPRESAS EUROPEIAS 
QUE SE DIZEM STARTUPS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA 
VERDADE NÃO USAM NADA DE IA EM SEUS PRODUTOS
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DIRETO  AO  PONTO
/ / / / / / / / /

Como se detecta uma oportunidade de em-
preender? Não só com a aplicação de um con-
junto definido de atividades, mas também com 
a aplicação de formas específicas de pensamen-
to. É o que defendem os pesquisadores Massimo 
Garbuio e Andy Dong no paper “Demystifying 
the Genius of Entrepreneurship: How design 
cognition can help create the next generation of 
entrepreneurs”, publicado no Academy of Ma-
nagement Journal. Eles propõem o pensamento 
do tipo “cognição do design”, que tem similari-
dades com o “pensamento do design” (ou design 
thinking), já popular nas áreas de inovação das 
grandes empresas. A cognição para empreender 
se baseia em quatro pilares: 

Enquadramento
No empreendedorismo, assim como 

no design, toda situação tem um “en-
quadramento do problema” (framing, em 

inglês) e um “enquadramento da solução”. En-
quadrar e reenquadrar abrem a possibilidade de 
definir formas alternativas de interpretar situa-
ções com pontos de vista diferentes. No Austin 
Centre for Design, os professores fazem um exer-
cício com a escova de dentes. Primeiro, pedem 
que os alunos repensem a escova para ser usada 
em local diferente. Depois, os alunos são chama-
dos a repensá-las em outra situação de uso. E, por 
fim, pensam na escova como algo bem diferente: 
e se fosse planta? Spray? Serviço?

pensamento por analogias
A pesquisa mostra que novas opor-

tunidades podem surgir quando você 
faz novas associações entre coisas exis-

tentes, e consequentemente analogias apare-

cem em destaque como inspirações para o de-
sign. Os alunos identificam dois tipos de ana-
logias: dentro de um campo e entre campos. No 
primeiro caso, você faz analogias com outros 
produtos de uma área ou mercado parecido, 
a fim de detalhar a possibilidade de uma nova 
solução. No segundo, procura semelhanças em 

áreas totalmente diferentes. 

Raciocínio abdutivo
Diferente do raciocínio dedutivo e 

do indutivo – que buscam tirar conclu-
sões lógicas e empiricamente verdadeiras –, o 
raciocínio abdutivo introduz uma hipótese vol-
tada a explicar observações e dados. Por mais 
que a hipótese seja plausível, ela pode ou não 
ser verdadeira. Essa incerteza gera um experi-
mento e frequentemente o experimento em si 
leva à inovação. 

Simulação mentaL
A simulação mental envolve reava-

liar fatos passados e imaginar cenários 
futuros para comparar a probabilidade 

de eles acontecerem e a lucratividade potencial. 
Uma vez que os alunos identificam uma nova opor-
tunidade, pedimos a eles que mentalmente a simu-
lem em três áreas. Primeira: como fazer a opor-
tunidade funcionar no mercado com um modelo 
de negócio diferente. Segunda: simular a esca-
lada do negócio. Terceira: simular as reações 
dos concorrentes, identificando quais deles são 
capazes de frustrar o novo empreendimento – 
para, assim, enfatizar a oportunidade.

Ao enquadrar, fazer analogias, pensar abduti-
vamente e simular mentalmente – tudo isso de 
modo constante –, quem busca a inovação pode 
reconhecer necessidades e criar ofertas para elas, 
dizem Garbuio e Dong, ligados respectivamente 
à University of Sydney e e ao California College 
for the Arts. Eles contaram com a coautoria de 
Nidthida Lin, Ted Tschang e Don Lovallo. IM
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Enquadrar e 
reenquadrar
EIS O PILAR INICIAL DA COGNIÇÃO DO 
DESIGN, ARMA DA PRÓXIMA GERAÇÃO 
DE EMPREENDEDORES APRESENTADA NO 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 
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ocê tem uma apresentação para 
fazer. Um relatório que precisa ser 
explicado para o board da empresa, 
um novo projeto a ser dividido com 

sua equipe ou uma palestra que será 
feita para mil pessoas. Então, frente a um 

desses desafios, você abre o PowerPoint (ou Key-
note, se tiver um Mac) e fica olhando para aquele 
grande retângulo branco enquanto se pergunta 
“por onde eu começo”?

Como diz meu amigo e sócio Paulo Ferreira, 
começar uma apresentação pelo PowerPoint é o 
equivalente a começar a construção de uma casa 
pelas ferramentas, esquecendo-se do projeto ar-
quitetônico, do plano de obras etc. O fato é que o 
PowerPoint é uma ferramenta incrível, que faci-
litou bastante nossas vidas na árdua missão de 

O POWERPOINT na  
era do storytelling

DESDE 2004 AS APRESENTAÇÕES EM POWERPOINT FORAM BANIDAS DA AMAZON E JÁ 
HÁ EMPRESAS SEGUINDO A RECEITA DE JEFF BEZOS. MAS SERÁ QUE PRECISAMOS SER 
TÃO RADICAIS? ANOS DE CONSULTORIA E EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA ME DIZEM 
QUE NÃO, DESDE QUE ESTEJAMOS ATENTOS A ESSAS CINCO LIÇÕES | POR BRUNO SCARTOZZONI
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Bruno Scartozzoni é consultor e pro-
fessor especialista em storytelling. For-
mado em administração pública e pós- 
-graduado em administração e marketing 
pela FGV EAESP, Bruno é e cofundador 
da StoryTalks, empresa especializada em 
treinamentos para falar em público.
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apresentar e vender ideias. Mas, de certa forma, 
se ficamos presos à ferramenta, nos esquecemos 
de algo muito mais importante e que deveria vir 
antes dela: a narrativa.

Jeff Bezos, o famoso CEO da Amazon, parece 
ter consciência disso, tanto que data de 2004 seu 
primeiro e-mail banindo o PowerPoint de reu-
niões em sua empresa. Posição reforçada recen-
temente em 2018, em uma carta para acionistas. 
No lugar do PowerPoint os funcionários da Ama-
zon devem escrever memorandos entre quatro e 
seis páginas explicando seu ponto, de modo es-
truturado, com começo, meio e fim. Ele deixa 
claro que os memorandos devem conter pará-
grafos, verbos, substantivos etc. A ideia por trás 
desse formato é que ele força as pessoas a priori-
zarem as informações que importam e facilita a 
estrutura de argumentação, de maneira que seja 
mais próxima de uma conversa normal ou de um 
discurso. Ninguém contando histórias no bar 
para amigos, ou falando em um palanque, comu-
nica-se por bullet points, não é mesmo?

Há relatos de outras empresas que, nos últimos 
anos, vêm tentando adotar modelos semelhan-
tes. Mas, sejamos honestos, isso soa muito radi-
cal para a maioria das organizações. E tampouco 
defendo que alguém desista do PowerPoint, até 
porque eu mesmo ainda o adoto. O ponto é que as 
organizações terão muito a ganhar se passarem a 
usá-lo do jeito certo.

Recentemente desenvolvi um trabalho para 
uma empresa que faria uma convenção de ven-
das. Nossa missão era treinar, em forma e conteú-
do, alguns executivos que dariam palestras na-
quele evento. Chegando à primeira reunião um 
assistente logo me puxa num canto, abre seu no-
tebook e mostra alguns slides que já tinham sido 
feitos por uma empresa especializada: “E então? 
Você acha que a apresentação do meu chefe está 
boa? Precisa mudar algo?”

Slides bonitos e bem-feitos são um recurso que 
deve ser usado sempre quando possível, mas será 
que uma apresentação deve começar por aí? Pro-
voquei o assistente com essa pergunta e, no fim 
daquele dia, já estava claro para todos os execu-
tivos que suas apresentações deveriam ter sido 
pensadas antes e transformadas em PowerPoint 
depois. Muitos deles inclusive tiveram que pedir 
para que os slides fossem refeitos, afinal, as ideias 
que surgiram a quatro mãos, sem que tivéssemos 
aquele retângulo branco nas nossas frentes, se 
mostraram muito mais criativas e eficientes den-

tro dos objetivos que eles tinham. No final a con-
venção foi um sucesso.

A verdade é que todo mundo deveria começar 
sua apresentação pela história que quer contar, e 
não preenchendo slides. Discursos, assim como 
os memorandos da Amazon, tem sujeitos e predi-
cados, verbos, substantivos e adjetivos, uma es-
trutura completa. Em outras palavras, as ideias 
tendem a se desencadear de uma forma muito 
mais fluida desse jeito.

Outro aspecto importante é que pensar no 
discurso implica definir aonde queremos che-
gar com ele. Queremos convencer quem a fazer o 
quê? A partir daí, com quais ideias, fatos, dados, 
imagens e curiosidades vamos chegar a esse ob-
jetivo mais facilmente? Vamos pegar o exemplo 
da apresentação de um relatório. Quando al-
guém discursa sem saber aonde quer chegar, as 
informações são estruturadas em uma sequên-
cia em que cada pessoa vai extrair o que lhe for 
interessante. É muito melhor, e mais eficiente, 
conduzir sua plateia por esse mar de informa-
ções. Sem fazer isso de forma consciente a pla-
teia pode chegar a um lugar não desejado pelo 
apresentador.

Muitos anos atrás, eu atendia a uma grande 
marca envolvida numa história curiosa. Uma 
consultoria havia sido contratada para resolver 
um problema e, depois de meses de trabalho, um 
consultor finalmente foi apresentar suas conclu-

A verdade é que 
todo mundo 

deveria começar 
sua apresentação 
pela história que 

quer contar, e não 
preenchendo slides
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sões para o CEO. Logo no começo este faz uma 
pergunta: “Quantos slides tem isso aí?”. Não lem-
bro o número exato, mas passava dos cem. Então 
o CEO informa que só gostaria de ver oito slides 
e pede para que ele faça o ajuste. Horas depois, o 
consultor retorna para a sala, recomeça a apre-
sentação e o CEO o interrompe de novo: “E agora, 
quantos slides tem?”. Nessa nova versão havia 
vinte slides. Então, o CEO sai da sala e informa 
que só volta quando de fato houver oito.

Esse caso é icônico porque revela dois erros e, 
portanto, duas lições valiosas. A primeira delas 
tem relação com nossa mania de tentar colocar 
tudo o que for possível dentro de uma apresen-
tação. Todo o nosso conhecimento sobre um as-
sunto, todas as descobertas de um estudo, todo o 
portfólio que uma empresa tem a oferecer. E, pa-
radoxalmente, há a percepção de que as pessoas 
querem assistir a apresentações cada vez mais 
curtas. Como resolver isso?

O fato é que raramente uma apresentação vai 
esgotar um assunto no tempo dado. Eu, que mi-
nistro cursos e aulas sobre storytelling há quase 
uma década, no início dessa carreira tentava 
comprimir todo o meu conhecimento sobre o 
tema dentro das horas disponíveis. Fatalmente 
estourava o tempo, e eu me via obrigado a se-
gurar os alunos na sala, muitas vezes gerando a 
percepção de que uma parte tinha sido ensinada 
às pressas ou de que faltava algo. 

Com o tempo fui entendendo que “menos 
é mais”. Hoje, comparativamente, apresento 
menos conceitos e exemplos. Porém, faço isso de 
forma mais profunda, com mais tempo de respi-
ro e reflexão. Se alguém perguntar ou mostrar in-
teresse sobre um ponto que não está lá, aproveito 
para abordá-lo. O resultado é que hoje sou muito 
mais bem avaliado como professor, da mesma 
forma que, usando o poder da edição, você pode 
ser melhor avaliado como apresentador.

Edição aqui é a palavra-chave. Quando faze-
mos escolhas mais conscientes sobre quais in-
formações queremos usar para levar o público 
até a conclusão desejada (em vez de despejar 
um monte de coisas), não só tornamos o traba-
lho da apresentação mais fácil, como também 
facilitamos a vida de quem está escutando. Mas 
é claro que sempre poderá haver a pessoa que 
pergunta sobre aquele ponto que você decidiu 
tirar. Para esses casos sempre existe a possibi-
lidade de colocar alguns slides extras no final, 
de entregar um relatório impresso para con-

sulta à parte, de enviar um complemento por 
e-mail ou de simplesmente explicar depois.

O segundo erro está relacionado com a falsa 
percepção de que mais slides significam, automa-
ticamente, mais tempo. Quando alguém determi-
na um número máximo de slides, no caso oito, a 
tendência natural não é encurtar a narrativa, e 
sim entulhar todas as informações que couberem 
naquele curto espaço. No final, temos como re-
sultado uma apresentação que demora o mesmo 
tempo, mas com slides superpoluídos. Você está 
falando do primeiro dado e seu público já está 
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lendo o segundo, o terceiro e o quarto. Por isso 
é bastante importante que, na medida do possí-
vel, a gente se atenha a uma informação por slide. 
Apenas uma frase, um número, um gráfico. Dessa 
forma, o slide funciona somente como uma ilus-
tração do que o apresentador está falando, e não 
compete com ele pela atenção do público.

Por fim, a última lição passa pela estrutura da 
apresentação. Quando precisamos contar uma 
história normalmente pensamos em uma se-
quência de eventos cronológicos: começo, meio 
e fim. Em apresentações, é mais eficiente pen-

sarmos de outra forma: abertura, desenvolvi-
mento e conclusão.

Façamos um paralelo com o entretenimento. 
Quantas vezes você já não desistiu de uma série de 
TV porque os primeiros episódios eram chatos? 
Quantas vezes sua experiência com filmes mais 
ou menos foram salvas por um final surpreen-
dente? O começo de uma história pode convencer 
muita gente a prestar atenção e o final pode rever-
ter a sensação de chatice. Por isso, a dica é sem-
pre procurar uma introdução impactante e uma 
conclusão surpreendente para sua apresentação. 
Ainda que o desenvolvimento seja um pouco mais 
sem graça, as duas extremidades de um discurso 
podem fazer toda a diferença.

Agora reparem que este artigo poderia ser a es-
trutura de uma apresentação sobre fazer apre-
sentações. A partir daqui eu poderia abrir meu 
PowerPoint e inserir dados, números, imagens 
que ajudassem a ilustrar esse discurso. Pode-
ria, inclusive, fazer uma lista com as cinco lições 
aprendidas. Uma em cada slide, claro. 

Ainda assim, minha apresentação não seria o 
PowerPoint, e sim a narrativa que acabei de cons-
truir. O apresentador é o veículo da mensagem, 
os slides são mero apoio visual. E, se a gente for 
pensar bem, nem sempre eles são necessários. 

0 1    Narrativa antes dos slides

0 2    Para qual conclusão você  
               quer levar seu público?

0 3    Uma boa edição conduz o público

0 4    Uma informação por slide

0 5    Abertura, desenvolvimento,            
               conclusão
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Múltiplos Salariais:  
a liderança como motor  
de mais (des)igualdade

HEALING LEADERSHIP
/ / / / / / / / /

Enquanto o salário mínimo sofre para alcançar quatro dígitos no Bra-
sil, executivos de empresas de capital aberto chegam a ganhar R$ 40 mi-
lhões ao ano. deve-se questionar capacidades e méritos dos executivos? 
Não. mas é preciso discutir o papel dos “healing leaders” nesse contexto

DARIO NETO E MARCEL  FUKAYAMA / /

Dario Neto é board 
member do Instituto 
Capitalismo 
Consciente Brasil 
e CEO do Grupo 
Anga. Também 
é pai do Miguel e 
marido da Bruna.

Marcel Fukayama 
é cofundador do 
Sistema B Brasil 
e da consultoria 
em negócios de 
impacto Din4mo.

/ / / / / / / / /

/ / / / / / / / /

Segundo dados do Banco Central, o Brasil possui mais de 80% do mercado 
financeiro concentrado na mão de cinco bancos, ficando apenas atrás da Ho-
landa nesse quesito. Como a concentração diminui a competição, teríamos 
aí uma grande oportunidade para redução das desigualdades, mas isso será 
assunto de textos futuros. Hoje a conversa franca com você será sobre como 
podemos reduzir desigualdades por meio dos salários. A redução de desigual-
dades é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para 2030.

Em 25 de junho de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) derrubou 
uma liminar que passou a garantir transparência dos salários dos executivos 
das empresas brasileiras de capital aberto – as maiores empresas do País. Con-
siderando o salário mínimo de R$ 998,00 em vigor desde janeiro de 2019 e os 
valores divulgados de salários anuais dos principais executivos (que variam, 
em alguns casos, de R$ 10 milhões até R$ 40 milhões), estamos falando de 
múltiplos salariais aproximados entre 700 e 3 mil vezes do menor para o maior 
salário. Segundo o Dieese, o salário mínimo precisaria ser de R$ 3,9 mil para 
atender dignamente às necessidades (higiene, lazer, alimentação, educação e 
saúde) de uma família de quatro pessoas atualmente no Brasil.

Antes de tudo, é importante preservar a liberdade das empresas de remu-
nerarem como bem entenderem. Não temos a pretensão de questionar capa-
cidades e méritos dos executivos. Essa conversa não é sobre intervenção ou 
escassez, mas sobre protagonismo e abundância, já que estamos falando de 
um modelo econômico em vigor no planeta que foi o principal responsável, 
por meio do protagonismo das empresas movendo a economia, por aumentar 
radicalmente a renda média per capita por meio da produção de riqueza, bem 
como a expectativa de vida da população no mundo.

Acreditamos que, em uma nova economia mais inclusiva e sustentável, o 
setor privado pode protagonizar uma forma de geração e distribuição de rique-
za. Para o Nobel da economia Joseph Stiglitz, as empresas podem reduzir desi-
gualdades ao pagarem seus impostos devidamente e remunerarem de maneira 
digna e justa seus colaboradores. 

A nosso ver, para avançarmos nessa direção, healing leaders devem atuar nos 
cinco pontos a seguir:

1. Amplie accountability e transparência
Pague seus impostos devidamente e promova uma cultura organiza-
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cional de autonomia e confiança baseada em transparência. Isso vai de-
mandar muitas quebras de crenças, mas você vai se surpreender com 
os resultados!

2. Pague bem seus colaboradores
Ainda que salário não esteja no topo das listas para atração e re-

tenção de talentos, especialmente entre as novas gerações, isso é o certo 
a fazer. E, principalmente em culturas orientadas por confiança, o re-
torno desse bom salário também é certo.

3. Dedique tempo de qualidade para a formação de novas lideranças
Isso implica desenhar sistemas de gestão e governança, além de 

ter foco pessoal em desenvolvimento humano, com competências so-
cioemocionais e atitudinais no centro desse processo – muitas vezes até 
superando as competências técnicas.

4. Lidere sendo o exemplo da liderança que você quer para o mundo
Aqui cabem ao menos duas reflexões e ações mais práticas:  

dê especial atenção às possíveis variações de remuneração entre ho-
mens e mulheres e tenha uma verdadeira empatia com seu “chão de fá-
brica”, buscando compreender como é a realidade de trabalho e de vida 
dessas pessoas com sua remuneração atual. Práticas consistentes, coe-
rentes e íntegras na liderança inspiram e arrastam mais e mais líderes e 
organizações para esse movimento de transformação por meio de uma 
nova economia.

5. Respeite as regras do jogo
Um dos princípios da atividade econômica instituídos pela Cons-

tituição Federal de nosso País é a redução de desigualdades sociais e re-
gionais. Remuneração justa e digna é uma das formas de condutas ali-
nhadas com isso.

Esses são pontos que apoiam uma liderança consciente e responsável 
em meio às oportunidades e aos desafios deste século. Além de bem pú-
blico, gerando emprego e renda digna, você estará valorizando sua orga-
nização. Afinal, todo CNPJ é feito de CPFs.  

O setor 
privado pode 
protagonizar 
uma forma 
de geração e 
distribuição 
de riqueza. 
Para o Nobel 
da Economia, 
Joseph Stiglitz, 
as empresas 
podem reduzir 
desigualdades 
ao pagarem 
seus impostos 
devidamente e 
remunerarem 
de forma digna 
e justa os 
colaboradores.



Alimentos (im)possíveis
ELE TEM GOSTO, CHEIRO E TEXTURA DE HAMBÚRGUER, MAS NÃO É UM 
HAMBÚRGUER. A CARA É DE MAIONESE, MAS NENHUM OVO FOI USADO 
EM SUA COMPOSIÇÃO. E ANTES DE ROTULAR COMO “COISA DE VEGANO”, 
ATENÇÃO: A TECNOLOGIA DE PONTA CHEGOU AO SETOR DE ALIMENTOS 
E, TANTO GRANDES EMPRESAS, COMO A M. DIAS BRANCO, QUANTO 
STARTUPS CONHECIDAS COMO FOODTECHS, PROMETEM REVOLUCIONAR 
TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO DO SETOR. | POR HEINAR MARACY
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dia primeiro de abril de 2019 deve 
virar um marco na história da ali-
mentação humana. Foi o dia em que 

uma grande rede de fast-food pre-
gou uma peça nos clientes servindo um 

hambúrguer que não era de carne, mas sintético. 
O resultado: a maioria nem percebeu que não es-
tava comendo um produto de origem animal.

O Impossible Whoopper é fruto de uma parce-
ria do Burger King com a Impossible Foods (IF), 
startup que desde 2014 vem desenvolvendo um 
hambúrguer baseado em vegetais. Inicialmente, 
só será oferecido em cerca de 60 lanchonetes da 
rede nas redondezas de St. Louis, à beira do rio 
Mississípi. Mas só esse projeto piloto já fez dobrar 
a capacidade produtiva da IF.

Comida sintética, proteínas alternativas, novos 
ingredientes e novos processos de produção – que 
incluem a impressão 3D de alimentos, uma das 
atrações da edição 2019 do evento South by South-
west (SXSW), de Austin, EUA – devem revolucio-
nar a indústria de alimentos nos próximos anos. 
O objetivo é claro: tornar a comida industrializa-
da (que é conveniente para os consumidores sem 
tempo) mais saudável e menos dependente de adi-
tivos químicos, e reduzir a pegada de carbono do 
setor substituindo a carne por insumos vegetais.

A Impossible Foods é um bom exemplo dessa 
tendência. Seu ovo de Colombo foi desenvolver um 
produto direcionado não para o público vegano ou 
vegetariano, mas para os tradicionais carnívoros. 
Aqueles para quem a carne é fraca quando se trata 
de resistir a um bom hambúrguer, mesmo saben-
do que quase 15% do efeito estufa responsável pelo 
aquecimento global vem da agropecuária.

O Impossible Burger tem cheiro e gosto de carne 
e até sangra quando é mordido. Isso acontece gra-
ças ao heme, uma molécula encontrada no sangue 
de animais. É o heme que dá à carne (e ao san-
gue) sua cor e seu gosto meio metálico. Ele exis-
te no sangue, nos músculos e em vegetais como 
a soja, em proteínas muito parecidas umas com 
as outras. Em vez de plantar soja, os cientistas da 
IF encontraram um jeito mais barato e escalável 
de produzir o heme: modificaram geneticamente 
uma levedura para que ela o produzisse. O heme 
é então adicionado a uma mistura de proteínas de 
trigo, batata e óleo de coco para imitar a textura e o 
aspecto de um hambúrguer de carne de boi.

A empresa começou a tentar a aprovação de seu 
produto no FDA em 2014, mas ela só chegou em 
julho de 2018. O crescimento da IF foi mais do que 
exponencial; foi estratosférico. De quarenta estabe-
lecimentos que vendiam seu Impossible Burger em 
2017, eles passaram para mais de 3 mil ao redor do 
mundo em 2018. “Hoje você encontra o produto da 
IF em qualquer esquina de São Francisco”, diz Bar-
bara Minuzzi, fundadora da Babel Ventures, fundo 
que investe em empresas de biotecnologia. “Tem 
hambúrguer, macarrão à bolonhesa e, outro dia, 
experimentei um Impossible Tartar. Mas ainda é 
tudo restrito a um público de alto poder aquisitivo. 
O acordo com o Burger King vai dar uma chacoalha-
da nesse mercado. É uma coisa que traz a proteína 
alternativa para todas as classes socioeconômicas”.

Minuzzi considera que o primeiro movimento de 
divulgação das proteínas alternativas foi quando a 
WeWork, gigante de escritórios de coworking, deci-
diu cortar a carne de todo seu cardápio. “Eles estão 
no mundo todo e só servem Impossible ou pratos ve-
ganos em seus eventos. Como atuam principalmen-
te com um público jovem e a mensagem de sustenta-
bilidade foi bem clara, a aprovação foi 100%.”

A Babel Ventures tem US$ 30 milhões investidos 
em empresas de biotecnologia, o que inclui várias 
empresas de proteína alternativa, como Mission 
Barns (carne), Finless Foods (peixe), Shiok (frutos 
do mar) e Wild Earth (comida para pets baseada em 
fungos). Todas desenvolvem produtos baseados 
na produção de proteína animal a partir de células-
-tronco.  A produção de carne in vitro em laborató-
rio, também chamada de agricultura celular, vem 
sendo pesquisada desde 2000, quando o NSR/
Touro Applied BioScience Research Consortium 
produziu filés de peixe a partir de células de peixi-
nhos dourados. Em 2001, a Nasa conseguiu produ-
zir carne de peru em laboratório a partir de células-
-tronco. O processo é basicamente o mesmo: célu-
las-tronco do animal são cultivadas em um caldo 
nutriente em um ambiente esterilizado. As células 
são estimuladas a se agrupar e formar tecido mus-
cular que passa por diversos processos para crescer 
e ser “colhido” quando atinge o tamanho desejado.

“Estamos muito animados com esse movimen-
to da proteína alternativa. Normalmente, você in-
veste em uma empresa depois de estudar a viabi-
lidade de uma ideia, analisar mercado, tudo muito 
teórico. Você é impulsionado mais pelo otimismo do 
que por outra coisa e no fundo sempre tem aque-
la ponta de desconfiança se vai mesmo dar certo. 
Nesse mercado, você entra no laboratório, experi-

O

o hambúrguer impossível
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menta o produto e vê pratos feitos com ele sendo ser-
vidos. É incrível”, explica Minuzzi.

Ainda segundo a fundadora da Babel, há poucas 
empresas no mundo trabalhando com isso. “Temos 
umas 50 mapeadas e, dessas, 15 devem lançar pro-
dutos em breve.” Das startups apoiadas pela Babel, 
ela destaca a Shiok, criada por duas cientistas de Sin-
gapura com apoio do governo local que acabaram de 
fazer as primeiras provas de seu camarão sintético. 
“A evolução foi impressionantemente rápida. Fize-
mos o primeiro aporte em setembro do ano passado 
e em março já estávamos provando o produto.”

Outro destaque é a Finless Foods, que está de-
senvolvendo um atum de laboratório “capaz de 
enganar muito sushiman”, segundo ela. A Mis-
sion Barns deve começar suas atividades com 
bacon de laboratório e carne de pato. Em seu pi-
peline produtivo está o desafio de produzir uma 
das iguarias menos ecológicas do mundo: o foie 
gras, patê obtido tragicamente por confinamen-
to e hiperalimentação de patos e gansos até sua 
morte por hipertrofia lipídica.

Fundada em 2015, a chilena NotCo (The Not 
Company) chamou a atenção do mundo quando le-
vantou US$ 30 milhões em uma rodada de investi-
mentos liderada pela The Craftory, fundo com par-
ticipação de Jeff Bezos. A NotCo segue um caminho 
da “agricultura celular” que é diferente. 

Ela tem entre seus fundadores um bioquímico e 
um cientista da computação que criaram uma mis-
tura de inteligência artificial com o paladar humano 
para desenvolver seus produtos. Giuseppe, como 
se chama a inteligência artifical da NotCo, analisa 
moléculas de produtos como a maionese e o leite e 
vasculha em um banco de dados gigantesco de ve-
getais qual planta tem molécula similar. Então, os 
técnicos da empresa vão refinando a combinação 
até obter um produto próximo do original.

A NotCo chegou recentemente ao Brasil, em par-
ceria com a rede Pão de Açúcar. Segundo Giuliana 
Vespa, gerente de operações da NotCo no Brasil, a 

não é uma companhia
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entrada aqui segue uma estratégia da empresa de 
expandir para mercados vizinhos. “Estamos come-
çando a atuar simultaneamente na Argentina, onde 
estão nossos primeiros investidores, e no Brasil, 
devido a sua importância na região. Somente São 
Paulo é um mercado do tamanho do Chile.”

O crescimento da empresa, como o das outras 
foodtechs, foi espantoso. Lançada em 2017, a Not-
Mayo [veja quadro abaixo] abocanhou 10% do mer-
cado de maioneses em um ano. Como na Impossi-
ble Foods, o segredo do sucesso foi criar um produ-
to que agradasse ao público tradicional. “No Chile, 
92% de nossos consumidores não têm nenhum tipo 

de restrição alimentar. Os veganos, vegetarianos ou  
ovo-intolerantes representam apenas 8%.”

A NotMayo chega ao Brasil com preço ao redor 
de R$10, categorizado por Vespa como “premium 
acessível”. Os investimentos recentes aportados 
à empresa servirão para dar início à próxima 
etapa de sua expansão: a construção de uma nova 
fábrica para começar a entrada nos mercados me-
xicano e norte-americano. Os próximos produtos 
a serem lançados pela NotCo serão o NotMilk e o 
NotIceCream. 

eu Testei a não maionese

A embalagem é feita para chamar a atenção 
na prateleira, com “NOTMAYO” escrito em 
uma fonte que toma quase toda a embalagem. 
Na descrição, você encontra o óleo de canola, 
grão de bico, sementes de mostarda, vinagre e 
limão como ingredientes principais. Além de 
não trazer ovos, não traz corantes, aromati-
zantes, espessantes, antioxidantes nem aque-
la sopa de letrinhas comuns na concorrência 
(BHT, BHA, TBHQ etc.). Antes mesmo de você 
abrir a tampa, a NotMayo já ganhou alguns 
pontos.

O aspecto visual está mais para um creme 
para o rosto, mais denso e menos pastoso. A 
abertura em X na tampa forma um fio gros-
so desenhado semelhante ao de coberturas 
de bolo aplicadas com bico de confeiteiro – os 
chefs gourmet vão pirar. Totalmente branca, 
diferente das maioneses mais amareladas com 
que estamos acostumados, ela tem essa cor 
pelos corantes na composição.

Agora, vamos ao que importa: o sabor. Cha-
mei alguns amigos para provar e o veredicto foi 
unânime: tem gosto de maionese. Não tão mar-
cante como produtos premium (a Heinz Ovos 
Caipiras foi nosso benchmark), mas bem me-
lhor do que as versões mais baratas nas quais o 
gosto de óleo é muito proeminente.

A NotMayo tem um sabor bem leve e suave. 
Em nenhum momento você tem a impres-
são de estar comendo um produto “eggless”. 
Aguardamos ansiosamente o lançamento do 
NotMilk e do NotIceCream. (H.M.)

Nanofood

A Noviga é uma startup brasileira de foodtech 
que surgiu da patente de um ingrediente alterna-
tivo à gordura trans, e hoje é especializada no uso 
de nanotecnologia na produção de alimentos. Se-
gundo Maria Cristina Nucci Mascarenhas, sua só-
cia-fundadora, a nanotecnologia é um dos campos 
mais promissores para o setor, pois permite encap-
sular ingredientes como gorduras, polissacarídeos 
e aromas para liberação posterior, permitindo a 
melhoria de qualidade dos produtos, a redução de 
aditivos e conservantes e o aumento da produtivi-
dade. “A utilização de nanotecnologia na indústria 
de alimentos está atrasada em relação a outros se-
tores, como os de cosméticos, por exemplo, no qual 
o nanoencapsulamento já é utilizado em larga es-
cala.” Para Mascarenhas, o atraso no Brasil se deve 
à pouca integração entre a indústria e as universi-
dades e startups. “Temos muitas ideias e pesquisas, 
mas para um ingrediente ou processo virar um pro-
duto há necessidade de testes em escala industrial. 
Isso só uma grande indústria pode fornecer.”

Como diz Mascarenhas, “não basta ter uma ideia 
de um ingrediente ou processo novo. Para uma star-
tup de alimentos vingar, ela precisa mostrar ao mer-
cado um produto viável, escalável e apetitoso”.

Mascarenhas discorda da estratégia de rotu-
lar produtos como “hambúrguer sem carne” ou 
“maionese sem ovo”. “Essa referência a alimen-
tos que já existem, na minha opinião muito par-
ticular, frustra o consumidor e desperdiça inves-
timentos em tornar um novo alimento parecido 
com um que já existe. É mais vantajoso criar novas 
categorias de alimentos. Em vez de vender um 
‘leite sem lactose’ oferecer uma ‘bebida vegetal’, 
por exemplo.” Vespa, da NotCo, concorda em ter-
mos com Mascarenhas. “Ela tem uma certa razão. 
Estamos criando alimentos novos. Mas é preciso 
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conquistar o paladar dos consumidores tradicio-
nais. Precisamos explicar que nosso leite é feito de 
vegetais, mas não é como um leite de amêndoas 
ou de coco. Ele tem gosto de leite de vaca, ele faz 
espuma quando colocado no café. Jogamos nessa 
categoria porque é o que o consumidor já conhece. 
Nosso ‘chef’ Giuseppe pode fazer muito mais do 
que imitar um sabor já existente. Mas acredito que 
essa seja uma segunda etapa. Primeiro temos que 
provar que podemos ser tão saborosos e mais sau-
dáveis do que o produto mainstream”, diz Vespa.

Seja como for, podemos estar na antevéspera de 
uma revolução na indústria de alimentos, na visão 
de Mascarenhas. “Com o microencapsulamento, a 
qualidade da comida industrializada deve dar um 
salto, com a possibilidade de reduzir sal e conser-
vantes e de melhorar o sabor dos alimentos fazendo 
com que liberem aromas e sabores na hora em que 
forem consumidos”.

Falamos em antevéspera porque ainda há um ca-
minho longo a percorrer. “É grande a preocupação 
com a saúde e os efeitos sobre o ser humano, pois são 
nanopartículas que entram em nosso corpo e nin-
guém sabe muito bem aonde vão parar. É preciso 
muitos estudos para uma aplicação ser liberada.” A 
indústria de cosméticos já tem produtos que atuam 
nas mais profundas camadas da pele, porque testou. 

A Noviga foi uma das selecionadas do Germi-
nar, programa de parceria com startups promo-
vido pela M. Dias Branco, proprietária das mar-
cas Piraquê e Adria, entre outras. “Tudo começou 
com uma visita que fizemos ao Vale do Silício, em 
2017”, conta Fernando Bocchi, diretor de pesqui-
sa e desenvolvimento da empresa. “Fizemos uma 
imersão em inovação e chegamos à conclusão de 
que o caminho mais promissor para estimular a 
inovação na empresa seria promover a colabora-
ção com o ecossistema de startups.”

A M. Dias Branco organizou o projeto em duas 
frentes, uma de curto prazo, para transformar start-
ups em fornecedores visando resolver problemas e 
necessidades atuais do negócio; e outra focada em 
novos negócios e parcerias, onde a empresa atuaria 
como investidora e parceira das startups.

Entre as etapas de entendimento dos negócios, 
propostas de desafios, avaliações, pitches de pro-
postas, seleção, desenvolvimento e produção de 

um projeto-piloto se passou quase um ano. De 178 
startups inscritas, 31 foram selecionadas para o 
programa e oito foram aprovadas como fornece-
dores e parceiras.

“Foodtech no Brasil está em um estágio inci-
piente, mas é um mercado com alto potencial”, 
diz Bocchi. “Nosso maior problema é encontrar 
startups com patentes realmente inovadoras.” Se-
gundo ele, a M. Dias Branco decidiu investir no 
Germinar para recuperar o espírito inovador que 
tinha quando foi fundada. “O Germinar começou 
como um projeto, virou um programa e agora está 
se integrando à cultura da empresa. Na segunda 
edição que estamos promovendo este ano, rece-
bemos mais de 150 sugestões e projetos de nossos 
funcionários, um engajamento sensacional.”

No Brasil, nós estamos atrasados na corrida 
das foodtechs? Para Minuzzi, não. “Como a onda 
é muito incipiente, nossas chances são as mesmas 
de qualquer país. O cenário das startups de proteí-
nas está muito concentrado na região de Oakland 
– as foodtechs são poucas e se ajudam muito. 
Mesmo Matias Muchnick, da NotCo, volta e meia 
está por aqui.” Para ela, o Brasil tem um poten-
cial imenso para essa tecnologia, só estamos um 
pouco isolados. “As startups nacionais só preci-
sam vir mais para São Francisco e se infiltrar nesse 
clubinho. É uma questão de vir, se expor, conectar 
e aproveitar o que o Brasil tem de melhor.” 

Em algumas décadas, matar bichos para comer 
sua carne vai ser tão ofensivo quanto o canibalis-
mo é hoje? As opiniões divergem, mesmo entre os 
defensores das novas proteínas. “Acredito que te-
remos escolha, mas nunca a substituição total”, diz 
Vespa. “Meu sócio, Ryan Bethencourt, acha que 
em dez anos ninguém mais vai comer carne”, afir-
ma Minuzzi, uma projeção que pode deixar muito 
pecuarista brasileiro de cabelo em pé. Porém, ela 
acrescenta, Bethencourt é um ativista vegano. 

Uma mudança paulatina de hábitos é o cená-
rio mais provável, na opinião da própria Minuzzi. 
“Em dez anos, se a agricultura celular e outras 
formas de comida sintética alcançarem 30% do 
mercado, já será um sucesso gigantesco. Agora, 
em um futuro um pouco mais distante, matar 
animais para comer talvez venha a ser conside-
rado uma piada que ficou para a História.” 

Germinando startups  
do tipo foodtech

UM FUTURO SEM
CARNE
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NESTE DOSSIÊ
Enquanto a tecnologia acelera o processo de transformação 

no mundo do trabalho, as relações humanas e as novas com-
petências para prosperar nesse futuro são intensamente de-
batidas. Visões otimistas contrapõem cenários catastróficos e 
essa polaridade quase nos faz esquecer que não é a primeira, 
nem última vez, que vivemos um momento de profunda trans-
formação na história da humanidade.

Afinal, se já estamos na quarta revolução industrial, é porque 
sobrevivemos a outras três, não é mesmo? 

Todo período de mudança faz emergir mais perguntas do 
que respostas e, apesar de parecer empolgante para alguns, a 
maior parte de nós se sente insegura diante do desconhecido. Aí 
a nossa tendência a acalorar e polarizar as discussões: é o bem 
contra o mal, as máquinas contra os homens, o empregador con-
tra o assalariado. Mas será que isso é, de fato, o cerne da questão?

Para separar o que é alarmismo do que é essencial, HSM 
Management fez uma intensa pesquisa sobre esse tal futu-
ro do trabalho e trouxe muitas mentes inquietas para contri-
buir com este dossiê. Entre entrevistados e articulistas, mui-
tas ideias emergiram e o resultado que você encontra nas pá-
ginas a seguir é a prova de que, na incerteza, todas as teorias 
são bem-vindas. Elas aumentam a massa crítica e nos colocam 
na condição de atores principais desse filme da vida real, com 
direito a spoiler: adaptar-se dá trabalho e você e sua empresa 
precisam estar preparados.

O futuro             trabalhodá
do
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ocê já ouviu falar em Mary An-
ning? Na primeira metade do 
século 19, essa inglesa fez uma 

impressionante série de des-
cobertas de “dinossauros” ma-

rinhos e voadores, como um ictiossauro, um 
plesiossauro e um pterossauro. Ela trabalhava 
sozinha na região de Lyme Regis agachada na 
praia com seu machado. Recentemente, o re-
nomado paleontólogo e biólogo evolucionista 
Stephen Jay Gould lhe fez um tributo,  dizendo 
que ela descobriu diretamente ou apontou o ca-
minho até quase todas as espécies importantes. 

Anning levou mais de um século para ser re-
conhecida pelo Museu de História Natural de 
Londres, onde estão seus fósseis – ganhou uma 
placa em 1990. Não por ser mulher, embora 
isso não a tenha ajudado, mas, principalmen-
te, por ser uma paleontóloga não oficial. An-
ning não estudou formalmente nem era ligada 
a nenhuma instituição acadêmica; tratava-se 
de uma empreendedora (vendia os fósseis) e 
era autodidata. Tipo de profissional do passa-
do que pode voltar a prevalecer no futuro, ela 
é citada no livro The History of Work, de Ri-
chard Donkin, jornalista que por 14 anos escre-
veu uma coluna semanal no Financial Times. 

O  homem moderno surgiu 100 mil anos atrás 
e durante 99.800 quase nada mudou no modo 
como trabalhava. Só que, nos últimos 200 anos, 
há uma transformação acelerada, que gerou 
muita riqueza, e agora chegamos a um ponto de 
inflexão. O que já se sabe é que a mentali dade 
autodidata e a habilidade do empreendedoris-
mo são duas das novas características-chave do 
novo trabalhador – ao lado de resiliência, o que 
vem no pacote empreendedor, e Anning tam-
bém parecia ter de sobra, já que aguentava o 
desprezo da sociedade da época.  

Porém, a inflexão não ocorrerá sem dor. Pro-
jeções como as do economista sueco Carl Be-
nedikt Frey e do especialista em inteligência 
artificial britânico Michael Osborne, da Uni-
versity of Oxford, indicam que 47% dos empre-
gos existentes hoje nos Estados Unidos esta-
rão ameaçados pelos robôs até 2030. Um estu-
do realizado por acadêmicos da Universidade 
de Brasília (UnB) projetou uma ameaça ainda 
maior no Brasil: 54% dos empregos em risco.

Isso se deve sobretudo às tecnologias digitais 
da quarta revolução industrial, é claro. Mas não 
apenas. Conforme a consultoria EY, outros fa-

tores de influência são o envelhecimento da po-
pulação, a exigência das empresas de ter uma 
equipe mais engajada e o fato de 75% da mão de 
obra em 2025 já ser de millennials, propensos 
a pedir demissão fácil, por exemplo – quando a 
tecnologia usada ali não os satisfaz. 

Não se trata de futurismo, mas de presen-
tismo; esse futuro já chegou. A transformação 
acontece em duas etapas, como explica a EY: 
primeiro, vem a economia gig; depois, ins-
tala-se a economia das máquinas. Ao menos 
nos EUA, onde as estatísticas são fartas, a eco-
nomia gig se espalhou:  62% das empresas já 
atuam com força de trabalho “flex”. Espera-se 
que, em 2020,  uma em quatro empresas tenha 
30% de seus colaboradores sem vínculos.

A falta de engajamento das pessoas nos em-
pregos e a filosofia da geração da internet, de 
que a verdadeira segurança é trabalhar para si 
mesmo, é um sintoma disso. Na disputa por em-
pregos, Frey enxerga vantagens comparativas 
humanas na criatividade, na inteligência social, 
e na percepção e na manipulação de objetos irre-
gulares –, mas acha que a disrupção será grande 
e rápida demais, e isso pode levar a um desastre 
na sociedade, uma vez que nossas identidades 
hoje são moldadas pelo trabalho (ou emprego). 
Por isso, escreveu o livro Saving Labour. 

Já para Richard Donkin, é bom que nossas 
identidades não sejam mais moldadas por um 
empregador, e sim por nossas habilidades. 
Para ele, o modo como trabalhamos hoje lem-
bra a sociedade escravocrata, e agora temos a 
chance de mudá-lo. A seguir, HSM Manage-
ment compara as diferentes visões e a propos-
ta antropofágica dos brasileiros no assunto.

 v 
O futuro já chegou. 

a transformação 
acontece em duas 
etapas: primeiro, 

vem a economia gig; 
depois, a economia 

das máquinas 
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futuros

Muitos dos cenários do futuro do trabalho 
projetados até agora referem-se a 2030, mas, 
segundo Frey, esse futuro foi adiado para 2050 
– ainda temos os próximos 30 anos para nos 
adaptar. A razão? As reações à tecnologia mo-
delam sua adoção, como já ensinou o econo-
mista russo Wassily Leontief –  e essas reações 
hoje não são tão positivas. Em 2012, o chama-
do “paradoxo de Gates” já deu uma pista disso. 
Foi quando o fundador da Microsoft observou 
que “a inovação está mais rápida do que nunca, 
mas a América está pessimista”.

Não é só a América. Vemos no mundo intei-
ro um descontentamento crescente com a au-
tomação vinda com a globalização, algo refle-
tido na eleição de candidatos que prometem 
atrasar a adoção tecnológica de algum modo. 
No caso do Brasil, dois fatores contribuem 
para adiar o enfrentamento dessa questão: a 
população idosa ainda não é tão significativa 
– a tecnologia entra mais rápido em países 
que envelhecem mais rápido – e nossa inter-
net ainda é bastante precária. 

 A consultoria PwC traçou quatro cenários 
cruzando o que acontecerá com as pessoas 
(tenderão mais ao coletivo ou ao individual?) 
e com as empresas (vão fragmentar–se ou in-
tegrar-se?). A aposta é que os quatro cenários 
vão coexistir. Aqui separamos os futuros pro-
jetados em negativos e positivos a fim de en-
tendermos melhor os futuros em jogo. 

O Negativo
O historiador Yuval Harari é quem faz a pre-

visão mais alarmante atualmente: “Com os 
rápidos avanços em biotecnologia e bioenge-
nharia, nós podemos chegar a um ponto em 
que, pela primeira vez na história, desigual-
dade econômica se torne desigualdade bioló-
gica. Criaremos uma elite de super-humanos, 
mais inteligentes, saudáveis e longevos. E uma 
massa de inúteis”.

Mas, em 1995, o economista Jeremy Rifkin 
tinha dado o alarme no livro O fim dos empre-
gos, prevendo que menos de 2% da atual força 

desafios

para 
as

 pessoas

para 
as

 empresas

McKinsey

Gerenciar pessoas, prover 
expertise e interagir com 
stakeholders serão as tarefas 
humanas mais importantes (e 
trabalhos manuais não previsíveis 
também continuarão a necessitar 
de gente). Por isso, habilidades 
sociais, emocionais e cognitivas 
superiores serão cada vez mais 
valorizadas e deverão ser ativa e 
permanentemente cultivadas.

Tanto os locais de 
trabalho como os fluxos 
de trabalho precisarão 
ser desenhados para 
fazer pessoas e máquinas 
trabalharem juntos.A 
educação corporativa 
vai ter de evoluir muito 
rapidamente para escalar 
os novos aprendizados que 
se fizerem necessários.

FONTES: “FORÇA DE TRABALHO DO FUTURO – REWORKING THE REVOLUTION”, DA ACCENTURE (ESTUDO DE ELYN SHOOK E MARK SKNICKREHM); 
“AI AUTOMATION AND THE FUTURE OF WORK” (ARTIGO DE JAMES MANYKA E KEVIN SNEADER, PUBLICADO NA ROTMAN MANAGEMENT) E  
“NAVIGATING THE FUTURE OF WORK”, DE JOHN HAGEL, JEFF SCHWARTZ E JOSH BERSIN, PUBLICADO NA  DELOITTE REVIEW).

de trabalho serão suficientes para cobrir a pro-
dução de todos os bens necessários ao atendi-
mento da demanda total em 30 anos e que so-
luções keynesianas eventualmente adotadas 
pelos governos não conseguirão  combater o de-
semprego tecnológico, porque este, diferente-
mente do padrão usual, atinge os três setores da 
economia –  agrícola, industrial e de serviços. 

Órgãos oficiais também mostram pessimis-
mo.  A Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) projeta que a 
tecnologia eliminará cerca de 14% dos postos 
de trabalho existentes e “disruptará” 32% dos 
empregos. E que dificilmente os ocupantes 
destes serão requalificados em tempo hábil. 
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Accenture Deloitte

Será importante buscar o 
equilíbrio entre habilidades 
técnicas, sociais e de julgamento, 
além de desenvolver sempre 
novas habilidades. Ter 
disposição para aprender será, 
portanto, crucial, bem como 
ter familiaridade com o digital,  
sabendo utilizar realidade 
virtual, realidade aumentada 
e inteligência artificial.

Será preciso orientar e desenvolver 
as equipes constantemente para 
dar apoio a novos modelos de 
negócio e novas experiências do 
cliente. A automação será utilizada 
para promover o crescimento das 
pessoas, reinvestindo o que for 
economizado na força de trabalho 
do futuro. Criar processos flexíveis 
e embutir líderes em todos os 
níveis ajudará a levar as pessoas a 
novos modelos de crescimento.

Será preciso desenhar sua própria carreira, 
buscando paixões a serem contempladas 
e vislumbrando trajetos mais longos 
com diversas etapas. Isso significará 
treinamentos constantes para ganhar novas 
habilidades e conseguir cumprir cada uma 
das etapas. Aprender a trabalhar em parceria  
com máquinas e com muitos dados será 
importantíssimo, e isso exigirá habilidades 
superiores em resolução de problemas, 
comunicação, escuta, interpretação e design.

Redesenhar cargos e funções de acordo 
com as tecnologias disponíveis e 
com a capacitação das pessoas. Será 
imperativo também saber captar e 
integrar um continuum de talentos, 
dos tradicionais contratados full-
time  a terceirizados, freelancers e os 
vindos por meio de crowdsourcing. A 
implementação de novos modelos de 
estrutura organizacional, liderança, 
cultura e remuneração é esperada.

Se o consolo de muita gente tem sido que a tec-
nologia vai criar mais empregos do que elimina-
rá, como aconteceu em outras revoluções, Da-
niel Susskind, outro pesquisador da University 
of Oxford, acaba com essa ideia. Primeiro, ele diz 
que as pessoas têm suposto o que as máquinas 
podem fazer imaginando-as como cópias da in-
teligência humana, e isso é uma falácia; não há 
realmente limites para o que as máquinas podem 
fazer. Segundo, observa Susskind, as novas tare-
fas criadas pelas máquinas não serem entregues 
necessariamente a seres humanos; elas podem 
muito bem caber a outras máquinas. Para o es-
tudioso, um aparente equilíbrio vai um dia se 
desequilibrar em favor das máquinas.

Como diz Frey, se os seres humanos não forem 
protegidos dessas ameaças – para que tenham 
as necessidades básicas atendidas, as vidas com 
significado e os propósitos realizados, o resul-
tado será uma desigualdade ainda maior, entre 
pessoas, países e regiões do planeta –, algumas 
economias talvez sejam destruídas.

o Positivo
 Em 1930, o economista John Maynard Key-

nes escreveu um ensaio intitulado “Possibili-
dades econômicas para os nossos netos”, em 
que previa 15 horas semanais de trabalho para 
as pessoas. Essa talvez seja a projeção mais oti-

35
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mista que encontramos, mas Donkin segue 
uma linha de raciocínio parecida. Ele acha que 
será possível talvez resgatar a sociedade dos 
gregos, voltada sobretudo ao aprendizado e 
ao lazer. Ela se sustentava  com os escravos? 
Sim. Mas, agora, as máquinas são os escravos. 
Como na Grécia Antiga, os trabalhos criativos e 
comunitários voltarão a ser valorizados e tere-
mos novamente sociedades em que as pessoas 
trabalham umas para as outras. E as empresas 
não explorarão ninguém? Donkin crê que, em 
duas gerações, a maioria das pessoas terá par-
ticipação no capital das empresas para que tra-
balha e que a eficiência de uma pessoa será me-
dida também em termos do bem-estar gerado.

Injetando números no otimismo, o Fórum 
Econômico Mundial, no relatório de 2018, es-
timou que, para 1 milhão de empregos elimi-
nados, 1,75 milhão de novos empregos talvez 
sejam criados. E as grandes consultorias se 
juntam ao coro dos otimistas com mais dados. 
A Accenture, por exemplo, pondera que, se as 
empresas investirem em inteligência e na cola-
boração homem-máquina seguindo os níveis 
das cinco companhias com melhor desempe-
nho hoje, elas poderão aumentar sua receita 
em 38% e melhorar os índices de emprego em 
10% entre 2018 e 2022. Isso pode significar, 
para uma empresa listada no índice S&P 500, 
mais US$ 7,5 bilhões de receita e mais 5 mil 
vagas geradas – em apenas quatro anos.

Já a McKinsey diz que, com a inteligência 
artificial e a automação, ainda haverá traba-
lho suficiente para todo mundo, embora isso 
vá requerer transições de expertise e realoca-
ções geográficas. Para ela, só 5% das ocupa-
ções atuais têm 100% das atividades automa-
tizáveis; e 6 em cada 10 têm 30% de atividades 
automatizáveis, o que é relativamente pouco. 
Assim, é possível que 400 milhões a 800 mi-
lhões de empregos sejam perdidos no mundo, 
mas haverá demanda nova para algo entre  755 
milhões e 1,09 bilhão de vagas – somando as 
resultantes de mais investimentos em infraes-
trutura, energia e tecnologia, direcionados 
pelos governos, e a criação de 200 milhões de 
novos empregos não imaginados hoje. (Claro, 
a McKinsey conta com a capacidade de os go-
vernos darem esse direcionamento.)

Os otimistas não se preocupam tanto que as 
novas vagas excluam os menos preparados, 
argumentando que, hoje, um novo emprego de 

alta qualificação gera cinco novos empregos de 
baixa qualificação. O high tech alimenta o high 
touch e isso, segundo eles, deve continuar. E 
todas as pessoas poderão ser “pessoas au-
mentadas”, empoderadas pelas tecnologias. 

/ / / / / / / / /

O presente

Qual tem sido a resposta a esses futuros  
no presente? Como pessoas e empresas estão 
se preparando? O futuro do trabalho dá traba-
lho, e esse esforço é o que os próximos textos 
abordam neste Dossiê. 

Em linhas gerais, do lado positivo, vemos 
surgir cada vez mais das equipes autogeridas 
que o pai da administração moderna Peter 
Drucker tinha proposto nos anos 1950 em seu 
livro seminal Concept of Corporation. No as-
pecto negativo, talvez a vontade das pessoas de 
se reeducar não seja correspondida pelas em-
presas na mesma medida. Como mostra a pes-
quisa Accenture, 67% dos funcionários que-
rem se alfabetizar em tecnologia, mas só 3% 
dos líderes estão dispostos em investir para 
treiná-los nisso.

Tanto para as empresas como para as pes-
soas, as consultorias têm uma série de bons 
conselhos sobre o que fazer no presente tendo 
o futuro do trabalho em vista [veja quadro na 
página à esquerda, com alguns highlights]. 
A Deloitte, no entanto, avisa que o gato subiu 
no telhado: nenhum dos atores do mercado 
– empresas, pessoas e instituições públicas – 
está se preparando devidamente no presente 
para lidar com a profunda ruptura social e 
econômica prestes a ser criada.

/ / / / / / / / /

A aNTROPOFAGIA

E o Brasil? Vale a pena entender a visão de 
um estudioso do assunto, André Souza, fun-
dador e CEO da consultoria Futuro S/A. Tra-
ta-se de um experiente executivo de gestão de 
talentos e desenvolvimento que começou a es-
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tudar o futuro do trabalho em 2006, criou um 
blog para canalizar seu aprendizado e agora  
fez do blog uma consultoria. Sua diversidade 
de experiências alimentou sua antropofagia – 
Banco Icatu, Nokia, Coca-Cola, Newell Brands 
e Monsanto/Bayer. Souza usa duas formas 
geométricas como representação visual de seu 
raciocínio, o círculo e o triângulo:

 
• O círculo ajuda a entender o que é preci-

so olhar nessa transição. Ele propõe que cada 
pessoa e cada empresa desenhe três círculos 
concêntricos. Do interno para o externo, o pri-
meiro é o player em si (a pessoa ou a empresa), 
o segundo é o mercado para suas atividades 
presentes e o terceiro contém outros mercados 
e os sinais de mudança.  Esse terceiro é o que 

traz as influências de fora para dentro, algo 
muito importante segundo o think tank Ins-
titute for the Future, pois traz o futuro a valor 
presente. É preciso saber analisar profunda-
mente os três círculos para fazer as mudanças.

• O triângulo ajuda a definir o que fazer. Na 
base da pirâmide está o indivíduo ou a empre-
sa, que deve exercitar o autoconhecimento e o 
autodesenvolvimento; no topo, está a estraté-
gia (da pessoa ou da empresa) para dali a dois 
ou três anos. Nas duas  camadas intermediá-
rias, de baixo para cima estão os processos e a 
transformação cultural que serão necessários 
para chegar até essa estratégia.

O que os brasileiros verão acontecer? Para 
Souza, o vínculo emocional das pessoas com as 

quatro futuros

COLETIVISMO INDIVIDUALISMO

FRAGMENTAÇÃO

INTEGRAÇÃO

A PwC traçou quatro cenários para o trabalho até 2030, cruzando regulamentação e espa-
ço para inovação, ouvindo 10 mil pessoas em 140 países. É provável que se sobreponham.

MUNDO AMARELO 
Ser humano em primeiro lugar.
Profissionais e empresas buscam relevância e significado 
crescentes em suas atividades em decorrência de uma ne-
cessidade maior de distribuição de recursos. Plataformas 
digitais, como o crowdfunding, são cada vez mais utiliza-
das na criação de novos negócios e, com isso, empresas de 
menor porte competem com grandes grupos. Nas organi-
zações, a colaboração entre diferentes grupos de funcioná-
rios é cada vez maior e conta com o apoio de mentores. Me-
dem-se com frequência a ética e a  transparência da cadeia 
de fornecedores, sob risco de desagradar os consumidores. 

MUNDO VERDE
Empresas cuidadosas.
As mudanças climáticas e a preocupação com o meio 
ambiente fazem com que conceitos como sustenta-
bilidade e responsabilidade social sejam imperati-
vos de negócios. As empresas constroem sua estraté-
gia com base em seus valores e seus propósitos, além 
de investir em diversidade e jornadas de trabalho fle-
xíveis. Seus funcionários são orientados a controlar 
custos e a não desperdiçar recursos. Um dos maiores 
desafios organizacionais são as relações de confian-
ça com os funcionários e com todos os stakeholders.

MUNDO VERMELHO
O domínio da inovação.
Com menos regulamentação e mais espaço para ino-
var, as empresas se voltam cada vez mais para nichos 
de mercado. As startups têm possibilidade de ganhar 
escala e conquistar influência em termos globais. As 
organizações, com cada vez menos funcionários, eli-
minam níveis hierárquicos e criam uma série de po-
líticas para incentivar a inovação. Os gestores de re-
cursos humanos utilizam plataformas digitais e pro-
fissionais especializados em localizar e atrair talentos 
para construir uma força de trabalho competitiva.

MUNDO AZUL
A corporação manda.
Grandes corporações realizam fusões para ganhar mer-
cado e se proteger de novos entrantes. O desempenho 
de seus funcionários é monitorado constantemente, 
por meio da tecnologia, para assegurar a produtivida-
de. A pressão por resultados é grande e os trabalhado-
res mais talentosos ganham mais por isso. No mercado 
de trabalho, os profissionais se dividem entre aqueles 
que têm uma carreira corporativa e os que não têm 
acesso ao mesmo nível de benefícios e remuneração.
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Como escolher sua profissão? Seja para 
os mais jovens ou os maduros, a resposta 
vive aparecendo nas redes sociais na forma 
de um diagrama de Venn. As famosas três 
bolinhas cuja intersecção apontam o que 
deveríamos levar em conta nesta tarefa. 
Basta escolher “no que você é bom”, “aqui-
lo que te pagam” e “o que você ama fazer”.

Mas o que “mita” na timeline é, além de 
uma tarefa difícil, uma questão periférica. 
A escolha do que fazer deixou de ser tão im-
portante. A questão fundamental é como 
desenvolver as habilidades necessárias 
para enfrentar esse cenário em constante 
transformação, listadas pelas consultorias, 
a ONU e o Fórum Econômico Mundial.

Em minha opinião, talvez seja a hora de 
buscarmos um terceiro espaço para desen-
volver essas habilidades – talvez a escola e 
o trabalho agora se encontram num espa-
ço maker. Lá não se aprende só sobre tec-
nologia, como muitos pensam. Na verda-
de, lá mata-se a velha divisão binária entre 
humanas e exatas. É uma das melhores 
soluções para implementar as disciplinas 
STEM (ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática) e também acrescentar o A de 
artes, tornando-as STEAM. Lá promove-se 
o trabalho em grupos multidisciplinares e, 
desse modo, ajuda a desenvolver habilida-
des sociais e um novo entendimento de co-
laboração (e de concorrência). 

Acima de tudo, o espaço maker mostra 
que adquirir conhecimento é uma das coi-
sas mais gostosas do mundo e que existe um 
milhão de maneiras de aprender. As pes-
soas foram levadas a acreditar que só exis-
tia um jeito – e bem tedioso, para a maioria. 

Para quem quer entender o que é esse es-
paço, vale a pena acompanhar o reality Ba-
talha Makers Brasil, do Discovery Channel, 
no qual participantes de 19 a 49 anos com 
as mais diversas formações acadêmicas e 
histórias de vida são provocados a misturar 
criatividade com tecnologia, a serem artis-
tas e hackers. 

As empresas líderes no mundo já entende-
ram que inovação deixou de ser exclusivida-
de das equipes de pesquisa e desenvolvimen-
to e, não à toa, várias implementam espaços 
maker internos para os funcionários – Goo-
gle, Facebook, Microsoft, Airbus, Bosch, Che-
vron e Saint-Gobain são algumas – ou pagam 
assinaturas para eles em espaços indepen-
dentes. E escolas seguem a mesma trilha.

Eu, pessoalmente me converti ao movi-
mento convencido de que existem muitos 
benefícios em ser um maker. Para as pes-
soas, além de desenvolver novas habilida-
des específicas, poderá ser a faísca que falta-
va para que se tornem autodidatas, para que 
saibam aprender em rede e aprender fazen-
do. Para as empresas, especialmente as que 
não nasceram em uma garagem, será uma 
maneira de trazer a garagem para dentro.

Ricardo Cavallini, jurado do 
Batalha Makers Brasil, é funda-
dor da Makers, empresa que en-
sina de crianças a gestores C-level 
sobre movimento maker, autor 
de seis livros que abordam tec-
nologia, negócios e comunicação 
e criador do Rute, o kit educacio-
nal eletrônico mais acessível do 
mundo. 

O TERCEIRO ESPAÇO, por Ricardo Cavallini

organizações será substituído por uma afini-
dade de aspirações em determinado momen-
to. E o intervalo de performance pessoal no 
trabalho, que ocorria em ciclos de três a cinco 
anos, vai se encurtra para dois anos, o que 
converterá carreiras em colchas de retalhos.

Então, como agir? “A primeira coisa é in-

vestir no autoconhecimento”, diz Souza. Hoje 
as pessoas constroem sua carreira com base 
no primeiro emprego que conseguirem, e vão 
sendo promovidas sem pensar no que querem. 
“Agora, todos terão de pensar nas cinco coisas 
que mais valorizam em cada momento de vida 
e buscar isso. Se não, vão se sentir peixes em 
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cima das árvores, explica. Todos os valores 
serão acolhidos, garante Souza. Exemplo: se 
o valor de alguém for estabilidade, haverá or-
ganizações inovadoras dispostas a contratar 
pessoas estáveis. 

A segunda atitude requerida é o autodesen-
volvimento. E o conselho de Souza nesse caso 
é estudar não linearmente, mas por domínios. 
“Experimentos educacionais na Finlândia e 
em Singapura nos mostram isso. Por exemplo, 
se você for estudar a época dos descobrimen-
to do Brasil, deve  entender todo o contexto de 
cultura, matemática, ciências da época, em vez 
de ficar estudando essas disciplinas de modo 
separado”, conta o especialista. 

A sensação para alguns pode ser a de dar um 
tiro no escuro, mas as medidas são concretas. 
Por exemplo, as pessoas dizem não ter tempo 
no presente para esse preparo futurista. “É 
preciso obrigatoriamente criar esse tempo na 
rotina semanal. Que você deixe de ver três a 
cinco horas de Netflix por semana e redirecio-
ne para estudos e relacionamentos de apren-
dizado”, comenta. Souza mantém contato, por 
exemplo, com ex-colegas de todas as empresas 
em que trabalhou. “Eu nunca me despeço; no 
futuro do trabalho, será assim.” 

E, por fim, o que as empresas podem fazer? 
Na visão de Souza, os departamentos de re-
cursos humanos têm de ser os catalisadores 
da mudança ali. Os passos iniciais têm a ver 
com dizer não três vezes: (1) Dizer não à ideia 
de retenção de funcionários; na verdade, o de-
safio é só atrair profissionais que gostem de au-
tonomia e sejam capazes de criar. (2) Não mais 
aceitar das áreas de negócios encomendas de 
treinamento tais como “habilidades de ne-
gociação, habilidades de apresentação, líder 
coach”. (3) Não se pautar mais pela cultura de 
minimizar os gaps das pessoas  – não adianta 
tentar melhorar as habilidades de zagueiro do 
Neymar, é preciso criar as condições para ele 
fazer mais gols, que é o que ele faz melhor.

 Para construir as mudanças e o futuro, um 
departamento de RH pode usar o círculo e o 
triângulo indicados por Souza. E o aprendiza-
do dos gestores de RH será fundamental para 
o RH mudar as empresas. 

E como as instituições governamentais bra-
sileiras podem agir antropofagicamente? O 
governo, é consenso, constitui um ator real-
mente relevante em toda essa transição. Uma 

pesquisa do Pew Research Center questio-
nou de quem seria a responsabilidade da pre-
paração e, para a maior parte dos brasileiros 
(76%), seria do governo. Talvez governos pre-
cisem ser “disruptados” em todos os lugares do 
mundo, como sugere a EY. 

Mundo afora, prefeituras já estão fazendo 
experimentos com renda mínima universal 
e há várias instâncias de governo estudando 
como fortalecer o terceiro setor para que atue 
na rede de proteção social ou como induzir as  
empresas a gerar jornadas de trabalho meno-
res  empregando mais gente. No Brasil, os go-
vernos não veem isso como algo urgente.

 Mas aí a antropofagia pode nos ajudar no-
vamente. Talvez seja hora de o Brasil explorar 
mais seu lado vira-lata, como sugere o econo-
mista Eduardo Giannetti, no livro O elogio de 
vira-lata e outros ensaios. Para ele, “o ethos 
do vira-lata é uma bem-vinda alternativa ao 
modelo ocidental puro-sangue”. De acordo 
com Giannetti, o padrão ocidental é o de privi-
legiar máxima produtividade, competência e 
sucesso, enquanto o brasileiro prioriza afetos, 
alegria, congraçamento. Isso, agora, nos tor-
naria mais capacitados a sonhar, descobrir e 
criar o novo mundo do trabalho.

Giannetti não está só nessa ideia. O filósofo 
Mario Sergio Cortella vê duas sabedorias do 
vira-latismo brasileiro que tendem a ser úteis 
na transição ao futuro do trabalho: o ócio re-
creativo e a diversidade. “Esse ócio é o tempo 
necessário para pensar e fazer escolhas, para 
as ideias virem e resultarem em inovação mais 
adiante”, diz. E diversidade constitui o verda-
deiro “segredo da vida humana e do sucesso”, 
pois “viabiliza o confronto de ideias e a recom-
binação delas, o que, por sua vez, é o que gera 
riqueza – em todos os significados de riqueza”.

Na dúvida sobre se a máquina vai te subs-
tituir? Confira no site willrobotstakemyjob.
com. Minha atividade, de editora, terá só 6% 
de substituição, por exemplo. Ufa! (risos). 

Acima de tudo, “keep calm”, como dizem os 
ingleses. Não somos escorpiões que se suici-
dam só por não conseguirem evitar seguir sua 
natureza. Nós nos adaptamos, sobretudo no 
Brasil. Basta que pessoas e empresas entrem 
nas discussões essenciais do futuro do traba-
lho, como diz André Souza, em vez de continuar 
a perder tempo com temas periféricos.  

Nós não somos escorpiões. nós nos adaptamos
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 ão foram poucos os poemas em 
que Lord Byron cantou cenas 
de “corações esfriados” no 
“horror da desolação”. O céle-

bre poeta romântico inglês per-
sonifica com maestria o estado de 

espírito que dominou a Europa na primeira re-
volução industrial, marcado pela desesperan-
ça dos homens ante a ascensão das máquinas.

Nos tempos atuais, alguns círculos pare-
cem estar escrevendo esse tipo de poesia no-
vamente, e é preciso estar atento para não su-
cumbir a seu pessimismo. Outros, no entanto, 
aprenderam com a história e preferem respon-
der às tecnologias da quarta revolução indus-
trial com uma estratégia bem definida e ações 
concretas. Em relação à estratégia, já há certa 
unanimidade, como avalia Guilherme Soárez, 
CEO da HSM e diretor do SingularityU Brasil 
Summit: “Com a chegada dos robôs, precisare-
mos ser mais humanos”. 

As ações, por sua vez, têm a ver com o desen-
volvimento dessa humanidade, processo que 
cabe predominante aos departamentos de re-
cursos humanos (RH) das empresas, aos líde-
res e a cada profissional individualmente. 

Em linhas gerais, aos profissionais cabe acen-
der, e manter acesa, a chama interna da curiosi-
dade, sempre buscando novos conhecimentos. 
O maior desafio é passar de alguém que sabe as 
respostas para quem consegue fazer as pergun-
tas certas. Eles devem também deixar transpa-

rentes suas expectativas e se esforçar em prol 
de um ambiente de confiança. 

Os líderes, por sua vez, têm de fazer isso con-
sigo mesmos e ainda cuidar do impacto que 
causam na experiência de seus liderados. Além 
disso, precisam “servir como guardiões e exem-
plos dos valores culturais, e promover a con-
fiança e a transparência”, como comenta Lina 
Cerveira, coordenadora do employee experien-
ce labs, da Arco | Hub de Inovação.

Já os gestores de RH devem alimentar a 
chama interna da curiosidade, apoiar os líde-
res em suas ações, criar experiências valio-
sas para cada funcionário e trazer os aspectos 
emocionais e relacionais para a mesa de deci-
sões estratégicas, na visão de Cerveira. 

Para os três grupos começarem a mudar, há duas 
palavras-chave: “mentalidade” e “habilidades” – ou 
“mindset” e “skills”, termos em inglês que são cada 
vez mais usados no Brasil. Conceitos como “upskil-
ling” (melhorar habilidades) e “reskilling” (apren-
der novas habilidades) se tornam imperativos.

Para acompanhar as transformações do 
mundo 4.0, com desafios constantes e voláteis, 
as pessoas têm de mudar a chave para a ideia de 
“lifelong learning”, o aprendizado para toda a 
vida. Não basta mais ir à escola ou só aprender 

 N

como as pessoas 
podem se preparar

Eu tive um sonho que não era em todo um sonho
O sol esplêndido extinguira-se e 

As estrelas vagueavam escuras pelo espaço eterno,
... Veio e foi-se a manhã, veio e não trouxe o dia

Lord Byron (1788-1824) 

/ / / / / / / / /

mindset
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com professores diplomados e livros; é preci-
so aprender o tempo todo, com todos e com 
tudo, e não só porque alguém mandou apren-
der, mas por iniciativa própria.

Desde 1970, a Unesco já sinalizava a neces-
sidade de uma aprendizagem contínua para 
fazer frente às rápidas mudanças do mundo, 
conforme relembra Conrado Schlochauer, 
embaixador do Capítulo São Paulo da Singula-
rity University e cofundador da Teya, ecossis-
tema de inovação e aprendizagem. Mas, agora, 
duas novas variáveis impulsionam o lifelong 
learning: a maior longevidade e a aceleração 
da mudança graças à tecnologia. “As pessoas 

vivem mais, trabalham mais, o que demanda 
um aprendizado constante, como uma eterna 
readaptação às necessidades de sua própria 
vida”, diz ele . “E a pessoa tem de ser apta a con-
duzir seu próprio processo de aprendizagem, 
a partir da consciência do que precisa apren-
der, de como será aprendido e respeitando ho-
rários predefinidos – ou seja, com disciplina.”

Para tanto, o autoconhecimento é peça fun-
damental, porque, para haver aprendizado, é 
preciso ter noção do conhecimento existente, 
do que falta e do que precisa ser substituído. O 
aprendizado deve ser ancorado em um proces-
so ativo de autonhecimento. Como fazer isso? 
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O coaching – conduzido da maneira correta – é 
uma ótima ferramenta. Mas eis uma sugestão 
bem prática de Soárez que pode ser feita por 
conta própria: “No fim do ano, em vez de nos 
limitarmos a planejar o ano seguinte, devemos 
fazer uma retrospectiva do ano que está aca-
bando, para identificar nossos acertos e nos-
sos erros, e os objetivos que foram, ou não, al-
cançados”, ensina. A partir disso, cada pessoa 
identifica suas lacunas, técnicas e comporta-
mentais, e define o que é necessário para me-
lhorar profissionalmente.

Nunca foi tão fácil aprender novas habili-
dades, analisa Schlochauer. “Para saber o que 
precisa aprender, a pessoa tem de, acima de 
tudo, ficar atenta; pensar, conversar, ter expe-
riências”, diz o embaixador da Singularity Uni-
versity. Existe muito de tudo: muitos recursos 
de aprendizagem, muito conteúdo, muitos 
cursos e eventos, muitas pessoas interessan-
tes compartilhando conhecimento. 

É consenso que é no ambiente de trabalho 
que mais se aprende. Segundo Schlochauer, 
o modelo 70-20-10 faz cada vez mais sentido.  
Para quem não sabe, esse modelo diz que 70% 
do aprendizado acontece na prática, com  as 
experiências no trabalho; 20% é um aprendi-
zado social, que vem de compartilhamentos de 
conhecimentos com outras pessoas; e 10% do 
velho e  bom treinamento formal.

Schlochauer lembra que “a responsabilidade 
pelo aprendizado é sempre da pessoa”, embora 
o RH e os líderes em geral possam dar uns em-
purrões, incentivando uma cultura de apren-
dizagem na organização, providenciando uma 
curadoria de conteúdo e desenvolvendo ativa-
mente um contexto para que seja possível apli-
car o aprendizado – que é quando ele é de fato 
incorporado. Job rotation, equipes multifun-
cionais e encontros para que pessoas ligadas 
a diferentes iniciativas troquem informações 
são aceleradores hors-concours do aprender.

O embaixador da Singularity University pre-
para um novo livro em que destrincha as dez 
“core skills” mais relevantes para o mundo 
profissional de hoje em diante. “O ponto prin-
cipal é: se preocupe com o presente e não com 

o que está por vir”, diz Schlochauer. Entre os 
skills, ele destaca três:

• Curiosidade: é aquele olhar – não de julga-
mento – para tudo o que está ao redor.

• Coragem: capacidade de tomar decisões 
apesar do medo.

• Autenticidade: o melhor que uma pessoa 
pode ser é ela mesma; então, leve sua real es-
sência para o trabalho.

Já Guilherme Soárez aconselha que as pes-
soas tenham uma visão mais horizontal das coi-
sas. “Eu listaria os skills em ascensão e procu-
raria experiências que me ajudassem a desen-
volver cada um deles”, diz. E isso deve virar um 
círculo virtuoso permanente. Novas mudanças, 
novos skills, novos preparos.

Destacamos ainda dois skills em ascensão, 
para que as pessoas as busquem e os profissio-
nais de  RH e os líderes as facilitem:

FLEXIBILIDADE. Existe uma relação di-
reta entre flexibilidade e realização. As pessoas 
têm diferentes desafios de vida e querem con-
seguir realizar todos estando ligadas a uma or-
ganização, sem deixar de gerar gerar valor para 
o negócio, diz Lina Cerveira. Ela também é fun-
dadora da Maracatu&eu, consultoria e projetos 
de gestão de pessoas, que se dedica a ajudar as 
empresas a oferecerem isso. 

Como o RH e os líderes podem proporcionar 
flexibilidade? Não há uma receita única. Antes 
de tudo, o gestor precisa entender que mode-
los e soluções vão construir ali um ambiente 
mais produtivo e feliz. “Cada pessoa, cada tipo 
de trabalho, cada equipe e cada organização 
usufruirá dos benefícios da flexibilidade de 
maneira única.” 

Há, no entanto, suportes mais ou menos con-
sensuais que podem ser proporcionados para 
que cada um use a flexibilidade com sabedoria 

as pessoas devem 
ter uma visão mais 

horizontal, listando 
habilidades em  

alta e como 
incorporá-las

/ / / / / / / / /

skills
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e seja realmente produtivo com ela. “O fortale-
cimento de valores como autonomia, relações 
de confiança, significado e propósito ajuda 
bastante, além de uma cultura clara centrada 
na comunicação e em resultados, com rituais 
de alinhamento de expectativas e de avalia-
ção, de conscientização e de desenvolvimento 
das pessoas”, diz Cerveira, que enfatiza o papel 
das tecnologias para ajudar nisso.

Os suportes são obrigatórios para optar 
pelo flex. “Já conheci casos em que o trabalho 
flex piorou a qualidade de vida das pessoas, 
gerando insegurança, ansiedade e baixo en-
gajamento, porque os suportes não foram le-
vados em conta pelos gestores”, comenta. 

(INTRA)EMPREENDEDORISMO. In-
traempreendedor é aquele funcionário que, 
mesmo assumindo riscos, busca soluções para 
problemas específicos em sua área de atuação 
ou para otimizar uma tarefa e ganhar agilida-
de, reduzir custos ou aumentar a lucratividade 
no negócio. Muitos consideram que o plano de 
carreira tradicional está com os dias contados 
e que tudo o que as empresas vão querer são 
intraempreendedores. 

Prima-irmã da flexibilização e da autono-
mia, essa habilidade é cada vez mais impor-
tante. Se sua empresa estiver antenada com 
o que vem acontecendo, você deve buscar se 
envolver o quanto antes em um time do tipo 
squad, como os do Spotify – metodologia ágil 
do mundo da tecnologia frequentemente des-
crita em HSM Management – e dominar o 
exercício do design sprint, nascido no Google, 
que ajuda a promover inovação rapidamente.

O botão de “Like” do Facebook foi criado por 
um intraempreendedor da empresa de Zucker-
berg. A mudança da marca Havaianas, do posi-
cionamento com o público de baixa renda para 
ser cool, também tem essa origem. “Como há 
insegurança em se libertar do status quo, o in-
traempreendedor que faz testes e aprende é 
cada vez mais peça-chave”, avalia Cerveira. 

A habilidade que há por trás do intraempre-
endedorismo, como todos sabem, é o em-
preendedorismo – essa ideia de criar coisas e 
correr riscos para fazer com que aconteçam. 
Segundo esse credo, qualquer pessoa pode 
criar uma startup – aliás, isso provavelmen-
te será um estágio na carreira da maioria das 
pessoas dentro de algum tempo, inclusive pelo 

aprendizado concentrado, que será cada vez 
mais valorizado. 

O importante a frisar é que empreender não 
deve ser associado só aos indivíduos mais jo-
vens. “Uma das grandes tendências atuais é o 
que chamamos de empreendedorismo sênior: 
um em cada quatro entrevistados em uma pes-
quisa que fizemos deseja empreender”, revela 
Layla Vallias, da consultoria Hype60+, acele-
radora de negócios de empreendedores ma-
duros. Percebendo que muitos aposentados 
queriam continuar a trabalhar, Pedro Wilson 
Viana Leitão idealizou em 2017 a 50Mais Cou-
rier Sênior, startup de logística focada no last 
mile, cujos dois investidores-anjo são aposen-
tados. E seus 200 entregadores também são. 

/ / / / / / / / /

um caso real

Como tornar-se desde já um profissional do 
futuro? Marcelo Nóbrega, diretor de RH da 
Arcos Dorados (McDonald’s), oferece alguns 
caminhos de sua própria experiência. Ele diz 
que, mesmo sem ter ainda uma data preestabe-
lecida em mente, prepara-se há algum tempo 
para quando chegar a hora de deixar o merca-
do de trabalho formal. “Comecei com uma visão 
de carreira pós-corporativa e tradicional: ser 
conselheiro ou headhunter”, conta. Para isso, 
foi fazer curso de coach na Columbia Univer-
sity e de conselheiro no IBGC. No entanto, está 
entusiasmado mesmo com a ideia das HRte-
chs, startups que juntam RH e tecnologia, das 
quais se aproximou no dia a dia do McDonald’s. 
“É como um playground; estou me divertindo 
muito”, diz ele, que entrou em conselhos de al-
gumas dessas startups e tem atuado como men-
tor e até virou investidor-anjo.

Além de estar mapeando cenários de futuro 
e estudando para poder aproveitá-los, Nóbre-
ga faz mais três coisas que funcionam muito 
bem na construção do amanhã: (1) deixa o pre-
sente bem resolvido – “Chego em uma empre-
sa, estabilizo o ambiente, preparo sucessor e 
saio”; (2) desapega-se logo do que fez, que vira 
passado, mudando de área ou empresa; e (3) 
cria presentes alternativos para ter chance em 
futuros também alternativos, envolvendo-se 
com equipes diferentes. E com jovens. “Adoro 
conviver com jovens.”   
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ara discutir o futuro do trabalho, 
é essencial compreender qual é 
o papel do trabalho na vida de 
cada pessoa.  O trabalho pode ser 

visto como forma de escravidão ou 
como forma de emancipação, depen-

dendo de dois fatores principais: 

1. As condições do ambiente no qual a atividade 
está inserida (lugar, tempo, nível de autonomia, 
contrapartida financeira, tipo de vínculo e segu-
rança na relação, possibilidade de aprendizado, 
estilo de liderança etc.). 

2. A interpretação singular de cada pessoa na 
realização das atividades (o significado).

O primeiro item, que engloba as organizações e 
a liderança, refere-se a emprego, a forma mais tra-
dicional de trabalho institucionalizado, e é hoje o 

fator mais estudado e discutido, o que resulta na 
febre de querer “reinventar a gestão”.  Isso é im-
portante, claro, mas nenhuma mudança de ges-
tão será possível se vier sem uma nova compreen-
são sobre o segundo item – o significado do traba-
lho para cada um de nós. 

Por que você trabalha? Como o trabalho impac-
ta sua vida? Essas são minhas perguntas favori-
tas em entrevistas, pois levam a conversa para um 
campo onde falamos mais de significado e inter-
pretação de fatos, em vez de relatar acontecimen-
tos e formação de maneira isolada.

Há quem jure que a palavra “trabalho” vem do 
latim “tripalium”, referente a um instrumento 
utilizado na lavoura que, posteriormente, teria 
sido adotado como instrumento de tortura para 
prender e açoitar escravos. Três estacas pontia-
gudas cravadas no chão, formando um X parti-
do ao meio verticalmente, esticavam os coitados. 

 P

Você precisa de chefe?



45EDIÇÃO 134 HSM MANAGEMENT

Curiosamente, o termo “trabalhador” era atribuí-
do ao carrasco e não ao escravo. 

Essa raiz para a origem da palavra trabalho indi-
ca que sua aplicação estaria ligada ao conceito da 
atividade que causa dor, principalmente dor físi-
ca. Portanto, sob essa óptica, trabalho seria sem-
pre uma atividade dolorosa. 

Historicamente, o trabalho foi ganhando novos 
papéis na vida humana, a partir do redesenho das 
principais relações de comando: senhor-escra-
vo, empregador-trabalhador, chefe-funcionário, 
acionista-gestor-executor. E a maioria dessas co-
nexões foi marcada por abusos e exploração.

O conceito do trabalho como forma de obriga-
ção e sofrimento está tão enraizado em nossas 
mentes, que até quem curte seu emprego e gosta 
de trabalhar faz piadas negativas sobre o tema. 
Não há politicamente incorreto para o trabalho. 

Na mesa formal de discussão, o trabalho é o 
lugar onde “Eu mato um leão por dia”. É difícil, 
mas eu venço! Mas, na área do cafezinho, o papo é 
diferente: “Matar um leão por dia é fácil. O difícil é 
desviar das antas”. O que é mais difícil mesmo é a 
gente reconhecer que é uma das antas. (Se eu sou 
o outro do outro, eu sou a anta do outro.)

É importante compreendermos que nós esta-
mos criando o futuro do trabalho. Ele não está 
pronto nos esperando. Vivemos um momento de 
transformação da relação que temos com o tra-
balho e com as organizações. Por isso, precisa-
mos atualizar nosso modelo mental com relação 
a nossa capacidade produtiva. 

Nunca fomos provocados a pensar consciente-
mente sobre o trabalho. Normalmente, usamos 
as palavras “emprego” e “trabalho” como sinôni-
mos, para indicar a atividade profissional regular, 
que demanda esforço, de maneira repetitiva, com 
objetivo direcionado e que é a nossa forma de so-
brevivência (ou seja, gera renda). E , aqui, mistu-
ramos totalmente os conceitos. 

Trabalho e emprego são coisas bem diferentes. 
Trabalho é sua relação com o mundo, por meio da 
ação. É uma relação complexa, espontânea, natu-
ral e realmente produtiva. Pode ser remunerada 
ou não. É uma relação de “ser”, onde você se en-
xerga e se mostra para o mundo. 

Emprego é a sua relação com um empregador 
ou líder hierárquico. Uma entidade de quem você 
tem interesse de receber algo. É uma relação sim-
plificada, previsível e que pode ser falsamente 
produtiva. É uma relação de “ter”, onde você aten-
de a necessidades e expectativas pré-acordadas. 

De modo geral, o trabalho tem três impactos 
principais sobre as pessoas:

1. Financeiro: focado na sobrevivência, con-
quista de benefícios e realização de sonhos con-
cretos que podem ser comprados. A questão cen-
tral é: o que o trabalho lhe permite ter?

2. Social: relacionado ao impacto que cau-
samos sobre as pessoas, a cada ponto de conta-
to que realizamos durante nossa ação produtiva, 
além do alcance social extrapolado pelo resultado 
do nosso trabalho, produtos e serviços. A questão 
central é: o que – e quem – o trabalho lhe permite 
impactar?

3. Psicológico: ligado ao papel do trabalho 
para cada pessoa, como formador da sua identi-
dade e senso de utilidade. A questão central é: o 
que a forma como você realiza seu trabalho conta 
sobre você (para o mundo e para si mesmo/a)? 

A grande mudança do mundo atual é exata-
mente a migração do conceito principal da ação 
de emprego para trabalho. Deixamos a relação 
principal de sobreviver e caminhamos para o 
atendimento de outra necessidade, ligada à ex-
pressão. Nesse contexto, teremos mais autono-
mia e precisaremos atuar com mais autodisci-
plina e iniciativa. 

O desafio é grande, pois estamos chegando de 
um modelo que nos estimulou a agir mais por 
obediência ao chefe do que nossa sua intenção. 
Autorrealização (o modo como você se enxerga 
na sua relação com o trabalho), foco (a forma 
como você entrega sua contribuição na relação 
com a organização) e empatia (a forma como 
você estabelece suas relações com os outros) 
serão elementos essenciais para o sucesso.  

Palestrante e pesquisador de modelos e 
práticas de gestão compartilhada com foco 
no futuro do Trabalho e da gestão. Mestre 
em psicologia do trabalho pela USP e fun-
dador da Exboss.com.br . Duas vezes pales-
trante TEDx São Paulo - Em Setembro lança 
seu 1o livro compartilhando aprendizados e 
reflexões afiadas para o futuro do trabalho.
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scritórios e fábricas cheios 
de robôs. Para muitos, essa é a 
visão do trabalho no futuro. Não 

é difícil imaginar de onde vem 
essa ideia. Segundo um estudo do  

McKinsey Global Institute, bastante citado 
neste Dossiê, até 800 milhões de empregos 
podem sumir até 2030 por conta da tecnologia.

Mas nem só de automação é feito o futuro. Tal-
vez as principais mudanças ocorram no aspecto 
mais humano do mercado laboral – e elas já estão 
ocorrendo. Diversas pesquisas têm mostrado, 
por exemplo, que a geração Y, acredita que a feli-
cidade não está em conseguir bens materiais ou 
status, e sim em acumular experiências de vida. 
Essa visão de mundo inevitavelmente influencia 

 E

o futuro está ficando
cada vez mais claro
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veis de renda, o principal indicador de satisfa-
ção no local de trabalho não é o salário, e sim a 
cultura e os valores da organização, seguidos de 
perto pela qualidade da liderança e pelas opor-
tunidades de carreira na empresa. Não basta 
oferecer bons salários e benefícios convencio-
nais: a pessoa precisa se sentir ligada à missão e 
aos valores da empresa. 

(Não significa que todas as empresas deverão 
ter a mesma cultura e os mesmos valores. Um 
ambiente competitivo, por exemplo, pode ser 
ruim para algumas pessoas, mas extremamente 
estimulante para outras.) 

Quem acha que o mercado não saberá como 
são de verdade a cultura e os valores da empresa 
está muito enganado. A tecnologia já promove 
a transparência no setor laboral. Plataformas 
como Love Mondays permitem que os profis-
sionais postem salários e avaliações de ambien-
tes de trabalho e entrevistas de emprego de ma-
neira sigilosa. E as pessoas escolhem empresas 
e empregos com base em avaliações na internet, 
não só hotéis e restaurantes – o que é ótimo.

Em quarto lugar, e muito importante, as em-
presas realmente precisam incentivar o apren-
dizado contínuo – não só para promover a fe-
licidade do profissional, mas para garantir sua 
sobrevivência (e a da empresa) em um mercado 
em transformação. 

Nenhuma tecnologia poderá substituir in-
teiramente os seres humanos; as empresas 
vão continuar a precisar deles e vão precisar se 
adaptar. Desde já. 

suas escolhas profissionais e faz com que bus-
quem um trabalho que lhes dê satisfação.

 É claro que o dinheiro continua sendo impor-
tante, mas não é o que levará as pessoas a per-
manecerem em um emprego com o qual não se 
identificam. No Brasil, para se ter uma ideia, um 
levantamento que fizemos com 4.492 usuários 
do Love Mondays que têm emprego fixo revelou 
que 70% deles desejavam mudar de emprega-
dor. O principal motivo, citado por 29,6%, foi a 
vontade de encontrar algo mais conectado com 
seu propósito de vida. O segundo mais citado 
(28,9%) foi a dificuldade de crescer na empresa 
atual. O salário só apareceu em terceiro lugar, 
com 24,6%, seguido por liderança insatisfató-
ria (6%), baixa qualidade de vida (5,8%) e am-
biente de trabalho ruim (5%).

O trabalho tem sido visto cada vez mais como 
algo que precisa fazer sentido e como algo que 
permita à pessoa ter tempo e recursos para apro-
veitar a vida fora do escritório. A própria ideia 
de estar em um escritório em horário comercial 
não é mais tão importante quando todas as in-
formações e as ferramentas de que precisamos 
estão na nuvem e podem ser acessadas de qual-
quer lugar com internet. 

Isso traz para as empresas os desafios de co-
meçar a oferecer trabalho do futuro já no pre-
sente, fazendo com que o trabalho se encaixe 
na vida das pessoas – e não o contrário,  ou seja, 
não são as pessoas (ou não somente as pessoas) 
que têm de se encaixar em seus empregos. Pelo 
menos, essa é a demanda que percebemos em 
nossa plataforma. E nossas pesquisas revelam 
as tendências contra as quais as organizações 
não deveriam mais brigar.

Em primeiro lugar, a flexibilidade é um con-
ceito-chave, com políticas de horários e locais 
de trabalho flexíveis (incluindo o home office).  
Em segundo lugar, muda o líder. A nova lide-
rança é a do poder da influência, não do simples 
mandar ou, pior, o do microgerenciamento. Um 
bom líder será aquele que valoriza os resultados 
e estimula o aprendizado da equipe ao longo do 
processo; é aquele que respeita a diversidade e a 
individualidade de seus colaboradores e incen-
tiva a colaboração. 

Em terceiro lugar, a cultura e os valores da or-
ganização devem combinar com esse tipo de li-
derança, porque atrair e reter bons talentos vai 
requerer mais esforço do que nunca. Um estudo 
do Love Mondays mostra que, para todos os ní-

Luciana Caletti é cofundadora e CEO da 
Love Mondays, plataforma em que profis-
sionais avaliam as empresas onde traba-
lham, hoje pertencente à multinacional 
Glassdoor. Bacharel em direito pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, 
fez seu MBA na University of Oxford, Ingla-
terra, e, antes de empreender, trabalhou 
como consultora de gestão e em marketing 
em empresas na Inglaterra. 



48 HSM MANAGEMENT EDIÇÃO 134

FO
TO

S:
  S

HU
TE

RS
TO

CK

EXISTE AINDA UMA GRANDE DISTÂNCIA ENTRE AS TENDÊNCIAS DO MUNDO DO 
TRABALHO E A REALIDADE PRATICADA PELAS EMPRESAS. SAIBA POR QUE ISSO 
OCORRE E COMO FAZER COM QUE O FUTURO – DE FATO – ACONTEÇA | POR DANIELA DINIZ 

D
O

SS
IÊ

 H
SM

//
//

//
//

/

urante um almoço no início 
de 2010, o presidente de uma 

gigante farmacêutica que havia 
acabado de assumir a operação bra-

sileira me disse que sua empresa estava pautando 
todo seu planejamento não no próximo trimestre, 
semestre ou ano fiscal – mas em 2020. Todas as 
reuniões visavam a empresa dez anos na frente 
porque eles precisam começar a fazer as pergun-
tas logo para obter as respostas certas. 

Ele não era (nem será) o único a fazer exercí-
cios de longuíssimo prazo. Começamos a falar 
de futuro desde há muito tempo.  A preocupa-
ção com o que vai acontecer, quando vai acon-
tecer e como vai acontecer sempre rondou as 
mesas corporativas. De reuniões pontuais a se-
manas em um hotel para “desenhar o futuro”, 
todo executivo já sentiu o que é passar parte do 
seu tempo idealizando o impacto do novo no 
seu negócio atual e fazendo lista de prioridades 
de ações. Doze meses depois, porém, ele está 
se matando para apagar os últimos incêndios, 
bater suas metas e garantir o presente – sem 
tempo de pensar no futuro. 

Essa é realidade de boa parte das empresas 
no Brasil quando falamos sobre futuro do tra-
balho. Numa recente pesquisa realizada pelo 
Great Place to Work Brasil em parceria com 
a Cia. de Talentos, com 246 empresas, desco-
brimos que há um gap enorme entre as teorias 

sobre o futuro do trabalho e a realidade das orga-
nizações. Percebemos que mesmo as empresas 
mais novas e mais enxutas – portanto, que têm 
um perfil mais dinâmico e menos hierárquico 
– se acomodam às velhas práticas de gestão de 
pessoas e repetem modelos antigos que inspi-
ram segurança. Isso significa que, por mais que 
leiamos, saibamos e até nos planejemos sobre 
as novas formas de trabalhar – aqueles temas 
sobre flexibilizar jornada, derrubar paredes, 
diminuir distâncias, promover a diversidade, 
praticar a inclusão e por aí vai –, seguimos ainda 
a velha cartilha do mundo do trabalho. 

Os símbolos de poder, por exemplo, tão “mal 
vistos” no mundo moderno da gestão de pessoas 
seguem firmes e fortes. Na teoria, salas latifúndio 
de diretores, benefícios diferenciados da lideran-
ça e carros luxuosos não têm mais espaço no que 
consideramos futuro do trabalho – afinal, esta-
mos há algum tempo prevendo empresas mais 
horizontais e com modelos mais democráticos de 
liderança. Na prática, o que provou nossa pesqui-
sa é que esses chamados símbolos de privilégio 
não só existem como são desejados.  

Outro ponto que nos chamou a atenção está 
relacionado com o desenvolvimento das equi-
pes. Num mundo em que a transformação digi-
tal vem derrubando funções e exigindo novas 
competências ligadas a soluções de problema 
complexos, adaptabilidade e constante apren-
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dizado, nosso estudo mostrou que a maioria 
das empresas ainda está olhando para as habi-
lidades técnicas – aquelas que a automação já 
está dando conta de realizar. A pensar. 

A provocaçãoque fazemos às empresas, portan-
to, é: você está participando ou apenas assistindo 
à transformação do mundo do trabalho? 

A resposta certamente não está relacionada 
ao quão tecnológico você é ou quanto sua em-
presa está investindo em tecnologia. E esse tal-
vez seja o primeiro grande erro (e um dos en-
traves) quando falamos de transformação di-
gital e futuro do trabalho: pensar que tudo se 
resume à tecnologia. Na verdade, tudo se resu-
me a pessoas. É por meio delas que a tal quar-
ta revolução industrial acontece. É por meio 
delas que sua empresa dará o salto exponen-
cial. É por meio delas que você terá capacidade 
de se tornar mais ágil. Sabe por quê? Porque se 
elas não quiserem, não entenderem – ou pior 
– temerem o novo, nada do que você plane-
ja irá acontecer. Portanto, antes de pensar em 
comprar tecnologia ou criar planos para 2025, 
converse com as pessoas. E converse muito.  
Segundo o americano Dave Ulrich, um dos 

maiores especialistas do mundo em recursos 
humanos, a regra básica é que alguém ouça 
uma mensagem pelo menos dez vezes para 
poder realmente assimilá-la. Especialmente, 
quando se trata de um assunto mais complexo, 
que gera dúvida e insegurança. 

O que seu time sabe sobre Futuro do Traba-
lho? Possivelmente, a parte mais sombria da 
história: que seus empregos estão ameaçados, 
que os robôs já estão dominando várias fun-
ções e que as organizações estão ficando cada 
vez mais enxutas, sem espaço para mais pes-
soas. O que você tem feito para convocá-las a 
esta nova etapa da sua empresa e acalmá-las em 
relação ao futuro? Provavelmente, não muito. 
É preciso – em primeiro lugar – informar seu 
time. Dizer que a principal função da inteligên-
cia artificial não é roubar empregos. Até porque 
– embora haja inúmeras pesquisas, estudos e 
análises com previsões pessimistas em relação 
à empregabilidade no futuro –, segundo espe-
cialistas no assunto, a história não é bem assim. 

Num recente artigo publicado pela revista 
norte-americana Time, o chinês Kai-Fu Lee, 
especialista em inteligência artificial e autor 
de “AI Superpowers: China, Silicon Valley and 
the New World”, disse que não devemos nos 
preocupar com os alertas febris de que a inte-
ligência artificial tornará os humanos obsole-
tos. Segundo Lee, há dois grupos de alarmistas 

/ / / / / / / / /
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neste assunto: o primeiro prevê que nós sere-
mos assimilados e evoluiremos para ciborgues 
humanos; o segundo, que o mundo será do-
minado por robôs. “Nenhum deles está mos-
trando muito o caminho da inteligência real. 
A era da inteligência artificial ou quando a IA 
será capaz de realizar tarefas intelectuais me-
lhor que os humanos está muito distante. A IA 
requer recursos avançados, como raciocínio, 
aprendizado conceitual, senso comum, plane-
jamento, criatividade e até autoconsciência e 
emoções, que permanecem além de nosso al-
cance científico. Não há caminhos de engenha-
ria para se engajar nessas capacidades gerais. 
E grandes avanços não virão fácil ou rapida-
mente”, escreveu Lee. 

Informar devidamente seu time sobre a rea-
lidade, o impacto da inteligência artificial e 
quais planos sua empresa está traçando rumo 
a esse futuro é o primeiro passo para avançar 
sua agenda. O segundo é envolvê-lo de fato 
nessa discussão, pois outro pecado que as em-
presas cometem é criar silos ou departamentos 
responsáveis pela “virada” digital da empresa 
– esquecendo de envolver o restante da equi-
pe. É importante e vital para a organização que 
todos saibam em que barco estão no momen-
to e para qual direção navegam. Conhecemos 
companhias que colocam seus líderes e os “en-
volvidos diretos” para discutir a estratégia e o 
planejamento nas salas de hotéis e essa parte 
do “futuro” fica reservada a uns 30% da orga-
nização apenas. O restante fica de fora. Como 
você vai ganhar o jogo com menos da metade 
do time em campo? Impossível. 

Recentemente Steven ZoBell, chief technolo-
gy and product office da Workfront, uma em-
presa americana que desenvolve software de 
gerenciamento de projetos e de trabalho, afir-
mou que as empresas devem investir neste ano 
US$ 1,3 trilhão em iniciativas de transforma-
ção digital para aplicar recursos digitais a fim de 
melhorar a eficiência, aumentar o valor para o 
cliente e criar novas oportunidades de moneti-
zação. Segundo ele, “tragicamente” 70% dessas 
iniciativas não atingirão seus objetivos, o que 
equivale a mais de US$ 900 bilhões de desper-

dício. Por que isso acontece? Porque as pessoas 
enxergam necessidades antes mesmo de de-
senhar a estratégia. E esse é o segundo erro (e 
outro entrave) no avanço em direção ao futuro. 
Afinal, a tecnologia seduz e nos induz a acredi-
tar que tiraremos soluções mágicas da cartola 
(ou de um novo aplicativo) a ponto de pagarmos 
milhões por ela. Numa metáfora bem domésti-
ca é como comprar uma roupa nova e cara sem 
saber bem se você precisa dela. No fundo, você 
até sabe que vai ser difícil usá-la, mas e se? E aí 
o desperdício já aconteceu. 

Segundo Ulrich, as soluções tecnológicas são 
tão empolgantes que parecem ser o “fim” e não 
o “meio”.  Esquecemos que elas devem ser en-
caradas como parceiras e não a estratégia em 
si. “Ao entrar em uma rodovia movimentada, 
os carros não criam sua própria pista, mas se 
fundem em uma faixa existente de tráfego. Da 
mesma forma, as novas tecnologias geralmente 
não devem criar abordagens estratégicas com-
pletamente novas, mas ajudar a impulsionar as 
agendas estratégicas já existentes”, diz Ulrich. 

Portanto, antes de sair por aí comprando 
qualquer coisa, identifique qual sua estratégia 
de negócio. Percebemos muitas empresas afo-
badas, com medo de perder o timing e desespe-
radas com os saltos da concorrência. Na ânsia 
por traçar soluções, a estratégia é atropelada, 
as pessoas não são envolvidas e o investimento 
acaba indo para o lado errado. 
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Você pode até fazer seu planejamento pen-
sando cinco a dez anos para frente. Conversar 
com o time, envolvê-lo e trazê-lo para dentro 
do plano de ação. Traçar seu plano de negócios 
e, de acordo com ele, adequar as novas tecno-
logias para apoiá-lo na transformação e facili-
tar seu trabalho. Mas nada vai acontecer se sua 
cultura e seu modelo mental não permitirem a 
revolução que seu planejamento (e seus negó-
cios) pedem – especialmente quando falamos 
de inovar em políticas e práticas de trabalho. 

Nossa pesquisa sobre Empresas do futuro, 
realizada com a Cia. de Talentos, revelou não 
apenas que existe um gap enorme entre o que 
percebemos de tendência sobre futuro do traba-
lho e a realidade. Ela nos indicou também que 
adotar novos modelos, novas estruturas organi-
zacionais e novas práticas requer, acima de tudo, 
mudança de comportamento. E aí não há plane-
jamento de longo prazo ou tecnologia milagrosa 
que vão fazer sua empresa sair do passado. 

Se a liderança não entende que, para ser 
mais ágil, sua empresa deverá ser mais fle-
xível – oferecendo novos contratos de traba-
lho, eliminando símbolos de privilégio, mu-
dando a forma como seleciona –, o futuro não 
vai chegar nunca. E essa é a parte mais difí-
cil de entender. Porque estamos falando da 

base, dos alicerces da organização. 
Preparar-se para o futuro dos negócios e do 

trabalho requer uma autoanálise dos seus prin-
cípios e valores. Se o novo mundo – com seus 
contratos de trabalho mais fluidos, menos hie-
rárquico, mais flexibilidade, menos silos, menos 
paredes, menos símbolos de poder, mais inclu-
são, mais diversidade, mais comportamento no 
lugar de habilidades – não condiz com seu mode-
lo mental, esse mundo jamais ganhará espaço na 
sua empresa. Mesmo que você inclua isso no seu 
planejamento para 2020. Será mais uma ideia 
fracassada que consumirá a energia do time e al-
guns milhões do seu cofre. 

/ / / / / / / / /

Adivinha? Cultura & Mindset  
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FALA-SE MUITO NAS HABILIDADES QUE AS PESSOAS PRECISARÃO 
TER, MAS O QUE AS EMPRESAS PRECISAM OFERECER? O ESPECIALISTA 
PATRICK LENCIONI TEM UMA RESPOSTA SIMPLES   | POR GABRIELLE TECO 
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atrick Lencioni, eleito um dos dez 
novos gurus que você precisa co-
nhecer pela revista Fortune, garan-

te saber qual é “a maior vantagem que 
uma empresa pode obter” para atrair e 

reter os melhores talentos no futuro do traba-
lho. E mais: segundo ele, essa vantagem tem 
sido consistentemente ignorada pela maioria 
dos líderes, embora seja “simples, gratuita e 
disponível para qualquer um que a queira”.   
O leitor ficou curioso? Segundo o autor do 
livro A maior de todas as vantagens, é na 
saúde organizacional que todas as empresas 
deveriam estar investindo para se diferenciar 
e atingir seus objetivos estratégicos. 

Confira a seguir trechos da entrevista con-
cedida por Lencioni durante o evento HR Con-
ference, realizado em São Paulo pela HSM em 
março último, em que ele explica o que é esse 
novo e interessante conceito. 

O que é saúde organizacional e o que 
as empresas ganham ao promover um 
ambiente corporativo saudável?

Uma organização insalubre é aquela que é 
cheia de políticas, confusão, problemas mo-
rais e boas pessoas indo embora. Enquanto 
isso, uma organização saudável é aquela em 
que as pessoas realmente querem estar, a ex-
periência é ótima, elas sabem o que precisa 
ser feito, e há uma noção geral das pessoas 

trabalhando juntas para realizar as coisas. Al-
guns executivos consideram isso permissivo, 
mas não é. Na verdade, é uma enorme vanta-
gem competitiva, eis o porquê: se sua organi-
zação for saudável, ela vai descobrir como ser 
inteligente, porque as pessoas vão trabalhar 
bem juntas e resolver problemas. Se ela não 
for saudável, ela vai deteriorar. Organizações 
saudáveis sempre têm um desempenho me-
lhor do que as insalubres. O problema é que 
muitos CEOs estão muito focados nas coisas 
intelectuais, achando que tudo tem a ver com 
estratégia, marketing, tecnologia, finanças 
etc. E, por mais que essas coisas sejam im-
portantes, se você não está saudável, você não 
conseguirá alavancá-las.

Que tipo de coisas um líder deve dominar 
para desenvolver a saúde organizacional?

Há certos vieses e tendências que os executivos 
têm na forma de pensar, que dificulta o processo 
de eles abraçarem a saúde organizacional. Uma 
é que eles acham que tudo precisa ser muito so-
fisticado, então olham para algo simples e dizem: 
“Não pode ser poderoso se for simples”. Em se-
gundo lugar, eles acham que precisa ser imple-
mentável do dia para a noite. Por exemplo: “Eu 
quero um sistema de software em que eu possa 
conectar e desconectar, e que vai mudar a minha 
organização”. A saúde organizacional não é 
assim; trata-se de um processo que envolve com-
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portamento humano ao longo do tempo – sema-
nas ou meses. O terceiro viés que as pessoas têm 
é achar que é preciso medir exatamente quais 
serão os benefícios, o tal do retorno do investi-
mento. E nós dizemos que é tão grande que não 
é possível medir discretamente. Se um executi-
vo disser: “Não precisa ser super quantitativo, 
não precisa ser ridiculamente sofisticado, e não 
precisa ser implementável da noite para o dia”, 
ele estará pronto para receber. Mas se tiver esses 
vieses, será preciso mudar seu mindset. 

O que as empresas e os líderes precisam 
fazer para tornar seus ambientes 
mais saudáveis?

você precisa fazer 
quatro coisas muito 

bem e uma delas 
é  ter uma equipe 

coesa de lÍderes, 
em que todos 

participem de bons 
conflitos

De que competências sua empresa preci-
sará para ter sucesso no futuro? Kelly Pal-
mer, que já foi diretora de aprendizado do 
LinkedIn e do Yahoo, faz essa pergunta com 
certa regularidade a CEOs e executivos de 
empresas de diferentes portes e segmentos. 
Como na maioria das vezes a resposta é “não 
sei”, ela decidiu, com David Blake, escrever 
o livro The Expertise Economy: How the 
Smartest Companies Use Learning to En-
gage, Compete and Succeed.

Na visão dos autores, as empresas que 
possuem uma cultura de aprendizado já 
estão preparadas para esse futuro que, ape-
sar de incerto, oferece uma boa dose de cer-
teza de que aprimorar-se (upskilling) e re-
qualificar-se (reskilling) será mandatório 
para quem deseja ter sucesso.

“Os gestores, e as pessoas em geral, ainda 
têm uma visão míope sobre o que é apren-
der, pois conectam o tema do aprendiza-
do com matricular-se em um curso ou fre-
quentar sala de aula”, afirma Palmer. 

Segundo a autora, elas precisam olhar 
para o ato de aprender como parte do dia a 
dia, pois o aprendizado ocorre lendo revis-
tas, assistindo vídeos curtos, ouvindo pod-
casts, fazendo mais perguntas em reuniões, 

entre outras atividades que também trazem 
novos insights. 

Se uma competência-chave do novo 
mundo é a cultura de aprendizagem, outra 
tem a ver com o que era antigamente conhe-
cido como “processo de recrutamento e sele-
ção”. Nos últimos anos, o que faz uma pessoa 
escolher e se manter em um emprego mudou 
radicalmente, não é? Nesse contexto, o de-
partamento de RH deve virar de ponta-ca-
beça os processos de seleção e retenção, que 
precisam ser urgentemente substituídos 
por estratégias de atração e engajamento. 

O engajamento deve receber atenção es-
pecial, inclusive. Segundo Tracy Maylett, 
coautor do livro Magic: Five Keys to Un-
lock the Power of Employee Engagement , 
criar e manter uma equipe engajada depen-
de de cinco fatores, que formam o acrônimo 
Magic, em inglês: significado; autonomia; 
crescimento; impacto; e conexões.

Qualquer organização que deseja pros-
perar nesse futuro incerto deve investir na 
oferta desses elementos, para Maylett, e, 
sobretudo, investir em engajamento, que o 
autor define como “o estado emocional no 
qual sentimos paixão, energia e comprome-
timento com o nosso trabalho. (G.T.)

a cultura de aprendizado e a seleção “magic”
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importantes sobre por que a empresa existe, 
qual é o diferencial, como nos comportamos, o 
que é mais importante. Em terceiro lugar, essa 
equipe precisa se comunicar exaustivamente. 
Ela precisa repetir constantemente as mes-
mas mensagens para as pessoas na organiza-
ção, trazendo clareza e alinhamento constante.  
E, por fim, ela precisa implementar as estru-
turas básicas para reforçar essa cultura: como 
contratamos? Como demitimos? Como toma-
mos decisões? Como fazemos reuniões? 

Como construir um time em que as pessoas 
confiam umas nas outras?

A confiança é a base da saúde organizacional. 
Sem confiança você não consegue construir um 
bom time. Para que uma equipe se torne real-
mente boa, seus membros precisam se tornar 
vulneráveis. O que é vulnerabilidade? É quando 
você pode dizer a alguém: “Eu cometi um erro, 
eu não sei como fazer isso, você pode me aju-
dar?”. Ou: “Me desculpe por ter sido rude com 
você, eu não tenho uma boa desculpa para isso”. 

É só quando as pessoas conseguem ser ver-
dadeiras e, portanto, vulneráveis, que se cons-
trói confiança, pois uma vai saber que a outra 
admitirá um erro quando for esse o caso e que 
será capaz de reconhecer que uma ideia alheia 
é melhor do que a sua. Se não há esse tipo de 
confiança, tudo é infrutífero, político e frustran-
te. Você precisa desenvolver esse tipo de con-
fiança, porque essa confiança permite que você 
participe de conflitos saudáveis, porque, se eu e 
você sabemos que confiamos um no outro, nós 
podemos debater sem nos sentirmos mal por 
causa disso. Já se não houver confiança, nós não 
vamos querer debater nunca . 
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Gostamos de dizer que, se você quer cons-
truir uma organização saudável, você precisa 
fazer quatro coisas muito bem. Primeiro você 
precisa se certificar de que a equipe de lide-
rança tenha um comportamento coeso. Eles 
precisam confiar uns nos outros, participar 
de bons conflitos, comprometer-se com suas 
decisões, cobrar uns aos outros e concentrar-
-se no bem coletivo da equipe. Depois, essa 
equipe deve estar intelectualmente alinhada 
acerca das mesmas respostas para perguntas 
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Datamaker X Sensemaker
#BatalhaDasIdeias: 

NA ERA DO BIG DATA, PARECE EMERGIR UMA DISPUTA. UNS ENFATIZAM A 
IMPORTÂNCIA DE PROCESSAR E ORGANIZAR QUANTIDADES ENORMES DE DADOS; 

OUTROS BUSCAM MESMO É DAR SENTIDO AOS DADOS.  
TRATA-SE REALMENTE DE ESCOLHER UM LADO OU OUTRO? A SEGUIR, 

DUAS ESPECIALISTAS DESENVOLVEM O ASSUNTO | POR TICIANA WERNECK
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Datamaker X Sensemaker

N
o início, éramos “makers”. Pro-
duzíamos tudo com as mãos. 
Muito tempo depois, com a re-

volução industrial, veio a era dos 
“serial makers”, resultado da au-

tomatização dos processos produtivos. Então, 
com a tecnologia e a internet, entramos na era 
dos “datamakers” e nunca produzimos tantos 
dados. E agora?

 Agora, segundo a especialista em sensema-
king Denise Eler, “é hora de juntar tudo isso e 
nos tornarmos ‘sensemakers’, ampliando nossa 
capacidade de dar sentido a esses dados”. Ou 
seja, é hora de desenvolver os pensamentos 
analítico, sistêmico e criativo a partir dos dados. 

Mas nada disso tem chance de acontecer, é 
claro, se não for utilizada uma base de dados 
estruturada como ponto de partida, construída 
por um cientista de dados. Como lidar com isso 
no universo da gestão? “Ao entender a demanda 
da empresa, criamos um produto capaz de orga-
nizar os dados e transformá-los em informações 
relevantes”, explica a cientista de dados Natália 
Gruber, ligada ao Cappra Institute. 

Unidos ou separados?
Informações extraídas de dados pelos data-

makers e interpretações feitas pelos sensema-
kers são a mesma coisa? Não. Porém, tampou-
co são coisas opostas. Na verdade, complemen-
tam-se. Um datamaker mergulha nos dados e 
aplica modelagens tecnológicas para trazer à 
tona insights que façam sentido, e fica a cargo 
de um sensemaker interpretar esses insights, 
com seus conhecimentos (da empresa, do mer-
cado e da estratégia de negócios adotada), e su-
gerir novos caminhos. 

Esses dois makers têm sinergias, portanto. 
Mais ainda, eles partilham do mesmo objetivo: 
orientar melhores decisões. “O sensemaker pre-
cisa combinar seus conhecimentos com os dados 
processados pelo datamaker”, diz Gruber. 

Sensemaking é uma competência com de-
manda crescente na atualidade. Isso ocorre 
justamente por implicar uma interpretação 
que ultrapassa a objetividade da tecnologia. “O 
processo de sensemaking é essencialmente em-
pático: o ponto de partida é o outro, está nos 
modelos mentais alheios. Uma empresa que in-
veste em sensemaking entende que a comunica-
ção efetiva depende do deslocamento do ‘eu sei’ 
para ‘como o que eu sei pode ser útil para você’”, 

explica Eler. Assim, sensemaking não é só ser 
capaz de entender os dados para tomar uma de-
cisão estratégica, mas também ter a habilidade 
de comunicar essa compreensão aos outros. “Às 
vezes, o líder tem uma visão, mas não consegue 
traduzi-la para o grupo a ponto de mobilizá-lo 
proativamente para agir. Isso ocorre porque, se 
não entendemos o propósito de algo, não conse-
guimos disponibilizar o melhor de nós mesmos 
para fazê-lo. Grandes líderes têm de ser neces-
sariamente grandes sensemakers.”

Tomada de decisão
Um datamaker pode ser também um sensema-

ker? “Sim, considerando que o sensemaker é uma 
pessoa que quer facilitar a tradução dos dados 
para quem vai consumi-los”, diz Gruber. Para 
Eler, a tecnologia – como a inteligência artificial 
e o machine learning, por exemplo – pode dar ca-
minhos, “mas só o homem, de posse de seu reper-
tório e com seu contexto, frente a uma incerteza 
ou ambiguidade, é capaz de criar conexões entre 
dados diferentes para abstrair significados”, diz. 

Ela se refere à forma como interpretamos in-
formações, levando em conta valores pessoais 
subjetivos, o que a máquina não é capaz de fazer. 
“Para uma tomada de decisão estratégica, o 
homem usa sempre sua intuição.” 

Entender para agir
É frustrante a sensação de saber que no meio 

de uma montanha de relatórios há uma infor-
mação relevante que pode impactar o negócio.  

Enquanto o 
datamaker aplica 
modelagens 
tecnológicas para 
trazer à tona 
insights que fazem 
sentido, fica a cargo 
do sensemaker 
interpretá-los 
e sugerir novos 
caminhos

#DADOS 
#BATALHADASIDEIAS 

#CRIATIVIDADE
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“Estamos em um cenário digital, mas nossa capa-
cidade de lidar com tantos dados ainda é analógi-
ca. Em uma sociedade que produz muito ruído e 
muitos dados, o sensemaker se tornou um recur-
so imprescindível”, comenta Eler. “A ênfase na 
inteligência competitiva comprova que o sense-
making hoje é a competência escassa. Mas a boa 
notícia é que dá para desenvolvê-la”, garante. 

O sensemaking pode ser desenvolvido em 
duas frentes: (1) capacitação para a liderança 
com foco em pensamento estratégico, e (2) ca-
pacitação para a eficiência operacional, com 
foco na comunicação. 

“Um dos maiores problemas das organiza-
ções”, observa Eler, “é que o planejamento es-
tratégico não é cascateado para os níveis opera-
cionais. Investe-se tempo e energia na lideran-
ça, mas os colaboradores continuam sem saber 
o que é estratégico para o negócio”. O sensema-
king, assim, antecede a estratégia, municiando 
as áreas com os dados “mastigados”. 

A Complexidade pode ser positiva
“Não precisa ter medo da complexidade”, 

avisa Gruber. Muitas vezes é preciso chegar ao 
complexo para alcançar a resposta que se busca. 

“É comum subestimar quem vai consumir o 
dado, mas se essa pessoa participar do processo 
e construir conjuntamente as variáveis, enten-
dendo o que está sendo mostrado, os ganhos são 
tremendos”, explica a cientista de dados. 

O sensemaking também ajuda aqui. Por meio 
de design thinking e ferramentas visuais, como 
tabelas e infográficos, criam-se formas mais sim-
ples e replicáveis de apresentar os dados. Segun-
do Eler, as imagens reduzem a incerteza à medi-
da que eliminam a necessidade da imaginação. 
Boas codificações em imagens agilizam o proces-
so de comunicação, e as empresas estão cheias de 
problemas causados por isso. 

Defensora da frase “Faz diferença quem faz sen-
tido”, Eler destaca que simplificar faz todo o sen-
tido, visto que estabelece um novo modelo mental 
para a comunicação, seja a leitura de um exame de 
sangue ou a de um relatório de vendas. 

Cultura de dados
As duas especialistas concordam que o volu-

me de dados só vai aumentar daqui para a frente. 
A saída então é adotar uma cultura corporativa 
que pregue a familiaridade com os dados. “Atin-
gir a maturidade analítica requer uma nova 
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forma de olhar para o dado. Não é olhar o relató-
rio com o viés de confirmação, prestando aten-
ção só naquilo que já se sabe, mas estar aberto a 
fazer parte do processo, criar novas perguntas, e 
democratizar a informação dentro da empresa”, 
diz Gruber. “Quanto mais pessoas têm acesso aos 
dados, mais elas se envolvem na construção das 
respostas que se busca”, complementa. 

 
O “idiota” e a visão de futuro
“Qualquer idiota pode ter uma visão de futu-

ro”, afirma Eler. “Mas para uma visão de futuro 
ser assertiva ela precisa ser baseada em dados, 
na experiência, nos sinais de mudança e percep-
ções pessoais.” Para desenvolver a competência 
de sensemaking, Eler sugere alguns caminhos: 

1. Duvide de sua própria capacidade de 
tomar decisões. Lembre-se de que temos 
vieses (não vemos o mundo como ele é, mas 
como nós somos), por isso estude o tema, 
conheça o histórico, correlacione tendên-
cias e visões de futuro. Trabalhe com quem 
pensa diferente, abrace a diversidade e que-
bre o viés cognitivo. Para encontrar respos-
tas diferentes, tome caminhos diferentes.

2. Avalie o problema sob a óptica de seu re-
pertório particular de influências. Combine 
informações e conexões para gerar insights.

3. Faça experimentos.

Então, você quer ser um sensemaker? Quanto 
mais intrincada for sua teia de informações, mais 
chances você terá de ser sensemaker e de ter uma 
visão de futuro conectada com a realidade. 

NOTA DA EDITORA 
“Em tempos antigos, ter poder significava ter aces-

so a dados. Atualmente, ter poder significa saber o que 
ignorar.” Com a frase de Yuval Noah Harari, historia-
dor israelense e autor do best-seller Sapiens, encerramos 
assim esta matéria que inaugura a nossa nova hashtag 
#BatalhaDasIdeias. Vale destacar que, neste espaço, te-
remos sempre duas premissas importantes: 1. Nossos 
entrevistados nunca saem perdedores ou vencedores;  
2. Propositalmente, não ofereceremos um texto de con-
clusão. Com isso, esperamos que o único vencedor seja 
você, nosso leitor, que enriquece seu repertório e cons-
trói bons argumentos para abordagens mais profundas. 

#DADOS 
#BATALHADASIDEIAS 

#CRIATIVIDADE
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É A CONSISTÊNCIA NA DEDICAÇÃO 
À GESTÃO DE TALENTOS QUE TRAZ 

RESULTADOS, NÃO O ESFORÇO PONTUAL. 
ESTE ANO, APOIO À SAÚDE MENTAL, 

PROXIMIDADE ENTRE LÍDERES E EQUIPES, 
BUSCA POR PROTAGONISMO E CRESCENTE 
PRESENÇA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA 

CHAMAM ATENÇÃO NO RANKING.
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m 1997, na primeira edição da 
pesquisa Melhores Empresas para 

Trabalhar na América Latina, con-
duzida pela Great Place to Work, 80 

empresas brasileiras se inscreveram. Na última 
edição, foram 2.500. “O tema ‘pessoas’ vêm ga-
nhando destaque dentro das empresas ano a ano. 
Tanto que hoje algumas já incluem o tópico em 
seus relatórios para investidores, ou seja, há uma 
vinculação clara entre foco em pessoas e obten-
ção de melhores resultados”, observa Ruy Shio-
zawa, CEO da GPTW Brasil. 

E
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#GPTW 
#CASE 

#RANKING 
#MELHORESEMPRESAS

25 MULTINACIONAIS
Melhores Empresas para Trabalhar da América Latina

2018 2019 Empresa Países Setor Nº. de 
colaboradores

1 1 DHL ARG, BOL, CHI, COL, COS, EQU, ELS, GUA, HON, 
MEX, NIC, PAN, PAR, PER, DOM, URU Transporte 10.139

3 2 Mercado Livre ARG, BRA,CHI, COL, MEX, URU Tecnologia da Informação 6.856
2 3 Cisco ARG, BRA, COL, COS, MEX, PER Tecnologia da Informação 2.157
6 4 Dell ARG, BRA, CHI, COL, PAN Tecnologia da Informação 5.627
5 5 ACCOR ARG, BRA, CHI, MEX, PER Hospitalidade 11.652

15 6 Scotiabank CHI, COS, ELS, PAN, PER, DOM, TTO Serviços Financeiros & 
Seguros 22.588

/ 7 Mars ARG, BRA, Am. Central & Caribe Manufatura & Produção 2.919
13 8 McDonald’s BRA, EQU, PAN, URU Alimentação 34.850
11 9 Belcorp BOL, CHI, COS, EQU, ELS, GUA Manufatura & Produção 1.129

19 10 MAPFRE BRA, COS, ELS, GUA, HON, MEX, PAN,  
PAR, PER, DOM

Serviços Financeiros & 
Seguros 11.422

12 11 Hilton BRA, COL, MEX, PER Hospitalidade 4.254
17 12 Atento ARG, CHI, COL, ELS, GUA, MEX, PER, URU Serviços Profissionais 49.887
23 13 SAP ARG, BRA, CHI, COL, COS, PER Tecnologia da Informação 3.483
9 14 Natura ARG, BRA, CHI, COL, MEX, PER Manufatura & Produção 6.281

20 15 Santander ARG, BRA, CHI, MEX, URU Serviços Financeiros & 
Seguros 82.950

/ 16 Roche BRA, CHI, COL, EQU, PER, URU Biotecnologia &  
Farmacêutico 2.743

/ 17 Novartis BRA, CHI, EQU, Am. Central & Caribe Biotecnologia &  
Farmacêutico 1.555

/ 18 Novo Nordisk ARG, BRA, MEX Biotecnologia &  
Farmacêutico 1.694

24 19 Oracle ARG, BRA, COS, MEX, PER, POR Tecnologia da Informação 4.779
16 20 AT&T/DirecTV ARG, CHI, COL, EQU, MEX, PER, URU Telecomunicação 30.530

/ 21 3M BOL, BRA, COS, EQU, ELS, GUA, MEX, NIC, PAN, 
PER, DOM Tecnologia da Informação 5.660

4 22 SC Johnson ARG, BRA, MEX, Am. Central & Caribe Manufatura & Produção 1.793
25 23 Falabella ARG, CHI, COL, PER, URU Varejo 79.682

/ 24 Takeda ARG, BRA, MEX, Am. Central & Caribe Biotecnologia &  
Farmacêutico 2.192

18 25 Diageo CHI, COL, MEX, PER, URU Manufatura & Produção 1.302

O Santander faz isso. Em seus relatórios finan-
ceiros para investidores está o capítulo Capital 
Humano, e tudo que vem sendo feito em seu be-
nefício. “Nosso negócio é gente. A transformação 
digital mudou a indústria bancária, já que pou-
cos hoje precisam, de fato, ir ao banco. É tudo 
pela internet”, frisa Vanessa Lobato, VP de RH 
do Santander. Dessa forma, o suporte online e 
por telefone ganhou uma dimensão maior. A 
campanha interna “Antes do digital vêm as di-
gitais” foca justamente o quanto o fator humano 
pode fazer a diferença. Mas a preocupação com 

o cliente não está restrita à área de atendimento. 
No programa “Nós podemos solucionar”, 150 lí-
deres do banco entram em contato com clientes 
que apresentaram algum tipo de descontenta-
mento. “Eu mesma falei com um cliente do Rio de 
Janeiro para entender as razões da insatisfação. 
É um exercício de proximidade e de se colocar no 
outro, faz parte da cultura de servir, e acima de 
tudo passa a mensagem de que presteza e aten-
ção independem de cargo”, comenta Lobato. 

Essa visão é um legado de Sergio Rial, CEO do 
Santander Brasil, que em breve assumirá como 
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25 Grandes empresas
Melhores Empresas para Trabalhar da América Latina

chefe regional do banco na América do Sul. 
“Rial sempre provocou a empresa para uma 
transformação cultural com base em sua visão 
de que o capital humano é o principal ativo de 
uma companhia”, diz ela. 

O Santander é uma das 39 empresas brasilei-
ras entre as cem melhores da América Latina. “A 
presença no ranking não é resultado de um esfor-
ço pontual, mas sim de consistência e evolução 
das iniciativas”, comenta Shiozawa sobre o que 
as empresas do ranking têm em comum. Somos o 
país com mais empresas no ranking, seguido por 
México. “Apesar da crise econômica, essas em-
presas continuaram estimulando suas equipes a 
focar no simples bem-feito, como cuidado e aten-
ção com pessoas, ambiente saudável, feedbacks 
que demonstram a importância do papel de cada 
um, e preparação do gestor”, diz ele. 

2018 2019 Empresa Países Setor Nº. de 
colaboradores

13 1 Special Dog BRA Manufatura & Produção 895
3 2 Aseguradora Solidaria de Colombia COL Serviços Financeiros & Seguros 894
7 3 Interbank PER Serviços Financeiros & Seguros 6.812
8 4 Magazine Luiza BRA Varejo 26.730
4 5 Laboratório Sabin BRA Saúde 2.284

22 6 Universal DOM Serviços Financeiros & Seguros 1.101
2 7 Supermercados Peruanos PER Varejo 15.052
11 8 Banco Galicia ARG Serviços Financeiros & Seguros 6.496
10 9 Gazin BRA Varejo 7.685
6 10 Progreso Cementos GUA Manufatura & Produção 1.970
16 11 Unidas BRA Serviços Profissionais 1.510
/ 12 Naranja ARG Serviços Financeiros & Seguros 3.110

19 13 Infonavit MEX Serviços Financeiros & Seguros 5.292
/ 14 Compartamos Financiera PER / GUA Serviços Financeiros & Seguros 4.928
/ 15 Ceneged BRA Manufatura & Produção 1.521

12 16 Promart PER Varejo 4.078
/ 17 Grupo de Empresas Chilquinta CHI Manufatura & Produção 766
17 18 Pormade Portas BRA Manufatura & Produção 585
14 19 Ingenio Tululá GUA Manufatura & Produção 505
/ 20 Amêndoas do Brasil BRA Manufatura & Produção 615

/ 21 Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. – Findeter COL Serviços Financeiros & Seguros 551

/ 22 Atlantic City PER Hospitalidade 1.032
/ 23 Viacredi BRA Serviços Financeiros & Seguros 1.372
/ 24 Celsia Colombia COL Manufatura & Produção 1.348
/ 25 Entel PER Telecomunicações 2.631

Pessoas e tecnologia 
Outro dado que chamou a atenção na pesquisa 

deste ano foi a crescente presença de empresas de 
tecnologia. “Se há um setor baseado em pessoas é 
esse”, diz Shiozawa. “Afinal, sozinha a tecnologia 
não faz nada”, ressalta Nayana Pita, líder de RH 
da Cisco do Brasil. A empresa vem se destacan-
do por seu empenho na formação de líderes e sua 
cultura de escuta ativa. A intenção é manter um 
ambiente de confiança, diálogo contínuo e proxi-
midade. Semanalmente, os líderes se reúnem com 
suas equipes para um exercício importante: ouvir. 
“Nesses encontros, os líderes entram em contato 
com o que está entre as prioridades das pessoas e 
fatos que precisam de atenção. Além de estabe-
lecer uma conexão, mantêm o engajamento do 
time”, comenta Pita. 



#LIDERANÇA
#GESTÃO DE  PESSOAS

#ECONOMIACOMPORTAMENTAL

As reuniões da alta liderança também contam 
com a participação de todos pelo canal Cisco TV, 
já que a transmissão ao vivo permite que os cola-
boradores acompanhem e enviem comentários em 
tempo real. Outra iniciativa de proximidade acon-
tece uma vez por ano, quando 16 colaboradores de 
diferentes países e áreas são escolhidos como em-
baixadores para participar pessoalmente de uma 
reunião com os líderes da Cisco. Como porta-vo-
zes, esses escolhidos levam ideias e sugestões de 
melhorias que vão influenciar as estratégias para o 
ano seguinte. “Essa é a maneira como traduzimos 
a cultura de ouvir em ação. O colaborador tem voz 
e faz parte das decisões”, diz ela. Na última reunião 
anual, por exemplo, a partir dos inputs dos embai-
xadores, foram estabelecidas mudanças nos pro-
gramas de voluntariado e de boas-vindas a novos 
funcionários. 

Com o boom digital, esse setor, no mundo todo, 
sofre com a alta rotatividade. Mas, segundo Pita, 
o índice na Cisco é baixo. Há outro índice, en-
tretanto, que vem surpreendendo a executiva:  
o de recontratações. “Isso reflete nossa cultura 
forte de proximidade”, diz a líder de RH. 

#GPTW 
#CASE 

#RANKING 
#MELHORESEMPRESAS
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50 PEQUENAS E MÉDIAS
Melhores Empresas para Trabalhar da América Latina

2018 2019 Empresa Países Setor Nº. de 
colaboradores

11 1 ACH Colombia COL Tecnologia da Informação 168
/ 2 Sacos del Atlántico GUA Manufatura & Produção 90
1 3 Seguros Universales GUA Serviços Financeiros & Seguros 313
7 4 Equión Energía Limited COL Manufatura & Produção 286
4 5 Seguridad Horus COL Serviços Profissionais 332

/ 6 Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Alianza del Valle EQU Serviços Financeiros & Seguros 190

5 7 Real Plaza PER Construção, Infraestrutura e Imobiliário 459
13 8 Fondo Nacional de Garantías COL Serviços Financeiros & Seguros 99
/ 9 Efigas Gas Natural COL Transporte 363

14 10 Bio D S.A. COL Biotecnologia & Farmacêutico 173
6 11 Terminal de Contenedores de Cartagena COL Transporte 315
/ 12 Seguros Oriente EQU Serviços Financeiros & Seguros 115

44 13 First Quality Chemicals MEX Varejo 65
/ 14 Crowe-Gossler MEX Serviços Profissionais 36
17 15 Meireles e Freitas Cobrança Digital BRA Serviços Profissionais 252
/ 16 Agreca GUA Manufatura & Produção 231
/ 17 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena COL Transporte 496
/ 18 MuleSoft ARG Tecnologia da Informação & Software 225

12 19 Luiza Administradora de Consórcios BRA Serviços Financeiros & Seguros 144
39 20 Visagio BRA Serviços Profissionais 292
23 21 Polipropileno del Caribe COL Biotecnologia & Farmacêutico 413

/ 22 Colombiana de Moldeados S.A.S. (Comolsa) e 
Guatemala de Moldeados S.A. (Guamolsa)

COL / 
GUA Manufatura & Produção 315

/ 23 Siigo COL Tecnologia da Informação & Software 375
25 24 Dextra BRA Tecnologia da Informação 175
/ 25 Mixto Listo GUA Manufatura & Produção 436

36 26 Jafra Cosmetics MEX Manufatura & Produção 370
/ 27 Alpha Sociedad de Valores, Puesto de Bolsa DOM Serviços Financeiros & Seguros 59

30 28 Inteligo Bank PER/ 
PAN Serviços Financeiros & Seguros 225

29 29 DAG – J.Sleiman BRA Manufatura & Produção 460
/ 30 ADsourcing Tlalpan MEX Serviços Profissionais 56

/ 31 Cooperativa de Poupança e Crédito de Livre 
Admissão da Região de Maringá BRA Serviços Financeiros & Seguros 387

/ 32 Desarrolladora y Operadora de  
Infraestructura de Oaxaca MEX Construção, Infraestrutura e Imobiliário 92

/ 33 Tecnicon Sistemas Gerenciais BRA Tecnologia da Informação 100
/ 34 Guatemala Añejos de Altura GUA Manufatura & Produção 68
/ 35 Indemun MEX Serviços Sociais e Agências Governamentais 31
/ 36 Fundación Enseña Chile CHI Educação e Treinamentos 62

/ 37
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Pequeña Empresa de Cotopaxi Ltda. – 
CACPECO

EQU Serviços Financeiros & Seguros 193

/ 38 Terminal de LNG de Altamira MEX Manufatura & Produção 70
/ 39 Grupo Azor MEX Manufatura & Produção 424
/ 40 Unified Networks MEX Tecnologia da Informação & Consultoria de TI 176
/ 41 Elo BRA Serviços Financeiros & Seguros 233
/ 42 Ivia BRA Tecnologia da Informação 375
/ 43 Suma Financiera PAN Serviços Financeiros & Seguros 85
/ 44 BN - Papel Catarinense BRA Manufatura & Produção 119
/ 45 Onapsis ARG Tecnologia da Informação 110
/ 46 Beker/Socialand MEX Mídia 50
/ 47 Comunique-se BRA Tecnologia da Informação 103
/ 48 Hotel Holiday Inn Escazú COS Hospitalidade 76
/ 49 Microcity BRA Tecnologia da Informação 347
/ 50 RD Station BRA Tecnologia da Informação 409
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Apoio psicológico
A atenção dada à saúde mental também foi um 

destaque da pesquisa. “Notamos que esse tema 
apareceu com força”, comenta o CEO da GPTW. 
Em sua visão, estresse, crise econômica, ansieda-
de e pressão por resultados estão entre os fatores 
que têm levado as empresas a oferecer serviços de 
apoio psicológico aos colaboradores. “São proble-
mas que crescem no mundo todo e estão presentes 
no ambiente de trabalho”, comenta. A Cisco ofere-
ce apoio psicológico e psiquiátrico 24 horas por dia 
nos 7 dias da semana, não só para os colaboradores 
mas também para seus familiares.

Saúde é o negócio da Roche Farma. A empresa 
não só disponibiliza, desde 2013, um serviço de 
apoio psicológico – que envolve também sessões 
de terapia – como também jurídico e financeiro 
dentro do Conexão Viva, projeto tocado por um 
parceiro, que dá suporte ao funcionário. É tudo 
confidencial. Há, inclusive, um programa de me-
ditação, o Mindfulness in Company, que prevê 
três sessões semanais de 20 minutos com um con-
sultor. “Saúde mental é assunto sério e faz parte 
de nossas iniciativas”, diz Denise Horato, diretora 
de RH da Roche Farma. A empresa fecha o ciclo 
de bem-estar com academia dentro da sede, refei-
tório com cardápio controlado por nutricionista, 
massagens, palestras sobre saúde e programas de 
incentivo à atividade física. 

Para Horato, um atrativo da empresa é sua vo-
cação para a inovação e a experimentação, in-
clusive na gestão de talentos. A empresa possui 
grupos de colaboradores, de diferentes áreas e 
níveis hierárquicos, que trabalham em conjun-
to para discutir soluções. “Além de desenvolver 
pessoas, esses grupos nos ajudam a entender me-
lhor novos mercados e produtos”, comenta. No 
momento, a empresa testa um projeto-piloto que 
prevê a formação especial de quatro jovens talen-
tos da companhia. Durante três anos eles passa-
rão por job rotation e um treinamento especial 
focado no futuro de suas carreiras. “A intenção é 
construir visão estratégica nesses jovens, acele-
rando sua evolução”, diz ela. 

Para promover a troca, a empresa mantém um 
programa de mentoria com o qual prepara os líderes 
para auxiliar os colaboradores que demandem esse 
serviço. No momento, são 80 mentores. “Nossos ta-
lentos internos usam suas competências para aju-
dar outros nos próximos passos de carreira”, diz ela.

Flexibilidade, proximidade 
e protagonismo
Neste ano, a Roche também contou com a par-

ticipação de outra empresa do grupo, a Roche 
Diagnóstica, no ranking. A empresa adota horá-
rio flexível de trabalho, home office para 100% 
dos colaboradores e isenção de dress code. “Os 
colaboradores prezam iniciativas que impac-
tam diretamente o ambiente de trabalho”, co-
menta Henrique Vailati, diretor de RH e Comu-
nicação, da Roche Diagnóstica. 

Segundo Shiozawa, em todo o mundo flores-
cem modelos de trabalho que prezam pela fle-
xibilidade, inspirados nas startups, e a lista de 
melhores para trabalhar está cheia deles. “Em 
ambientes de trabalho em que há confiança, 
não há necessidade de provar que se está traba-
lhando. A conectividade permite combinar di-
ferentes formas de presença, via áudio ou vídeo, 
com performance igual”, diz. 

No ano passado, a empresa levou todos os 200 
funcionários para a Disney em um workshop 
sobre excelência no atendimento. “Vimos de 
perto a jornada do cliente, em um processo de 
desenvolvimento pessoal que atingiu a todos 
não só os colaboradores ligados ao atendimen-
to”, comenta Vailati. 

Outro diferencial da empresa, dessa vez 
como Grupo Roche, é sua ferramenta Work-
Day, uma espécie de LinkedIn interno. Lá 
estão os perfis profissionais de todos os fun-
cionários da empresa no mundo que se ca-
dastraram, à disposição das áreas. Os cola-
boradores colocam seus currículos, compe-
tências a desenvolver, aspirações de carreira 
e interesses, e ficam disponíveis para as vagas 
que surgirem no seu país ou em outros, sem a 
necessidade de permissão do chefe direto. É 
tudo transparente e ágil. “A ferramenta esti-
mula o protagonismo, já que permite a ele que 
faça movimentações de carreira, mesmo que 
dentro da companhia”, diz o diretor. 

O Santander também quer estimular esse pro-
tagonismo e, em seu programa de mobilidade in-
terna, 100% das vagas são divulgadas para todos 
os funcionários. Para ajudá-los a construir a car-
reira, o banco possui a Academia Santander, com 
cinco unidades nas grandes capitais para encon-
tros presenciais e um robusto programa de en-
sino a distância para ser acessado de qualquer 

#GPTW 
#CASE 

#RANKING 
#MELHORESEMPRESAS
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De forma consciente ou não, os seres 
humanos tomam decisões, na vida pes-
soal e profissional, com base em certo 
grau de confiança. No trabalho, quando 
essa confiança falta, a burocracia procura 
preencher o espaço impondo regras rígi-
das e monitorias que anulam a autono-
mia, atravancam processos e dificultam 
a inovação. Por isso, não à toa, as empre-
sas melhores colocadas no ranking da 
GPTW têm em comum uma vantagem: 
gerenciam culturas de confiança. “Um 
excelente local de trabalho é onde os fun-
cionários confiam nas pessoas para quem 
trabalham, se orgulham do que fazem e 
gostam de trabalhar em equipe”, comen-
ta Sofia Shirahama, Country Manager 
da GPTW no Paraguai. Segundo a meto-
dologia do GPTW, a confiança é gerada 
quando os líderes dão o exemplo, ou seja, 
respeitam os outros e são transparentes e 
coerentes em suas decisões. Isso afeta di-
retamente os negócios e o bem-estar das 
equipes. E foi justamente a confiança que 
apareceu em destaque tanto no relatório 
argentino quanto no paraguaio, ressal-
tando a importância das lideranças nesse 
processo de construção. Segundo Sofia, 
para os paraguaios são três os aspectos 

relacionados à liderança que têm maior 
impacto na opinião dos colaboradores: 
ser honesto e ético, estar acessível para 
conversar e ser competente na condução 
dos negócios. Em relação à rotativida-
de, mais uma vez, um peso grande recai 
sobre o líder. “Nossos estudos mostram 
alta correlação entre o comportamento 
do líder e a intenção de permanecer na or-
ganização”, comenta Sofia. Escuta ativa 
ganha relevância ano após ano. A afirma-
ção “Os líderes são acessíveis e é fácil falar 
com eles”, foi marcado como importan-
tíssimo por 86% dos colaboradores pa-
raguaios. A prática da inclusão e diversi-
dade é crucial para 94% dos ouvidos, que 
ticaram a afirmação “Aqui, as pessoas são 
tratadas de forma justa, independente-
mente da idade, sexo, preferência sexual 
e raça”. “Tudo se resume a confiar”, diz 
Sofia. “Durante dez anos no Paraguai e 30 
anos no mundo, analisamos as culturas 
de empresas, independentemente da in-
dústria, tamanho ou país, e um elemento 
essencial de excelentes ambientes de tra-
balho se resume a isto: confiança. Quan-
do as pessoas confiam em seus líderes e 
colegas, a inovação aumenta e o sucesso 
financeiro perdura”, completa.

A visão de Argentina e Paraguai: 
tudo se resume a confiança
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dispositivo. Os conteúdos, frisa Lobato, são co-
nectados com o negócio e aplicáveis ao dia a dia. 
“Não existe isso de ‘a empresa não me treinou’. 
Damos as ferramentas para crescer, o colabora-
dor é o protagonista”, reflete. 

A Mars Wrigley, empresa que pela primeira vez 
integra o ranking das melhores para trabalhar 
na América Latina, também joga suas fichas na 
ideia do protagonismo. “Os resultados do negó-
cio dependem diretamente de nossos associados 
e, para que consigamos atingir nossas metas, é 
importante que todas as pessoas que fazem parte 
de nossas equipes se sintam engajadas”, informa 
Carolina Menezes, diretora de pessoas e organi-
zação da Mars Wrigley. A empresa possui uma 
universidade corporativa que oferece conteúdos 
presenciais e digitais para todos os níveis com 
parcerias globais com instituições como Harvard 
Business School. 

Se Menezes pudesse escolher um fator impor-
tante de sucesso dentro da área de gestão de ta-
lentos, esse fator seria a atenção dedicada à for-
mação dos líderes. “Acreditamos que todo cola-
borador merece ter um excelente gestor, já que 
é ele que recruta, engaja e desenvolve os cola-

boradores enquanto maximiza o desempenho da 
área”, diz. Voltada para os gestores, a empresa 
possui uma plataforma conceito chamada GLM 
– Great Line Management, baseada em três pi-
lares, para que possam prosperar, crescer e am-
pliar sua excelência. 

Cisco, Santander e Roche também demons-
traram a mesma preocupação com os líderes, 
figura de proa para uma boa gestão de talentos. 
No Santander, o CEO faz questão de nomear 
líderes para projetos e áreas levando em consi-
deração seu perfil e suas afinidades. Na Cisco, 
diversas iniciativas aproximam os líderes das 
equipes, como o programa Ask me Anything 
(Me Pergunte Qualquer Coisa), com reuniões 
entre executivos da empresa, incluindo o CEO, 
nas quais qualquer colaborador pode pergun-
tar algo diretamente. Na Roche, os líderes têm 
a oportunidade de se tornar mentores influen-
ciando os caminhos de carreira de seus subor-
dinados. Pessoas genuinamente conectadas 
com outras pessoas criam ambientes mais sau-
dáveis, maior comprometimento e encontram 
melhores soluções. Não é preciso investimen-
to estratosférico. A conta fecha!  

#GPTW 
#CASE 

#RANKING 
#MELHORESEMPRESAS
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A barra aqui no Vale  
é alta! Bem alta! 

O VALE  OCIDENTAL
/ / / / / / / / /

Viver em um lugar como o Vale do Silício tem suas vantagens, conforme co-
mentei em minha última coluna. No entanto, o ambiente empresarial por aqui é 
tão competitivo que, muitas vezes, eu me esforço para não cair no complexo de 
vira-latas, como bem o descreveu Nelson Rodrigues.  

Aqui você é forçado a ser mais rápido, mais inteligente, mais comunicativo e, 
se você não acompanhar esse ritmo, será facilmente deixado para trás. No Vale, 
ser muito bom não é o bastante. Você precisa ser fora da curva (outstanding).

Foi aqui que eu conheci o conceito de “hacks”, que são maneiras mais eficientes 
de atingir um objetivo. Um exemplo clássico é o da leitura. Por aqui as pessoas 
costumam ler dezenas de livros ao ano e eu me perguntava como elas arranja-
vam tempo para tanto. Descobri que, na verdade, existem técnicas específicas 
de “speed reading” [leitura rápida] que te ajudam a consumir mais conteúdo em 
menos tempo. Trabalhar duro é essencial, mas se o trabalho duro for somado ao 
trabalho inteligente, você pode pular etapas e acelerar.

Com alguns hacks e bastante dedicação, o complexo de vira-latas ficou para 
trás e eu comecei a enxergar as vantagens de ser brasileiro aqui no Vale. A seguir, 
destaco três principais:

1. “Scarcity generates value”. Ouvi essa frase do grande empreendedor 
brasileiro Henrique Dubugras, fundador da Brex, que está desbravando águas 
californianas. O Brasil é bastante escasso em vários aspectos e, na verdade, isso 
acaba nos preparando melhor para a abundância daqui. Em outras palavras, 
como tudo acaba sendo muito difícil no Brasil, quando o brasileiro chega ao Vale 
parece que tudo é mais fácil e ele consegue aproveitar melhor as oportunidades.

2. “Non-consensus idea”. Essa eu ouvi do Scott Cook, fundador da Intuit, 
segundo o qual ideias absurdas, que parecem não fazer sentido em um primei-
ro momento, são catalisadoras das disrupções. Nosso povo é reconhecido como 
extremamente criativo, o que nos habilita a ter ideias absurdas. Ponto para nós.

3. “You will never get into the top of Everest with a moonshot”. Vinda 
do Vinod Khosla, fundador da Khosla Ventures, para os meus ouvidos, significa 
que ninguém nunca vai alcançar o topo se correr direto para ele. Sempre haverá 
desvios, percalços e caminhos tortuosos para chegar lá, realidade que conhece-
mos muito bem no Brasil. Somos escolados em encontrar formas de driblar as 
dificuldades, não? 

Como nem todos podem ou desejam morar no Vale, deixo aqui a minha provo-
cação: crie o seu próprio Vale do Silício. Cerque-se de pessoas melhores do que 
você e suba continuamente sua barra. Tenho certeza de que, com essas pequenas 
atitudes, você vai ganhar o mundo. 

PARA NÃO CAIR NO COMPLEXO DE VIRA-LATAS, É PRECISO FOCAR 
AS TRÊS VANTAGENS QUE OS BRASILEIROS TÊM POR AQUI

LUCIANO BUENO / /

Luciano Bueno é 
um empreendedor 
brasileiro radicado nos 
EUA, com experiências 
em consultoria, 
empreendedorismo 
e venture capital. É 
cofundador e CEO 
da Horvath Clothing 
Co., startup de 
nanotecnologia têxtil, 
e está a caminho de 
ser empreendedor 
serial. Participou do 
Shark Tank Brasil e 
integra a seleta lista 
Forbes 30 Under 30.

/ / / / / / / / /
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como surgiu o 
“esquadrão da iA”

O VALE  ORIENTAL
/ / / / / / / / /

A maior parte das pessoas concordaria que a China é, hoje, inovadora. Contudo, 
variam as visões sobre quão boa é a inovação chinesa, bem como há um questiona-
mento sobre a sustentabilidade dela.

Alguns especialistas acreditavam que a China nunca poderia ser inovadora, in-
clusive por razões como falta de liberdade política, economia controlada pelo Es-
tado, aprendizado rotineiro (por “decoreba”) e proteção de propriedade intelectual 
inadequada. Nenhum desses argumentos é necessariamente incorreto se conside-
rado isoladamente. 

Mas o fato é que a China resultou em um caso de exceção.
O setor de tecnologia e internet na China cresceu duas vezes mais rápido do que 

o PIB ao longo da última década, de acordo com o site Xinhua. O país também se 
tornou o segundo maior produtor de unicórnios, que são companhias de capital 
fechado avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. 

Uma análise apropriada da China exige, portanto, ver o país em sua totalidade e 
múltiplas dimensões, considerando suas várias rupturas ao longo de períodos de 
tempo diferentes, com o reconhecimento e a aceitação de que a China ainda está 
em evolução. 

Vários fatores contribuem para a rápida ascensão da China como epicentro ino-
vador. Recordando o que discutimos na coluna anterior, eles são: o mercado de 
massa da China, com seus muitos problemas a resolver – que permitiram às com-
panhias rapidamente adquirir escala e acelerar ciclos de inovação –; a prevalência 
da tecnologia, a abundância de capital; a mentalidade “por que não eu?” dos nossos 
empreendedores; e o modelo de desenvolvimento  “dualidade em três camadas” 
(formado pelo governo central no topo, por  governos locais no meio e por em-
preendedores privados na base), que veio melhorando nas quatro últimas décadas. 

Quero agora destacar dois aspectos particulares contidos nesses fatores:

• Um dos principais traços definidores de nossa economia é a simbiose entre 
empresas estatais e privadas. Um exemplo disso foi o plano de ação de três anos 
lançado pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação da China, com 
foco nas competências centrais de produtos de IA. Seguindo a orientação dada pelo 
governo central, Baidu, Alibaba, Tencent e iFlytek formaram o “esquadrão nacio-
nal da IA” para desenvolver veículos autônomos, smart cities baseadas na nuvem, 
imagens médicas e reconhecimento de voz. 

• Os erros vão sendo compensados e a inovação de negócios vai se aprimoran-
do por meio de testes e feedbacks do mercado. Os empreendedores chineses não 
temem usar o mercado como campo de testes para novas ideias.  

O QUARTETO FORMADO POR ALIBABA E OUTRAS FOI FRUTO DA 
SIMBIOSE ENTRE  GOVERNO E GRANDES EMPRESAS – E TAMBÉM DO 
DESTEMOR DOS EMPREENDEDORES CHINESES DE TESTAR O MERCADO

EDWARD TSE / /

Edward Tse é 
fundador e CEO da 
Gao Feng Advisory 
Company, empresa 
de consultoria em 
gestão e estratégia 
com raízes na 
China e atuação 
global. É também 
autor do livro 
China’s Disruptors.  

/ / / / / / / / /
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Conectando propósito  
e estratégia

SE O TRABALHO REPETITIVO ESTÁ DIMINUINDO E A OFERTA DE 
TRABALHOS INTERESSANTES AUMENTA, POR QUE AS EMPRESAS AINDA 
ENFRENTAM TANTOS DESAFIOS NA HORA DE ENVOLVER AS PESSOAS?

A RESPOSTA ESTÁ NO RIO QUE SEPARA DOIS LADOS ORGANIZACIONAIS, 
A ESTRATÉGIA E O ENGAJAMENTO DAS PESSOAS.

PARA RECONECTÁ-LOS, É PRECISO CONSTRUIR UMA 
PONTE SOBRE TRÊS PILARES | POR RYOICHI PENNA
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#PROPOSITO 
#CULTURA 

#ENGAJAMENTO

erta vez, um pedestre cami-
nhava pela rua quando deparou 
com um edifício em constru-

ção. Percebeu que dois pedreiros 
trabalhavam naquele momento, 

com semblantes totalmente opostos: um pare-
cia realmente irritado, enquanto o outro estava 
bem-humorado.

Curioso, ele decidiu perguntar ao primeiro pe-
dreiro o que ele estava fazendo, e recebeu uma 
resposta curta:

— Não está vendo? Estou empilhando tijo-
los, esse é meu trabalho.
O pedestre tentou esboçar uma reação, 
mas preferiu caminhar até o outro pedrei-
ro e mais uma vez perguntar o que estava 
fazendo, ao que escuto:
— Você não vai acreditar! Estou construin-
do a escola onde meus filhos vão estudar 
um dia!
— Que legal! E quantos filhos você 
tem? — perguntou o pedestre.
— Por enquanto nenhum, mas, quando 
nascerem, terão uma escola perto de casa.

Qual dos dois tinha melhor desempenho?
Você já sabe a resposta, mas um pouco de con-

texto cai bem aqui. Desde que percebemos que 
eficiência era um fator fundamental para um 
bom negócio, criamos um paradigma empresa-
rial que via as pessoas como peças e a empresa 
como uma máquina. As empresas mais bem-su-
cedidas do século 20 aplicaram esse modelo car-
tesiano com muita competência e moldaram o 
sistema educacional que ainda sobrevive: for-
mar mão de obra para o mercado de trabalho.

Entretanto, enquanto o trabalho repetitivo, 
braçal e mecânico está diminuindo por conta do 
avanço da tecnologia, a demanda por pessoas ca-
pazes de realizar trabalhos intelectuais ou basea-
dos em relacionamento interpessoal só aumenta. 
Gente que trabalha pensando e sentindo costuma 
ficar entediada rapidamente e não há aumento de 
remuneração que ajude.

Mesmo assim, a maioria dos líderes e das em-
presas ainda pena para conseguir fazer com que 
as pessoas realmente estejam engajadas no que 
fazem. O engajamento é um conceito relativa-
mente simples, mas a maneira de engajar é de-
safiadora; depende de três pilares. 

1.Propósito: quando o 
planejamento não falha

 
Quando ouvimos falar que grande parte dos 

planejamentos estratégicos fracassa, a respos-
ta mais comum é dizer que o problema está na 
execução. Porém, a pergunta que deveria estar 
sendo formulada é: por que as pessoas não exe-
cutam uma estratégia? A verdade é que a maior 
parte dos planejamentos estratégicos tem a in-
crível capacidade de fazer as pessoas entende-
rem tudo e não sentirem nada.

Quando vemos uma pessoa engajada em algum 
trabalho, notamos que os sentimentos que ela 
nutre pela sua tarefa são positivos e fortes o sufi-
ciente para gerarem ação. É nesse momento que 
percebemos que o propósito está sendo praticado.

É importante ressaltar que nosso entendimento 
acerca de propósito é bastante diferente de missão 
ou objetivo. Propósito não é algo que se busca no fu-
turo ou um anseio. Propósito é a intenção por trás de 
ações praticadas corriqueiramente. Propósito não é 
nem futuro nem passado. É presente.

Outra forma de olhar para propósito é imagi-
nar um brócolis. Quando você corta um ramo do 
brócolis, ele se parece o próprio brócolis em ver-
são miniatura e se, dessa miniatura, você cortar 
outro ramo, ele vai parecer uma versão ainda 
mais reduzida do mesmo vegetal. O matemáti-
co Mandelbrot elaborou isso de forma científica 
criando a teoria dos fractais, formas geométricas 
que se repetem em qualquer escala. O que isso 
tem a ver com o assunto anterior? Propósito é 
quando, olhando o todo ou olhando a parte, eu 
vejo a mesma coisa. É quando do CEO ao esta-
giário percebemos discursos e, principalmente, 
comportamentos compartilhados.

Por isso, propósito não se implementa, mas se 
desperta, permitindo às próprias pessoas des-
cobrirem por que fazem o que fazem. Quando 
desenvolvemos projetos de engajamento em es-
tratégia, fazemos as seguintes perguntas às pes-
soas: “Como essa visão da estratégia se conecta 
com o que você acredita?” ou “O que essa estra-
tégia precisa conter para você sentir que ela não 
é só da empresa, mas também é sua?”

Em 2018, realizamos um projeto com a Sicoob 
Seguradora, que tinha o desafio de aumentar as 
vendas de seguros e a retenção dos clientes. Cria-
mos um workshop que foi replicado 31 vezes Bra-
sil afora, sempre buscando oferecer aos vende-

C
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dores o espaço para observar a importância que 
um seguro tem na vida de quem adquire o produ-
to. A frase mais escutada no fim de cada encon-
tro era: “Agora eu sei que não vendo seguros. Eu 
ofereço proteção”. Em poucos meses, relatavam 
aumentos de 300% a 1.000% nas vendas.

Autor do livro Leading Well from Within, o 
neurocientista Daniel Friedland, que tenho como 
mentor e amigo, costuma sempre me relembrar: 
as pessoas acolhem o que elas mesmas criam. 
Quando sentem e sabem que são as responsáveis 
pela estratégia, as pessoas abraçam com muito 
mais energia as ações que se desdobram. Isso re-
quer das empresas a capacidade não só de ela-
borarem ótimas estratégias, mas especialmente 
de fazerem isso de maneira colaborativa. Colabo-
ração é chave no processo de envolvimento das 
pessoas. E estratégia sem engajamento é só mais 
uma bela teoria.

2. Cultura: o ativo mais 
valioso da sua empresa

 
Todas as vezes que introduzo minha visão 

sobre cultura organizacional, recorro a um arti-
go que o Pedro Nascimento – CEO da Qura – es-
creveu em 2015 intitulado “Algo sempre me in-
comodou na gestão”. A visão que ele traz sobre 
a principal mudança de paradigma na gestão é 
que, antes, uma empresa era construída sobre 
um processo-chave. Para esse processo era es-
tabelecida uma meta e a partir disso eram aloca-
dos recursos, inclusive humanos. O processo era 
então repetido até a meta ser cumprida.

As empresas mais inovadoras da atualidade, 
no entanto, veem as coisas de forma diferente. 
Elas começam entendendo o seu propósito e o 
perfil das pessoas capazes de colocá-lo em prá-
tica. Essa é uma definição de cultura. Para essas 
pessoas, as lideranças oferecem contexto, como 
ferramentas e conhecimento. Daí para a frente, 
abrem mão do controle e deixam as pessoas de-
cidirem as ações necessárias.

David Marquet, ex-oficial dos Seals (grupo 
de elite da marinha norte-americana) relata na 
obra Turn the Ship Around que seu principal 
aprendizado de liderança foi resolvido quando 
ele aceitou o seguinte mantra: mova o poder de 
decisão para quem tem posse da informação. 
Seus liderados desenvolveram um senso de au-

tonomia que fez daquele time uma referência 
para o país.

Quando os recursos humanos eram uma com-
modity, era mais simples vê-los como peças 
substituíveis e a cultura como um mero detalhe 
quando comparada a processos bem desenha-
dos, padronizados e exaustivamente repetidos. 
Hoje, as pessoas não só desempenham papel fun-
damental nos negócios como também têm muito 
mais possibilidades de escolhas de carreira. Em 
outras palavras, o poder está com elas. Em vez de 
tentar controlá-las, é hora de libertá-las. E é isso 
que culturas fortes fazem.

Certa vez, desenvolvemos um projeto de trans-
formação cultural para a Flash Engenharia, em-
presa do interior paulista que fabrica equipamen-
tos e monta veículos públicos como viaturas de 
polícia e ambulâncias. Seu propósito é declarado 
pelo lema “Salvar vidas, cuidar de pessoas, mudar 
o Brasil”. A última parte tem a ver com o orgulho 
que o pessoal carrega em participar de licitações 
em todo o país e nunca terem dado um centavo de 
propina. Logo, estarem vivos e crescendo é uma 
mensagem de que é possível fazer negócios ho-
nestos com o governo. A segunda tem a ver com a 
forma como cuidam de cada colaborador e enten-
dem o impacto que o trabalho tem em suas vidas. 
O que me encanta na primeira, entretanto, é que 
eles sabem que fabricam produtos responsáveis 
por salvar vidas em situações de alto risco. Isso os 
fez mudar o processo de testes. Em vez de fazer por 
amostragem, fazem com absolutamente todas as 
peças produzidas. Custa mais caro e demora mais, 
mas é a forma que a cultura da empresa encontrou 
de manter-se viva e conectada ao propósito. Não 
é surpresa o fato de eles terem triplicado o fatura-
mento no último triênio.

Se o propósito ajuda a despertar o engajamen-
to, a cultura é o que o mantém alto. E cultivar 
uma cultura, apesar da aparente redundância, é 
a principal tarefa das lideranças.

Existem várias maneiras de fortalecer uma cul-
tura, mas a que tem se mostrado mais bem-su-
cedida começa a partir da premissa que molda o 
futuro do trabalho: o que torna as pessoas enga-
jadas ao longo do tempo é a combinação de expe-
riências positivas no ambiente de trabalho com 
a oportunidade de fazerem algo que gere valor 
para outras pessoas.

A cultura está para uma empresa assim como o 
caráter está para uma pessoa. Da mesma forma, 
os artefatos estão para uma cultura assim como 



73EDIÇÃO 134 HSM MANAGEMENT

os hábitos estão para uma pessoa. Eles formam 
identidade e disciplina sem deixar o dia a dia pe-
sado. Para começar um processo de desenvolvi-
mento cultural, no entanto, é fundamental que as 
lideranças deem o primeiro passo.

3. Liderança: que tipo de 
legado você deseja deixar?

 
Existem muitas formas de conceituar liderança. 

Citando Daniel Friedland novamente, liderança 
consiste em atos de influência. E isso pode ser in-
voluntário, assim como pode ser consciente.

Quando líderes entram em contato conosco, 
em geral percebemos que as demandas vêm de 
duas formas distintas. A primeira delas é uma 
abordagem mais prática, como “o que fazer para 
aumentar o desempenho a partir da cultura?” 
Quando escutamos isso, percebemos que há po-
tencial para um projeto de desenvolvimento cul-
tural interessante.

Porém, existe uma segunda, que é quando o 
próprio líder percebe em si a necessidade de 
encontrar significado na empresa em que atua 
e, não raro, escutamos perguntas poderosas do 
tipo “como devo agir para que minha família 
tenha orgulho do que faço?” Ou “como faço para 
que as pessoas sintam que trabalhar aqui as per-
mite fazer o bem para outras pessoas?” É aqui 
que começa a verdadeira transformação. Por-
que líderes são pessoas como quaisquer outras. 
Quando um líder entende o impacto das suas 
ações nos colaboradores, clientes, fornecedores 
e na sociedade em geral, a busca por uma cultu-
ra coerente se torna muito mais ativa e, assim, 
mais acelerada.

Aqui, não tem fórmula mágica. No entanto, vale 
compartilhar uma pesquisa feita pelo norte-ame-
ricano Richard Leider, que entrevistou pessoas 
no leito de morte fazendo a seguinte pergunta: 
se você pudesse viver tudo de novo, o que faria de 
diferente? Por mais que as respostas variassem, 
elas sempre convergiam em três pontos:

1 - Eu teria visto a vida passar e sairia do modo 
automático com mais frequência.
2 - Eu teria tido mais coragem de ser eu mesmo.
3 - Eu teria buscado descobrir o meu propósito 
de vida mais cedo.

Nunca é tarde demais para darmos sentido ao 
que fazemos. A principal armadilha, porém, são 
nossos próprios pontos cegos. Provavelmente 
você, assim como eu, foi educado num contex-
to em que só o racional importa e que qualquer 
coisa que fuja de um olhar objetivo em relação ao 
subjetivo deve ser ignorado. Minha intenção não 
é invalidar o que já sabemos e o que já vivemos, 
mas trazer um complemento que nos ajude a in-
tegrar a nossa visão sobre o que é gerir e o que é 
liderar uma empresa.

Gostemos ou não, a verdade é que o olhar me-
cânico e racional foi levado à exaustão. A cada 
dia que passa, torna-se imensamente mais difícil 
gerar valor a partir desse modelo. John Naisbitt, 
autor do livro Megatendências, resume muito 
bem essa ideia dizendo que “as inovações mais in-
críveis do século 21 virão não da tecnologia, mas 
da expansão do conceito de ser humano”.

Conectar propósito a uma estratégia nada mais 
é do que acolher toda a humanidade presente em 
nós. Se ainda temos alguma resistência a falar 
sobre emoções no trabalho, é chegada a hora de 
parar de resistir. Não é mais uma questão de be-
nevolência. Agora, é uma questão de inteligência. 
Essa inteligência, diferente de outras, nasce de 
dentro para fora.

Imagine o que se torna possível a partir disso. 
Imagine o que todos ganham com isso. Imagine 
o que é viver uma vida trabalhando e produzindo 
algo que possui um benefício imensamente maior. 
Essa é a nossa chance, como líderes, de criar um le-
gado positivo, duradouro e valioso para qualquer 
um que interaja com nossas empresas.

A conexão do propósito com a estratégia da em-
presa começa, na verdade, na conexão do propó-
sito do líder com sua ação. 

Ryoichi Penna é CEO da Tribo, consultoria 
global especializada em auxiliar empresas que 

desejam conectar estratégia e engajamento, va-
lendo-se de uma cultura forte e um propósito 

claro. Formado em administração pela Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora, Penna é mem-
bro do conselho da Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores e sócio do Grupo Anga.

#PROPOSITO 
#CULTURA 

#ENGAJAMENTO
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Como atingir a maturidade 
em marketing digital

IDENTIFICAMOS SEIS FATORES QUE FACILITAM O AVANÇO DE UMA COMPANHIA PELA 
CURVA DE MATURIDADE, MEDINDO A JORNADA DOS CLIENTES E DESENVOLVENDO 

RELAÇÕES E INTERAÇÕES PERSONALIZADAS | POR DOMINIC FIELD, SHILPA PATEL E HENRY LEON
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Dominic Field é sócio sênior e diretor executivo, Shil-
pa Patel sócia e diretora e Henry Leon é líder de projeto. 

Todos estão sediados em Londres. 
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A seguir, os seis fatores que facilitam o avanço de 
uma companhia pela curva de maturidade.

FACILITADORES TÉCNICOS

1. Dados conectados: profissionais maduros con-
seguem conectar todas as suas fontes de dados, 
online e offline, para definir seu público-alvo e 
conceber uma visão completa do cliente. Na era 
digital, dados conectados e seguros são essenciais 
para aplicar novas tecnologias a uma série de ne-
cessidades e funções de negócios.

Por exemplo, a subsidiária financeira de um 
grande varejista europeu estabeleceu uma plata-
forma unificada de dados para o programa de fi-
delidade de 16 milhões de membros. A plataforma 
reúne dados de transações da companhia e de ter-
ceiros. Assim, a empresa conseguiu reduzir o nú-
mero de telas para solicitação de cartão de crédito 
de oito para três e agora oferece produtos diferen-
ciados para membros do programa.

2. Tecnologia automatizada e integrada: as empre-
sas já usam uma série de tecnologias que permitem 
automação de dados e conteúdo em escala. As fer-
ramentas requeridas incluem capacidade de análise 
de dados de internet, uma suíte de CRM e tecnologia 
de publicidade integrada para automação de com-
pra de mídia e confecção de mensagens.

Essas tecnologias abrem um mundo de possi-
bilidades. Por exemplo, quando uma companhia 
de viagens online fechou parceria com um forne-
cedor de tecnologia para usar conhecimento pro-
veniente de dados e de anúncios no sistema pro-
grammatic display, sua equipe liberou cerca de 80 
horas de trabalho por dia e seu tempo de prepara-
ção de dados caiu em quase 100%.

3. Métricas: profissionais de marketing que 
focam dados podem identificar o valor de pontos 
de contato ao longo da jornada de compra para 
informar KPIs e ligar esse engajamento a resulta-
dos de negócios, tais como vendas e lucros. Essas 
pessoas compreendem o que o cliente quer, em 
que ponto está da jornada de compra e por que 
compram o que compram.

Uma montadora de automóveis implantou tecno-
logia de atribuição para entender melhor a compra 
do cliente e aplicou o conhecimento resultante em 
alocação de verbas e estratégias de smart bidding 

diferencial de uma organização de 
marketing digital efetiva é sua ca-

pacidade de transmitir a mensagem 
certa à pessoa certa no tempo e no lugar 

certos. Combinar dados e tecnologias digitais 
pode aumentar a relevância da propaganda, dos 
serviços e da oferta aos consumidores de uma 
marca – e em escala. 

Tecnologias que aplicam o que há de mais avan-
çado em automação, inteligência artificial e apren-
dizado de máquina prometem novas e poderosas 
capacidades. Para extrair a maior vantagem dessas 
tecnologias, diretores de marketing precisam con-
tar com determinados fatores de sucesso, tanto or-
ganizacionais como técnicos.

Em nosso estudo mais recente, realizado em 
parceria com o Google em 2018, as empresas que 
conquistaram a capacidade de entregar conteúdo 
relevante para clientes em momentos múltiplos 
ao longo da jornada de compra relataram econo-
mias de custo de até 30% e aumentos de recei-
ta de até 20%. Aquelas que usam tecnologias de 
aprendizado de máquina, com supervisão huma-
na ativa, concluíram que podem aperfeiçoar o de-
sempenho de campanhas em 15%. 

Os seis facilitadores 
do amadurecimento em 

marketing digital

Os consumidores esperam envolvimento digital, 
mas a entrega do potencial total de engajamento 
abrange muitos desafios, a começar pelos técni-
cos. A maior parte dos profissionais de marketing 
não são matemáticos, muito menos cientistas de 
dados. A complexidade da instalação da tecnologia 
correta pode ser frustrante, e os profissionais com 
frequência batalham para garantir que a tecnolo-
gia de que dispõem está bem conectada e que seja 
capaz de medir impacto, online e offline, de prefe-
rência apontando relações de causa e efeito.

Os desafios organizacionais não são menores. 
Falar em agilidade é mais fácil do que ser ágil.  
A colaboração entre funções não é automática. O 
marketing digital abrange novos modos de tra-
balhar, da localização do escritório à remune-
ração de pessoal. As pessoas e as organizações 
tendem a resistir a esse tipo de desafio, inclusive 
porque ele pode afetar seu futuro.

O
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zado na qual logo identificam erros, aprendem o 
que é necessário e seguem adiante. Conduzida cor-
retamente, uma transformação ágil afeta tudo: de 
processos internos ao modo como os funcionários 
passam seu dia. Como a maioria das organizações 
teme a mudança, não é incomum que tentem matar 
a transformação antes mesmo que ela ganhe tração. 
Para evitar isso, o apoio da alta gestão é essencial, 
bem como a cooperação ativa de funções corpora-
tivas, como RH, finanças e departamento jurídico. 
Para a maioria das empresas, conduzir a transfor-
mação ágil é o passo mais difícil de tomar, mas tam-
bém é aquele que reúne todos os demais.

Um guia para a maturidade

Com base em nossa pesquisa, identificamos o 
caminho e os atributos que as marcas comumen-
te adquirem para seguir evoluindo na curva de 
maturidade. O mapa foi concebido em três está-
gios que contém marcas técnicas e organizacio-
nais a serem conquistadas.

1o estágio – estabeleça a fundação: os melhores em 
marketing superaram o desafio de mudar o modo 
como seu pessoal trabalha. Essa transição requer 
um apoiador ativo e visível na alta gestão, bem como 
a cooperação de parceiros internos e externos. 

2o estágio – desenvolva conexões: é preciso esta-
belecer as conexões interfuncionais que fazem com 
que as organizações digitais funcionem. As empre-
sas podem demonstrar o progresso coordenando 
canais diversos, gerando receita incremental e al-
cançando eficiências por meio de execução de mídia.  
A maioria das companhias bem-sucedidas estabele-
cem equipes interfuncionais que combinam capaci-
dades relevantes e reúnem canais offline e online. 

3o estágio – faça com que cada momento seja 
relevante: agir sobre os pontos de contato com 
o cliente de maneira coordenada e sequencial 
abrange integrar capacidades próprias funda-
mentais à organização, tais como uma equipe 
de análise avançada e formação ágil de equipes. 
Sem isso, é praticamente impossível mover-se 
na velocidade do mundo digital. É aqui que mui-
tas empresas ficam estagnadas. 

#TECNOLOGIA 
#INOVAÇÃO 

#MARKETING

(lances automáticos que faz otimizações para con-
versões ou valor de conversão). Conseguiu, assim, 
aperfeiçoar o volume de leads (potenciais consu-
midores) em 6% e o custo por lead em 17%. Gerou, 
ainda, cerca de 15% de seus leads pelo canal mobile, 
demonstrando a eficácia de um novo canal de mar-
keting para a companhia.

FACILITADORES ORGANIZACIONAIS

4. Parcerias estratégicas: a tecnologia diz respeito a 
ecossistemas. A chave para profissionais de marke-
ting é colaborar efetivamente com agências e forne-
cedores de tecnologia de marketing enquanto man-
têm controle direto sobre tecnologia e dados coleta-
dos por sua própria companhia.

Uma montadora criou uma comunidade em que 
cerca de 150 pessoas trabalham, incluindo o pes-
soal de quatro agências parceiras, no mesmo pré-
dio, com membros do marketing de OEM (Origi-
nal Equipment Manufacturer) e equipes de mídia. 
Essa abordagem coloca todas as disciplinas espe-
cializadas (criação, conteúdo, operações, mídias 
sociais e outras) em um único lugar. A companhia 
possui maneiras padronizadas de colaboração 
entre agências e equipe própria de marketing no 
desenvolvimento de campanhas, o que traz vanta-
gens em agilidade, planejamento de capacidades 
e velocidade de resultados.

5. Capacidades de especialistas: as empresas de 
melhor desempenho identificam, contratam e trei-
nam talento técnico, como cientistas e especialistas 
em métricas, e também integram essas pessoas com 
outros membros da equipe de marketing para pro-
duzir equipes interfuncionais efetivas.

A falta de conexão organizacional entre equipes 
de branding e marketing digital levou um varejista 
online a estabelecer equipes de marketing multidis-
ciplinares, com especialistas que podem trabalhar 
juntos para criar uma experiência para os clientes. 
Cada equipe inclui especialistas em brand mar-
keting, insights do cliente, gestão de compra, pro-
grammatic advertising e inteligência de marketing 
que fazem recomendações ao restante da equipe 
sobre dados e desempenho.

6. Rápida formação de equipe e cultura fail-fast: 
As companhias mais maduras do estudo adoraram 
uma abordagem de falha rápida e teste e aprendi-

© Boston Consulting Group.
Todos os direitos reservados. Reproduzido com autorização.



pple, Microsoft, Google, Sony, Nvidia. 
Todas querem ser a Netflix dos games. 
Não é segredo nenhum que serviços e 

conteúdo são o novo campo de batalha 
dos gigantes digitais. O mercado de vi

deogames – que fatura mais do que a indústria de 
filmes e música juntas e tem um potencial de cresci
mento muito maior nos próximos anos – não podia 
ficar de fora da guerra.

Até este ano, a briga estava circunscrita às res
pectivas plataformas de cada empresa. Era  
hardware contra hardware, com Sony, Microsoft 

e Nintendo brigando pelos corações e dedos dos 
jogadores ávidos por seus consoles. Mas, em 
2019, mais de 50% do faturamento com games no 
mundo virá do mobile e essa fatia tende a aumen
tar. O jogo mudou de fase.

“Anunciamos o projeto XCloud porque quere
mos sair de um mercado de 200 milhões de usuá
rios para um potencial de 2 bilhões, que é o nú
mero de donos de smartphones no mundo”, diz 
Bruno Motta, gerente sênior de categoria Xbox 
da Microsoft Brasil. “Queremos usar o poder da 
nuvem para atingir o máximo possível de pessoas 

A Netflix dos Games
COM FATURAMENTO MAIOR DO QUE AS INDÚSTRIAS DE FILMES E MÚSICAS 
JUNTAS, O MERCADO DE GAMES ENTRA NA ERA DO STREAMING E GIGANTES 

ANUNCIAM NOVIDADES. SERIA O FIM DOS CONSOLES? | POR HEINAR MARACY
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onde quer que elas estejam. Hoje isso se traduz 
em um telefone celular, mas a tecnologia que es
tamos desenvolvendo é para atingir qualquer tela, 
não importando o que será criado nos próximos 
anos. Se os usuários começarem a jogar em smart
watches ou óculos de VR, estaremos lá.”

A mudança do teatro de operações trouxe tam
bém novos exércitos. Google e Apple anunciaram 
em março último, com diferença de uma semana, 
serviços de assinatura de games para os usuários de 
suas plataformas. Mas, fora o fato de que os serviços 
cobrarão uma taxa mensal de seus clientes, não há 
nada em comum entre as duas propostas.

O Arcade não é um serviço de streaming de 
games. É somente um serviço de assinaturas no 
estilo “comatudoquepuder” para games, com 
uma interface muito semelhante à da App Store. 
Funciona apenas em aparelhos com a maçãzi
nha (iPhone, iPad, Mac e Apple TV). Os games 
são baixados e jogados localmente no aparelho 
e, consequentemente, sofrerão com a limitação 
de hardware. Quem possui um Apple de alguns 

anos atrás dificilmente conseguirá desfrutar do 
Arcade em sua totalidade. A Apple promete mais 
de cem jogos de primeira linha, avaliados e esco
lhidos por uma equipe de editores. Entre os jogos 
anunciados estarão Sonic Racing, LEGO Brawls e 
Oceanhorn 2, e o lançamento ocorrerá em meados 
deste ano em mais de 150 países (Brasil incluído). 
O valor da taxa mensal ainda não foi divulgado.

O Apple Arcade se insere na estratégia da empre
sa de cada vez mais se tornar uma empresa de ser
viços e conteúdo. As vendas de iPhone estão estag
nadas em termos de unidades vendidas. O mercado 
de smartphones já amadureceu e seus usuários não 
mudam de aparelho tão frequentemente quanto 
antes. Investir em serviços foi a maneira que a em
presa encontrou de continuar crescendo. Serviços 
– que, no caso da Apple, incluem App Store, iCloud, 
Apple Music e Apple Pay – tiveram um crescimen
to de 24% em 2018 e já são o segundo “produto” da 
empresa em faturamento, abaixo apenas do iPhone.

No mesmo evento em que se lançou o Arcade, 
também foi anunciado um serviço de assinatu
ra de revistas e jornais, o Apple News+ e um de 
streaming de filmes e programas de TV, o Apple
TV+, com conteúdo original feito exclusivamente 
para ele por nomes como Steven Spielberg, Oprah 

#TECNOLOGIA 
#INOVAÇÃO 

#OLHOMÁGICO

Apple Arcade
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Winfrey e J.J. Abrams. O AppleTV+ também per
mite integrar outros serviços de assinatura como 
HBO, Amazon Prime Video e Hulu. Netflix ficou de 
fora, provavelmente porque não quis pagar pedágio 
para a Apple para ter seu botão no sistema. A mensa
lidade do AppleTV+ também não foi divulgada, mas 
a expectativa é que ela fique abaixo da concorrência.

O Apple Arcade vem solucionar um grande pro
blema para os desenvolvedores de jogo para as pla
taformas da Apple: a luta pela atenção do usuário 
no meio de literalmente milhões de apps (mais de 2 
milhões) na lojinha de aplicativos. Além de contar 
com uma loja dedicada, eles vão ganhar um refor
ço de marketing e investimentos da própria Apple.

No entanto, alguns desenvolvedores menores 
temem que a disseminação do modelo por assinatu
ra de games possa prejudicálos, principalmente se 
eles forem pagos pelo tempo que os usuários passam 
jogando. O medo é que o modelo de “game as a ser
vice” se transforme em algo semelhante ao Spotify, 
onde poucos medalhões faturam alto conquistan
do a grande audiência e a grande massa de artistas 
menos populares ganha quase nada.

O Google é o garoto novo na rua, que chega com 
sua própria bola. A promessa é que qualquer pedaço 
de pau podre com o Google Chrome instalado pode
rá rodar games de alta definição. A realidade pode 
não chegar perto disso, mas, mesmo assim, a indús
tria não será a mesma depois dele.

Muito pouco se sabe sobre o Stadia, além de um 
demo que circula na internet. O Google não divulgou 
o valor de assinatura, nem a data de lançamento (em 
algum momento no decorrer deste ano), nem quais 
jogos rodarão no sistema (Assassin’s Creed: Odyssey 
e Doom: Eternal estavam no demo). Não é possível 
saber nem se ele rodará em iPhones e iPads, ou se a 
plataforma da Apple estará fora de seu alcance.

A magia do streaming significa fazer os games 
rodarem em poderosos servidores Linux e fazer de 
smartphones, tablets, laptops, computadores e o 
acima mencionado pau podre se transformarem em 
terminais burros. Cada clique do jogador se trans
forma em um tiro no jogo que roda na nuvem. Para 
deixar a coisa mais interessante, o Google vai lançar 
um controle wifi capaz de reduzir a latência entre os 
dedos do jogador e o game na nuvem.

O Google, é sempre bom lembrar, é uma empresa 
de publicidade. Portanto é muito provável que o Sta
dia traga alguma forma de monetização por anún

cios, semelhante ao YouTube. Jogos com anúncios 
não são nenhuma novidade nos smartphones, a mu
dança vai ser de patamar. Títulos populares que hoje 
custam algumas dezenas de dólares e exigem a com
pra de um console poderão ser experimentados em 
smartphones por uma módica quantia mensal ou 
talvez até gratuitamente com um comercial passan
do de vez em quando.

O Stadia tem um grande potencial tanto para 
os gamers casuais, que vão ter acesso a uma gran
de variedade de games por um aluguel barato por 
mês, quanto para gamers mais hardcore, que pas
sam horas assistindo a vídeos de jogos de outros 
gamers mais avançados no YouTube. Já deu para 
perceber que a sinergia entre as duas plataformas 
vai ser usada e abusada. O Stadia Controller possui 
um botão que permite enviar vídeos diretamente ao 
YouTube e utilizar o Google Assistant por coman
dos de voz. Uma tecnologia chamada State Share vai 
permitir transformar um vídeo de um jogo posta
do no YouTube em um “Save File”, um arquivo que, 
quando aberto no Stadia, leva o jogador imediata
mente ao ponto do game a que ele estava assistindo. 
Ou seja, todos os vídeos de games do YouTube serão 
propagandas do Stadia. Jogada de mestre!

O Stadia não vai brilhar sozinho na arena do 
streaming de games. A Microsoft também está 
se preparando para lançar seu serviço, batizado 
de xCloud. “Games por streaming é uma tendên
cia. Mostramos nossa visão: queremos levar os 
games para todas as telas e o melhor caminho é o 
streaming. Temos três grandes vantagens com
parativas nesse mundo de cloud. A primeira é ca
pacidade técnica: temos servidores Azure em 52 
pontos no mundo, incluindo o Brasil. Comuni
dade: temos uma base de fãs gigantesca conquis
tada em 18 anos de XBox. Por último, conteúdo. 
Para entrar nesse mundo de games as a service é 
importante ter conteúdo exclusivo de qualidade. 
Nos últimos 15 meses anunciamos a aquisição de 
seis novos estúdios. Mais que dobramos nosso 
poder criativo”, comenta Motta.

Ainda segundo o gerente sênior de catego
ria Xbox da Microsoft Brasil, o console não vai 
acabar. “Ele é a experiência mais imersiva que o 
gamer pode ter. Ainda existem consumidores e fãs 
que não vão abrir mão dela.”

O modelo de negócio do XCloud deve seguir o do 
Xbox Game Pass, serviço de assinatura do console 

google stadia
Microsoft XCloud



EDIÇÃO 134 HSM MANAGEMENT 81

da Microsoft que dá acesso a mais de 200 títulos 
por R$ 29 mensais. A Microsoft não divulga nú
meros de seu serviço de assinatura mas, segundo 
Motta, os gestores estão “muito felizes com o re
sultado”, e o Brasil é um de seus “principais mer
cados de games”. Para ele, 2019 é o ano da estreia 
do streaming de games, mas a adoção em larga 
escala só virá quando o 5G estiver disseminado. 

Streaming de games não é novidade para a Nvi
dia, fabricante das placas de vídeo GForce. O Ge
Force Now, serviço de streaming da empresa, já 
funciona em modo de testes desde o início de 2018. 
Por enquanto ele pode ser utilizado apenas na 
América do Norte e na Europa.

Para Phil Eisler, VP e gerentegeral de GeForce 
Now e de cloud gaming da Nvidia, o uso da nuvem 
expandirá o mercado de games permitindo que 
jogos de primeira linha sejam jogados em equipa
mentos mais fracos, como laptops com placa de 
vídeo integrada. “Gamers profissionais ou hardco
re continuarão preferindo os jogos locais porque 
eles continuarão tendo a menor latência, a me
lhor resolução e frame rates mais altos.” Para ele, 
o streaming pode vir a se tornar uma porta de en
trada para novos gamers. “Eles poderão começar a 
jogar na nuvem e depois comprar um PC Gamer”.

Segundo Eisler, a empresa está expandindo o 
GeForce Now com parcerias ao redor do mundo. 
Ela acabou de iniciar sua entrada na Coreia do Sul 

e no Japão. Porém ainda não há planos para a en
trada no Brasil.

Diferentemente de Google e Microsoft, o foco 
da empresa é nos computadores e não no mobi
le. “O GeForce Now vem da herança da Nvidia no 
mercado de jogos para PC. Pretendemos incluir 
outros aparelhos no futuro, mas a ordem agora 
é permitir que mais jogadores tenham acesso”.

Ainda é cedo para dizer que impacto os games 
por streaming e o modelo de assinaturas vão ter 
sobre o desenvolvimento de games. O que é certo 
é que isso mudará – e muito – o panorama atual, 
a monetização dos desenvolvedores e vai modifi
car as fronteiras entre jogadores casuais e gamers 
hardcore. 

Google, Microsoft e, provavelmente, Apple tam
bém, vêm fazendo experimentos com streaming 
de games há vários anos. O que permitiu esses lan
çamentos foi a chegada do 5G e a expansão da rede 
de fibra ótica, o que enfim traz as condições para 
games em 4K e 60 fps serem jogados na nuvem.

Ironicamente, o único grande player no mo
mento fora da brincadeira é a Nintendo. A mesma 
que mostrou que os gamers estão ávidos por jogar 
em telas diferentes, com seu console híbrido Swit
ch, que pode ser usado na TV e como game portá
til. Como a japonesa consegue ser mais sigilosa do 
que a Apple, ainda pode vir algo daí. 

NVIDIA  o futuro dos games

#TECNOLOGIA 
#INOVAÇÃO 

#OLHOMÁGICO
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A verdade sobre
os inovadores

LIDERANÇA E ORIGINALIDADE NÃO BASTAM. O QUE O SUCESSO AO INOVAR 
EXIGE MESMO É CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, CONDUZIDA POR PESSOAS 

COM UM DINAMISMO RADICAL | POR RICARDO VIANA VARGAS E EDIVANDRO CONFORTO
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#ESTRATÉGIA 
#EXECUÇÃO 

#LIDERANÇA

o falar sobre sucesso, líderes em-
presariais costumam citar a ino-
vação. Embora a inovação radical 

seja uma aspiração comum, a ino-
vação incremental é que faz a dife-

rença. Poucos produtos ou serviços são realmen-
te inovadores.

De quem é a culpa? Da liderança? Rakesh Khu-
rana, professor da Harvard Business School, esti-
ma que entre 30% e 40% da performance de uma 
empresa são atribuíveis a “efeitos do mercado”, 
10% a 20% a mudanças econômicas cíclicas e tal-
vez 10% ao CEO.

A culpa é da falta de originalidade? Não, essa é su-
perestimada. Um estudo de Costas Markides e Paul 
Geroski, da London Business School, salientou o 
“mito do pioneirismo”, apontando que a Amazon 
se limitou a usar tecnologia já existente e levá-la ao 
mercado de massa. Então se liderança e originali-
dade não bastam, o que leva ao sucesso inovador?

A maioria das empresas inovadoras se caracte-
riza, a nosso ver, por uma execução persistente, 
conduzida por pessoas com uma atitude de dina-
mismo radical e com aptidão.

Foi o caso de Henry Ford, que revolucionou a 
indústria automobilística no início do século 20 
e alcançou o sucesso sem depender da origina-
lidade. Seu celebrado processo de produção de 
carros não passava de uma adaptação da linha de 
montagem usada na indústria norte-americana 
de processamento de alimentos desde 1870.

Vê-se, assim, que inovação e empreendedoris-
mo são cruciais, mas não determinam o suces-
so comercial de uma empresa. Amazon e Ford 
mostram que vale mesmo a arte de fazer as coisas 
acontecerem. Ou seja, é preciso colocar a inova-
ção em ação na vida real. A execução persistente 
da inovação tem cinco características-chave:

Corte atividades supérfluas e foque todos os re-
cursos de uma empresa no que realmente impor-
ta para que as coisas sejam feitas. 

A Ofo, empresa chinesa de compartilhamento 
de bicicletas, foi criada em 2014 na China quan-
do o CEO Dai Wei viu uma oportunidade de uti-
lizar a tecnologia para incentivar o uso de bicicle-
tas como meio de transporte sustentável. Como 
a Ford, a Ofo não foi original; em 2007 a rede de 
bike sharing Velib já existia na França. O diferen-
cial da Ofo foi usar uma tecnologia “sem estação 

de entrega”. Ao terminar a corrida, os usuários 
fecham um cadeado na bicicleta e a deixam em 
qualquer lugar onde seja permitido estacioná-la. 
O sucesso em qualquer grande mercado compe-
titivo requer dinamismo constante e execução 
continuada, liderada por clareza de propósito. 

“É necessário priorizar sempre”, costuma 
dizer David Marlow, líder de transformação 
empresarial na Bristol-Myers Squibb. “Em toda 
empresa sempre há atividades concorrentes em 
ação, sempre há funções diferentes disputando 
prioridades. Isso exige que a equipe de gestão 
tenha uma visão geral da empresa para fazer 
uma avaliação anual ou bianual que priorize as 
coisas. Isso garante que o foco esteja onde estão 
os direcionadores de valor e que eles tenham a 
prioridade e os recursos necessários”.

O foco é uma arma de negócios poderosa, mas 
precisa ser adaptado com o passar do tempo. 
Isso era algo que Jack Welch fazia muito bem 
nos anos 1990, como CEO da GE. Ele destilava a 
estratégia da empresa criando e divulgando slo-
gans como “Seja o número um ou número dois 
em todos os mercados”, dando foco à empresa. 
E, depois, partia para o próximo foco.

Abordagem similar foi adotada pela fabricante 
de eletrodomésticos Haier, que se expandiu pelo 
mundo desde que o CEO Zhang Ruimin passou a 
mudar sequencialmente o foco da empresa.

Nos anos 1980, a Haier focou a construção da 
marca quando percebeu que para competir inter-
nacionalmente precisava melhorar a qualidade 
de seus produtos. Em 1990 a empresa chinesa 
focou a diversificação e começou a fabricar ou-
tros eletrodomésticos além de geladeiras.

Em seguida, a Haier pôs foco na internaciona-
lização. Ignorou mercados mais fáceis e próxi-
mos e mirou a Europa e os EUA, mercados com-
petitivos e exigentes. Depois dessa fase, a Haier 
focou a construção da marca global, sua aceita-
ção como marca forte no mundo todo.

Em dezembro de 2012, a Haier entrou em nova 
fase: networking estratégico. Ruimin explica:  
“A internet eliminou distâncias físicas e permitiu 
que empresas se interligassem em rede. A tensão 
competitiva entre uma empresa, seus parceiros e 
seus funcionários deve ser diminuída com o ob-
jetivo de construir um ecossistema colaborativo 
onde todos ganhem”.

A

0 1    Clareza

0 2    redefinição de foco
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Esse compromisso deve ser real e constante. 
Quanto mais uma empresa cresce, maior deve ser 
seu apetite por mudanças. Como diz Reed Has-
tings, CEO da Netflix: “É preciso combater a ideia 
de que, quando uma empresa cresce, sua cultura 
piora. Na Netflix, somos significativamente me-
lhores [do que éramos] porque temos mais cére-
bros dedicados a pensar sobre a questão. Algu-
mas empresas seguem o princípio do líder genial 
na direção. Existe essa ideia de que para ser um 
grande CEO você precisa ser um grande criador 
de produtos. Isso pode ser inebriante e divertido, 
mas faz com que as pessoas se tornem dependen-
tes de você. Você se torna muito mais forte quan-
do constrói equipes de grandes pensadores”.

O dinamismo radical pode levar a fracassos. 
Porém, como afirmou James Quincey quando 
se tornou CEO da Coca-Cola em 2017, “se não 
estamos errando, não estamos nos empenhan-
do o suficiente”. Jeff Bezos, da Amazon, também 
foi claro ao dizer que fracassar é parte de chegar 
ao sucesso. “Se você vai apostar alto, suas ações 
serão experimentos. E, se são experimentos, não 
há como saber antes se vão dar certo. Mas alguns 
sucessos compensam dúzias e dúzias de ações 
que deram errado.”

A Netflix, cuja cultura é a da “empatia asserti-
va”, defende o fracasso. “Conforme uma empre-
sa cresce, a tendência à conformidade é grande. 
Como líder, você precisa incentivar as pessoas 
a correr mais riscos”, observou Hastings. Ele 
acrescentou, numa conferência recente: “Nossa 
taxa de sucesso anda alta demais. Sempre pres-
siono os criadores de conteúdo. Precisamos ar-
riscar mais. Temos de tentar coisas mais loucas 
– deveríamos ter uma taxa de cancelamento mais 
alta, no geral”.

A mentalidade do dinamismo radical exige 
um conhecimento profundo do que os clientes 
querem. “O conhecimento das necessidades dos 

clientes e dos movimentos da concorrência, alia-
do à rapidez e à capacidade de capitalização desse 
conhecimento, será um fator essencial para o 
sucesso competitivo”, preveem Perry Keenan e 
seus colegas do Boston Consulting Group. 

Nesse sentido, é interessante observar o traba-
lho da atual Ford Motor Corporation. “A missão 
de Henry Ford era ajudar as pessoas a se locomo-
verem. Essa ainda é nossa prioridade, mas bus-
camos agora uma visão mais abrangente do que 
significa ‘mobilidade’”, observa Jamel Seagra-
ves, engenheiro de pesquisa avançada da mon-
tadora norte-americana. 

A reconexão com seu propósito inicial fez a 
Ford abrir em 2015 o Ford Innovation and Re-
search Center, que tem entre seus projetos veí-
culos autônomos e métodos para que ciclistas e 
motoristas dividam estradas. 

Essas cinco características baseiam-se na 
crença de que as coisas podem e devem melhorar 
e de que, ao longo do caminho, alguns fracassos 
serão inevitáveis. Mas, como indicam as empre-
sas mencionadas neste artigo, a sorte favorece 
os ousados.

© Rotman Management

Editado com autorização da Rotman School of Management, da 

University of Toronto. Todos os direitos reservados.

A taxa de sucesso 
da netflix está 

alta demais, diz seu 
CEO. “Precisamos 

arriscar mais”

0 3    compromisso com a mudança

0 4    aceitação do fracasso radical

aproximar-se do cliente  
e permanecer perto dele0 5   

Ricardo Viana Vargas, brasileiro, é dire-
tor-executivo da Brightline Initiative, coaliza-

ção liderada pelo Project Management Institute 
e outras organizações globais dedicadas a ajudar 

a criar pontes entre design estratégico e entre-
ga. A coalizão tem entre seus membros o Bos-

ton Consulting Group, a Bristol-Myers Squibb e 
a Saudi Telecom. Edivandro Conforto é líder de 

pesquisa estratégica da Brightline Initiative.
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A sagrada compliance 

SOLUÇÕES  TERRADOIS
/ / / / / / / / /

O sacramento da confissão foi instalado nas empresas. Ele é cha-
mado de “compliance”, assim mesmo, em inglês, possivelmente para 
aumentar a impressão de seriedade, como no tempo em que a missa 
era rezada em latim.

Compliance, diz a Wikipédia, “é o conjunto de disciplinas para fazer 
cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretri-
zes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou 
empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou incon-
formidade que possa ocorrer”.

As empresas disputam entre si os aperfeiçoamentos dos chamados 
mecanismos de compliance. Fazem listas de politicamente corretos que 
vão desde os presentes que se pode ou não receber até as formalidades 
protocolares de negociação, passando pela regulação de namoros, de in-
dicação de amigos ou familiares e dos tamanhos das saias ou dos cabelos. 
Tudo deve estar previsto e, se mesmo assim algo escapar, há sempre um 
plantão para dirimir dúvidas de como manter o estado de graça.

Alcança-se assim o ideal do obsessivo, desconhecendo-se que atrás de 
um moralista com frequência mora a perversão. Uma vez estabelecida a 
regra a cumprir (que é o significado de compliance), se estabelece simul-
taneamente o caminho de como burlá-la. Quem não se lembra – aqueles 
de formação católica, que são muitos no Brasil – que em nossas infâncias 
e juventudes éramos educados a confessar nossos pecados? Pecávamos, 
confessávamos, cumpríamos a penitência e, pronto, voltávamos ao co-
meço da fila: pecávamos, confessávamos, etc., em repetição infindável. 
Para os embevecidos parentes, especialmente as velhas tias, éramos os 
exemplos irretocáveis de virtude.

Mutatis mutandis, em consequência da operação Lava Jato, inú-
meras cabines de confessionário foram instaladas nas empresas e ca-
tecismos de boa conduta amplamente distribuídos. Mesmo que seja 
uma grande operação para inglês ver, isso acalma os espíritos, pois, tal 
como a mulher de César, é fundamental parecer honesto. 

Empresas de marketing se especializam na divulgação das virtudes, 
executivos fazem media training de honestidade e até agentes do Bope 
viram palestrantes. Busca-se o aprimoramento contínuo das regras, na 
ilusória tentativa de tudo controlar. Não ouviram o jurista Miguel Reale 
Jr. afirmar que o preço da liberdade não é a eterna vigilância, como nos 
acostumamos a pensar, mas o preço da liberdade é o eterno delito?

A resposta à vergonhosa cultura da desonestidade que nos assola 
não está no modelo religioso de pecado e arrependimento. O que é fun-
damental é a criação de uma nova cultura na qual o prazer de participar 
dela seja maior que o delito do egoísta. Basta de nos iludirmos que o 
remédio que dói é o que cura. É não. O que cura é saber habitar um novo 
laço social horizontal e criativo, ao qual chamamos TerraDois. 

SERÁ QUE AS EMPRESAS ESTÃO USANDO ALGO EQUIVALENTE 
À MORAL RELIGIOSA PARA ALIVIAR SUAS CULPAS?

JORGE FORBES / /

Jorge Forbes é 
psicanalista e 
psiquiatra, doutor 
em psicanálise e  
em medicina. Autor 
de vários livros, 
especialmente sobre 
o tratamento das 
mudanças subjetivas 
na pós-modernidade, 
ele recebeu o 
Prêmio Jabuti em 
2013. É criador e 
apresentador do 
Programa TerraDois, 
da TV Cultura, eleito 
o melhor programa 
da TV brasileira em 
2017 pela Associação 
Paulista de Críticos 
de Artes (APCA).

/ / / / / / / / /
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s empresas não estão imunes às 
pressões do tempo. Além disso, 
o comportamento reativo em si-
tuações críticas também atinge 
as corporações, como o professor 

Manuel Hermosilla, da Johns Hop-
kins University, registra em um estudo 

sobre a indústria farmacêutica.
As empresas farmacêuticas precisam muitas 

vezes recorrer ao licenciamento de componen-

tes para o desenvolvimento de novas drogas. 
Hermosilla analisou 673 acordos de licencia-
mento fechados pelas principais companhias 
desse setor de atividade nos Estados Unidos, 
entre os anos de 1997 e 2016.
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ASSUNTO PESSOAL
SUA CARREIRA, SEU EQUILÍBRIO E MODELOS INSPIRADORES

Não deixe que 
a pressão do 
tempo limite 
suas opções
NEGOCIADORES PROATIVOS 
NÃO ACEITAM TENTAÇÃO 
DE ACORDOS RUINS | POR 

HORACIO FALCÃO E ALENA KOMAROMI

Horácio Falcão e Alena Komaromi são profes-
sores do Insead, sediado em Lausanne, França.
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ASSUNTO PESSOAL
/ / / / / / / / /

Ele descobriu que, em geral, as empresas far-
macêuticas não buscam de forma proativa li-
cenciamentos de componentes biotecnológicos, 
mas fazem a gestão reativa quando o desenvol-
vimento interno não dá certo. O professor evita 
a ideia de que esse comportamento reativo por 
parte das empresas configura “má condução dos 
negócios”. Mas ele reconhece que a prática “gera 
custos de produtividade significativos”. 

De acordo com os dados apresentados no es-
tudo, o licenciamento a partir do comportamen-
to reativo aumenta em cerca de 13% a possibili-
dade de que o processo de desenvolvimento de 
um nova droga seja interrompido. Já a proba-
bilidade de que se alcance o sucesso técnico cai 
aproximadamente pela metade. 

Além das questões relativas ao negócio pro-
priamente dito, é possível adotar uma visão 
mais ampla e, nesse caso, constatar que o li-
cenciamento reativo gera um impacto nega-
tivo também para a sociedade. Com menos 
remédios chegando ao mercado, aqueles que 
são efetivamente lançados carregam um custo 
de desenvolvimento mais alto, o que se traduz 
em preços mais elevados para os consumido-
res nas farmácias.  

Negociadores efetivos
A combinação da pressão do tempo, do deses-

pero, do foco em objetivos limitados e da falta 
de disciplina culmina no fechamento de acordos 
ruins. Além disso, durante uma negociação, o 
comportamento reativo também leva as partes 
a abrirem mão de controlar o processo.

Os negociadores que querem se manter no con-
trole do processo devem permanecer concen-
trados em seus verdadeiros objetivos, evitando 
se comprometer prematuramente e agindo de 
forma proativa para lidar com os reais obstácu-
los na direção do valor que se quer conquistar.

Não se trata de uma disputa de poder, mas, na 
verdade, de moldar o processo para que ele con-
duza uma tomada de decisão satisfatória. 

Fique atento aos seguintes movimentos que o 
outro lado da negociação pode usar para forçar 
você a adotar um comportamento reativo:

Nunca deixe que a outra parte ou as circuns-
tâncias apressem você para assinar um acordo. No 
livro The Power of Persuasion, Robert Levine ofe-
rece o seguinte conselho: “Seja paciente. Nunca es-
queça que um bom acordo hoje será um acordo me-
lhor amanhã. E não há algo como um acordo abso-
lutamente melhor. Você deve decidir quando se 
sente confortável”.

Levine recomenda que você assegure que seja 
contemplado o objeto de seu interesse, assim 
como seus objetivos e sua situação. Se não for 
assim, ele acrescenta: “Não há, absolutamente, 
razão para concluir a transação sem um tempo 
para reflexão. Depois de uma noite de sono, você 
terá uma perspectiva melhor”.

Algumas decisões, por vezes, precisam ser to-
madas rapidamente. Levine recomenda se ante-
cipar a casos assim, por meio de uma preparação 
ativa e da plena atenção às situações cotidianas. 
Não é fácil, mas a prática ajuda a se tornar mais 
proativo em momentos críticos.

Por fim, lembre sempre que, por um lado, o com-
portamento reativo é uma resposta emocional a 
algo que aconteceu no passado. O comportamen-
to proativo é, por outro lado, um passo deliberado 
na direção do objetivo desejado a ser alcançado no 
futuro. Você prefere ficar parado no passado ou 
mover-se para o sucesso de amanhã? 

© Insead

Editado com autorização. Todos os direitos reservados.

0 1    Criar um falso senso de urgência

0 2    Manter processos rígidos

0 3    Manipular para evitar sua diligência

0 5    Deixar de responder plenamente    
               às Suas perguntas

0 6    Recorrer a um tratamento mais 
               duro ou inflexível, ou até mesmo a       
               ameaças

0 4    Distrair você de suas prioridades,                
               seus Riscos ou seus interesses
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A executiva Jane, que preferiu não se identifi-
car na revista Fast Company, trabalhava em uma 
grande multinaciona de tecnologia médica e esta-
va muito animada para assumir uma posição sê-
nior, em que lideraria uma equipe com três ho-
mens e uma mulher.

Chegando ao novo cargo, Jane teve acesso ao 
salário de outras pessoas na organização e logo 
percebeu que os homens de sua equipe ganhavam 
significativamente mais do que as mulheres. “Eu 
sempre fui cética quanto à questão desigualdades 
salariais por conta de gênero”, conta Jane. “Mas 
isso mudou quando passei a fazer parte dessa 
equipe. Eu era responsável pelo desenvolvimento, 
pelas metas e pelas avaliações de homens que ga-
nhavam 20% a 30% mais do que eu”, acrescenta.

Ante a realidade que testemunhava, Jane pro-
curou a área de recursos humanos e recebeu uma 
explicação que representava uma chancela insti-
tucional ao que vinha acontecendo: os homens de 
sua equipe teriam sido contratados após uma de-
cisão da companhia de se tornar mais competitiva 
em relação à remuneração. Já ela e a outra mulher 
do time estavam na empresa há mais tempo.

Aos poucos, Jane foi percebendo que seu su-
perior imediato tinha ideias antiquadas sobre o 
papel das mulheres no trabalho. “Uma vez ele me 
disse: ‘Sei que você é recém-casada. Não quero 
que venha me dizer que seu marido está recla-
mando porque você viaja demais’”, lembra ela. 

A experiência de Jane reflete o que acontece de 
forma generalizada no mercado de trabalho na 
grande maioria dos países. De acordo com estu-
do do Institute of Women’s Policy Research, mu-
lheres que trabalham em tempo integral recebem 
o equivalente a 80 centavos de dólar para cada 
dólar pago aos homens. 

Especialistas apontam diversas causas para as 
desigualdades salariais entre homens e as mulhe-
res, como o fato de profissionais do sexo femini-
no atuarem de forma predominante em setores 
de atividade que tradicionalmente remuneram 
menos, por exemplo, os de educação e saúde. No 
entanto, a reportagem da revista Fast Company 
destaca que, ao contratarem pela primeira vez, 
empresas diversas frequentemente oferecem às 
mulheres salários mais baixos do que os oferecidos  
aos homens. IM
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Desigualdade salarial entre 
homens e mulheres – na prática

EM SÉRIE DE REPORTAGENS, FAST COMPANY PUBLICA DEPOIMENTOS DE 
PROFISSIONAIS QUE MOSTRAM COMO A INEQUIDADE FUNCIONA



90 HSM MANAGEMENT EDIÇÃO 134

O que vem primeiro, o propósito ou o business 
plan? No caso do curitibano Jacson Fressatto, 
uma tragédia pessoal: a perda da filha de 18 dias 
de vida em 2010, vítima de uma infecção hospi-
talar conhecida como sepse. Movido pela dor, 
Fressatto, que era formado em análise de sis-
temas e especialista em segurança corporativa, 
investiu todo o seu tempo e seus recursos, ven-
dendo casa e carro, para montar um sistema de 
computação cognitiva para ajudar hospitais no 
combate à sepse. 

Depois de tentativas frustradas de conse-
guir apoio governamental, Fressatto encontrou 
Cristian Rocha, especialista em inteligência ar-
tificial que o ajudou a criar uma robô. Laura é um 

sistema de interoperabilidade de dados, basea-
dos em uma IA que se conecta nos sistemas do 
hospital, do laboratório, na farmácia da institui-
ção, coleta dados da unidade de terapia intensi-
va e cruza os dados dessas diferentes fontes para 
fornecer aos médicos uma análise preditiva da 
condição do paciente. “A grande vantagem que 
Laura traz é identificar casos críticos de sepse 
muito mais rapidamente do que a equipe mé-
dica.” O resultado: lançada em 2016, Laura já 
salvou mais de 9 mil vidas segundo dados cole-
tados por um cientista de dados independente. 
A robô já recebeu vários prêmios internacionais 
de inovação e está sendo utilizada em seis hos-
pitais filantrópicos do Paraná e de São Paulo.

Este ano será o momento do grande salto 
de Laura. O plano é ampliar a atuação de seis 
para 60 instituições Brasil afora. “Iniciamos o 
projeto em hospitais filantrópicos porque eles 
cuidam de 60% do atendimento hospitalar no 
País”, diz Fressatto. “Já a rede pública é um pro-
blema devido à burocracia. Tentamos durante 
dois anos doar a IA Laura para a Prefeitura de 
Curitiba e não conseguimos devido a entraves 
burocráticos. Mas já temos projetos em curso no 
Hospital A.C.Camargo em São Paulo com ótima 
aceitação.” Laura também está entrando em ou-
tros países, com parcerias na América Latina e 
nos EUA, e ganhando irmãos mais novos, com 
produtos para a indústria, vendas e logística.

Para Fressatto, a lição fundamental para quem 
quer mudar algo na área de saúde é uma só: “Co-
loque-se no lugar do paciente. Nesse esforço de 
empatia, a desistência não é uma opção”.  

JACSON FRESSATtO,  
a dor E a ROBÔ laura
DEPOIS DE PERDER A FILHA DE 18 DIAS DE VIDA DEVIDO A UMA INFECÇÃO HOSPITALAR, 
ESSE CURITIBANO DECIDIU EMPREENDER CRIANDO UM APP DE PREVENÇÃO À SEPSE, 
QUE JÁ SALVOU MAIS DE 9 MIL VIDAS EM TRÊS ANOS E AGORA GANHA NOVOS USOS

ASSUNTO PESSOAL
/ / / / / / / / /
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“Conhece a ti mesmo”, disse o filósofo grego 
Sócrates há mais de 2 mil anos. O insight mile-
nar é mais válido do que nunca, neste mundo que 
nos oferece tantas opções. Sabendo de onde você 
parte e para onde deseja ir, construir o caminho é 
simples – basta planejar. É a partir dessa premis-
sa que Ingo Rauth, pesquisador com pós-douto-
rado na Rotman School of Management, no Ca-
nadá, e professor adjunto na IE Business School 
na Espanha, estruturou seu curso “Planeje sua 
vida”. Ele estuda como fomentar a inovação em 
grandes organizações usando a ciência do plane-
jamento e do comportamento. 

“Se você parar para pensar, todo trabalho é um 
padrão preconcebido ao qual tentamos associar 
alguém. Se imaginarmos que tudo foi criado por 
humanos, fica claro que todo trabalho ou papel foi 
estruturado de determinada maneira – logo, pode 
ser reestruturado. Aceitando isso, passa a ser sua 
responsabilidade dar passos para criar proativa-
mente a realidade na qual quer viver”, explica em 
entrevista à Rotman Magazine. 

O curso de Rauth tem uma abordagem holística, 
ampliando a ideia de vida para além do local de tra-
balho. “Para reestruturar uma parte fundamental de 
sua vida, você precisa entender quem realmente é, o 
que valoriza, quais são suas motivações. Então, se 
seu trabalho é o foco, pode começar questionando 
os perfis de trabalho que estão por aí, e então usar a 
criatividade para reestruturá-los para que se encai-
xem em seu futuro perfil”, afirma.

Um dos temas abordados no curso é a inovação, 
mas para ele as pessoas ainda precisam se alfabetizar 
nessa matéria. “Alfabetizar-se em inovação é usar o 
conhecimento e a competência na área para trazer 
algo novo e útil à existência, um conjunto de habili-
dades que podem nos beneficiar em todos os aspec-
tos da vida”, diz. Ninguém faz isso sozinho, porém. 
É preciso colaborar para obter feedback e dimensio-
nar o que foi criado, e então levar a um público maior. 
“Para mim, a alfabetização em inovação é entender 
seu papel e como colaborar com os outros para fazer 
as coisas acontecerem para si e para os outros”.

Rauth procura estimular os alunos a buscar sa-
tisfação de longo prazo, o que está longe da ideia de 
“vida prazerosa”. “Grande parte da nossa vida atual 
é construída em torno do prazer e do entretenimen-
to. Os games são desenvolvidos para dar aos joga-
dores breves descargas de satisfação. Mas isso não 
nos preenche no longo prazo. Por exemplo, pesqui-
sas demonstram que atividades em que seu ‘fluxo’ 
de experiência é estimulado realmente fazem você 
se sentir mais satisfeito. Quando isso acontece, há 
uma ausência do ‘querer’: você apenas se entrega 
à atividade. Em comparação a curtas descargas de 
dopamina, é algo muito melhor a perseguir, pois 
tende a ocorrer apenas quando se realiza algo sig-
nificativo. Esse é o propósito do nosso curso.”   

© Rotman Management

Editado com autorização da Rotman School of Management, da University 

of Toronto. Todos os direitos reservados

Como desenhar sua vida
NA HORA DE SE PLANEJAR, É PRECISO ENTENDER DUAS COISAS: ONDE VOCÊ 
ESTÁ ATUALMENTE E ONDE DEVE ESTAR NO FUTURO. ESSA É A PREMISSA DE 

INGO RAUTH EM SEU CURSO “PLANEJE SUA VIDA”  | POR KAREN CHRISTENSEN
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Em entrevista à Rotman Magazine, a pes-
quisadora e chefe do departamento de gestão 
da Wharton School, da University of Pennsyl-
vania, fala sobre a pesquisa que realizou sobre 
as consequências do excesso de trabalho. As 
descobertas são reveladoras: trabalhar muito 
não é necessariamente um problema; só têm 
sua saúde afetada os profissionais que não 
têm um vínculo de propósito com seu traba-
lho. Acompanhe.

 
Os limites entre a vida profissional e a 
vida familiar são imperceptíveis para 
muitas pessoas. Estamos trabalhando 
mais do que nunca – ou é só impressão?

Realmente acho que muitas pessoas estão 
trabalhando mais do que nunca porque, com 
as ferramentas de hoje, isso é possível. A tec-
nologia tornou possível trabalhar de qual-
quer lugar, a qualquer hora. Mas, mesmo 
para aqueles que não estão realmente traba-
lhando mais, parece que estão, porque o tra-
balho pode simplesmente “aparecer” a qual-
quer hora do dia ou da noite em nossos smart-
phones. Esse limite impresso é ótimo, de um 
lado. Por exemplo, significa que você pode ir 
ao jogo de futebol do seu filho e continuar dis-
ponível se algo acontecer no escritório. Mas 
também nos deixa mais preocupados com em 
momentos em que antes conseguíamos nos 

“desligar” completamente – e há evidências 
de que isso torna mais difícil nossa recupera-
ção. É importante entender as consequências 
de longas semanas de trabalho para a saúde.

Você identificou dois tipos de workaholics. 
Pode descrevê-los?

O excesso de trabalho é uma mentalidade 
– o impulso interno compulsivo de trabalhar 
muito. Esses indivíduos têm um fluxo contínuo 
de demandas no trabalho porque muitas vezes 
buscam trabalhos de alta pressão e criam traba-
lho extra para si mesmos. São psicologicamente 
apegados ao trabalho e tiram pouco tempo para 
descansar. Como resultado, têm grandes chan-
ces de sofrer estresse debilitante.

Meus colegas e eu nos dispusemos a estudar 
os efeitos do excesso de trabalho em geral; mas 
logo percebemos que há dois tipos de worka-
holics. O primeiro é o dos “workaholics enga-
jados” – são os autodenominados workaholi-
cs que amam seu trabalho e obtêm uma ener-
gia positiva dele. Essas pessoas se conectam 
com o trabalho de forma significativa e inspi-
radora. O segundo grupo é o dos “workaholics 
desengajados”. São os que se sentem culpados 
quando não estão trabalhando, o que os faz 
trabalhar muito; mas eles não amam seu tra-
balho. Eles obtêm pouquíssima alegria, pro-
pósito ou significado dele. 

Que tipo de workaholic é você?
ESPECIALISTA DA WHARTON APRESENTA DOIS TIPOS DE WORKAHOLICS E DISCUTE 
A DIFICULDADE DE ESTABELECER LIMITES NA VIDA MODERNA  | POR KAREN CHRISTENSEN
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Quais são os efeitos para a saúde física e 
mental de ser um workaholic?

Em nossa pesquisa, nos concentramos nos efei-
tos negativos à saúde causados pela síndrome me-
tabólica, que cobre uma variedade de condições 
– aumento da pressão sanguínea, elevação de açú-
car no sangue e níveis de colesterol e triglicérides 
anormais – que tendem a ocorrer em conjunto, 
aumentando o risco de doenças cardíacas, der-
rames e diabetes. Descobrimos duas diferenças 
fundamentais em exames de saúde de workaholi-
cs engajados versus desengajados. Primeiro, em-
bora o excesso de trabalho estivesse relacionado 
mais a queixas autodeclaradas sobre saúde física 
e psicológica e não sobre nível de envolvimento, 
essas queixas só foram associadas a resultados de 
saúde verdadeiramente negativos quando o enga-
jamento no trabalho era baixo.

Quero deixar claro que há pessoas por aí que traba-
lham longas horas, mas não são workaholics – e elas 
não obtêm nenhum dos efeitos de saúde negativos 
que vimos nos workaholics. Essa foi uma das nos-
sas principais descobertas: é a atitude do indivíduo 
em relação ao trabalho que resulta em problemas de 
saúde, e não simplesmente uma jornada de trabalho 
mais longa.

Nossa segunda descoberta fundamental foi 
que há um “efeito de proteção” nos workaholics 
engajados. Essas pessoas também não têm pro-
blemas de saúde. Pessoas engajadas em geral 

sabem gerenciar melhor o tempo e têm habili-
dades de comunicação. E são mais motivados 
no trabalho. Os workaholics não engajados se 
saíram pior em todos os fatores. 

Para leitores que estão achando que são 
workaholics não engajados, qual é o seu 
conselho?

Uma coisa que descobrimos é que workaholics 
engajados têm mais apoio social do que os não 
engajados, e isso vem de duas fontes: família 
e colegas de trabalho. Se você se sente desen-
gajado, é importante buscar mais apoio, tanto 
no trabalho quanto em casa. Além disso, tente 
repensar seu trabalho e descobrir por que você 
não se sente engajado nele. É o trabalho errado 
para você? O trabalho em si é entediante? Há 
uma forma de torná-lo mais interessante?

Minhas colegas Jane Dutton, da University of  
Michigan, Amy Wrzesniewski, da Yale, e outros 
foram pioneiros no conceito de “elaboração do 
trabalho”. Artesãos do trabalho podem alterar 
as barreiras de seus trabalhos assumindo mais 
ou menos tarefas, expandindo ou diminuindo 
o escopo de tarefas ou mudando a forma como 
as desempenham. Eu acredito que esse concei-
to pode ser um recurso realmente poderoso no 
que diz respeito a assumir responsabilidade 
sobre seu trabalho e descobrir jeitos de tornar-
-se mais engajado nele. 
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Quem sou eu?
PARECE UMA PERGUNTA SIMPLES, MAS A RESPOSTA A ELA 
EXIGE UMA BOA DOSE DE REFLEXÃO DE TODOS NÓS

ASSUNTO PESSOAL
/ / / / / / / / /

Um fim de semana desses estive num retiro fora de São Paulo fazendo um 
mergulho para tentar responder a uma pergunta capciosa: quem sou eu?

Ao primeiro contato, a pergunta pode parecer meio simples e óbvia, mas, 
na verdade, é um mergulho para começar a despertar a nossa consciência 
de um sono profundo.

A maioria de nós leva a vida sem muitos questionamentos a respeito de 
quem é de verdade. Para muitos, analisar sua própria essência, atitudes e 
comportamentos seria como mexer num vespeiro sem obter ganho algum, 
ou pior, correndo o risco de ficar confuso. Então vivem a vida para satisfazer 
suas necessidades básicas como trabalho, dinheiro, reconhecimento, con-
forto, amor e prazer, sem se preocuparem com um significado mais amplo.

Já aconteceu de você encontrar pessoas depois de alguns anos, que, 
mesmo tendo conquistado coisas materiais ou terem feito coisas interes-
santes, continuam estagnadas como pessoas, sem evolução, sem transfor-
mação, sem crescimento interior?

Você poderia perguntar: mas por que precisaria ser diferente 
se elas estão felizes assim? Porque, em algum momento da 

vida, mais cedo ou mais tarde, questões mais profundas 
surgem para nos tirar o sono. Se, nesse momento, nosso 

nível de autoconhecimento continua sendo superfi-
cial, significa que chegamos até aqui sendo trazidos 

pela correnteza sem termos desenvolvido uma estru-
tura emocional para lidar com essas questões. É quan-
do nos damos conta de que algo importante não vai 

bem internamente. Então entramos em conflito ao 
observar nossas vidas, escolhas e caminhos.

Enquanto formos incapazes de compreender 
nossas emoções em um nível mais profundo e 
ter controle sobre nossas reações, seremos es-
tranhos a nós mesmos, incapazes de influen-
ciar o mundo ao nosso redor porque não 
temos contato nem com nossa própria reali-

dade interior.  
Seremos as peças no tabuleiro de xadrez em 

vez de sermos os jogadores. Podemos ser peças 
mais simples como peões ou mais importantes 

como o rei e a rainha, mas ainda seremos peças 
inconscientes.  

WILMA BOLSONI / /

Wilma Bolsoni é 
terapeuta formada 
pela Barbara Brennan 
School of Healing, 
EUA, e professora 
certificada pelo 
HeartMath Institute, 
centro de pesquisas 
reconhecido 
globalmente por sua 
atuação em fisiologia 
emocional, resiliência 
e gestão de estresse. 
Ex-profissional de 
TI, ela recebe cada 
vez mais executivos 
e empreendedores 
em seu consultório, 
o Ateliê da Luz. 
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 junho 
SingularityU Brazil Summit 
Multiplique perspectivas 
Dias 11 e 12 - São Paulo

Se viveremos, no século 21, 
20 mil anos de progresso, 
acompanhe-os de perto 
em áreas-chave para o 
Brasil, como educação, 
saúde, segurança pública, 
infraestrutura, alimentação, 
energia, meio ambiente, 
finanças e mais.

setembro 
Exponential Finance Brazil  
Dias 10 e 11 - São Paulo

Uma abordagem das finanças 
na era exponencial, que vai 
discutir temas como modelos 
de negócio, tecnologia e 
inovação com foco na área.

novembro 
HSM Expo 2019  
#OuseAprender 
Dias 4, 5 e 6 - São Paulo

Arianna Huffington, Fareed 
Zakaria, Eric Ries, Hugh Herr, 
Charlene Li, Yuval Harari e  
a lista continua...

97EDIÇÃO 134 HSM MANAGEMENT



98 HSM MANAGEMENT EDIÇÃO 134

FO
TO

: D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 H
SM

sim, você pode

L IFELONG LEARNING,  BY  HSM
/ / / / / / / / /

“Há 30 anos, aprender algo permitia que eu pudesse praticar aquilo por um 
bom tempo sem precisar modificar. Hoje não mais.” A frase é do filósofo e edu-
cador Mario Sergio Cortella e resume bem o momento vivido pela educação cor-
porativa. Hoje, ninguém mais pode se dar ao luxo de acreditar que não precisa 
mais aprender nada.

A boa notícia é que também somos autorizados a dizer: “Não sei”. Desde, claro, 
que a frase venha seguida de: “Mas posso aprender”. Isso vale não só para as 
habilidades diretamente associadas ao escopo do trabalho, o conhecimento ne-
cessário para desempenhar tarefas específicas e técnicas, mas para habilidades 
“soft” – como a negociação, por exemplo. 

Uma pesquisa do Pew Research Center sobre aprendizado de longo prazo e tec-
nologia já em 2016 mostrava que 73% dos norte-americanos buscavam conhe-
cimentos o tempo todo e se consideravam “aprendizes da vida inteira”. Do total 
de adultos, 74% podem ser chamados de “aprendizes pessoais”, pois, segundo a 
pesquisa, participaram de pelo menos uma de várias atividades possíveis nos 12 
meses anteriores para melhorar seu conhecimento. Isso inclui leituras, cursos 
ou participação em cursos e eventos ligados aos temas de interesse. 

Nesse contexto, a internet – ainda segundo a pesquisa – se mostra uma fer-
ramenta fundamental, que torna o aprendizado ainda mais disponível em qual-
quer lugar. A pesquisa aponta que a maioria das pessoas procura um lugar espe-
cífico, físico, para estudar, mas cada vez mais as opções de ensino a distância se 
configuram em um espaço privilegiado de aprendizado. 

Essa nova forma de aprender exige do aprendiz uma postura de curiosidade 
constante e de autodisciplina, além de uma capacidade de relacionar habilidades 
que podem parecer díspares em um primeiro momento. Quem está interessado 
em se tornar um negociador melhor, por exemplo, faria que tipo de curso? Work-
shops com especialistas são uma forma, mas que tal um curso de escrita criativa?

Não consegue ver a relação? Os cursos de escrita criativa não só ensinam a 
escrever textos literários; geralmente, eles propõem exercícios que promovem 
associações de ideias capazes de gerar novas formas de pensar. 

A negociação, já que estamos falando desse assunto, é algo que se constrói no 
dia a dia. E quando você está estudando um tema, começa a prestar atenção em 
como isso funciona em casa, com os filhos, na relação entre colegas. 

Essa é a proposta do omni learning, o modelo de aprendizado organizacional 
da HSM Academy – orgânico, mobile, não linear e integrado. Um modelo que 
oferece todos os recursos disponíveis para que o aprender seja algo inserido na 
rotina, e também um momento especial de encontro e troca quando necessário. 

O que a pesquisa do Pew Research Center descobriu há alguns anos é o que 
vemos todos os dias nas nossas vidas: está surgindo uma nova mentalidade vol-
tada para o aprendizado contínuo. Aprender, afinal, vai se tornando cada vez 
mais uma prática cotidiana – acessível a todos, ao menos àqueles que se dispõem 
a dizer: “Sim, eu posso aprender”.   

JÁ PENSOU EM FAZER UM CURSO DE ESCRITA CRIATIVA? O 
APRENDIZADO FORMAL CONTINUA ÚTIL, PORÉM, PARA SER UM 
“APRENDIZ DA VIDA INTEIRA”, É PRECISO CONSEGUIR IR ALÉM

PATRIC IA  BADANAIS / /

Patrícia Badanais é 
executiva-chefe de 
operações da HSM 
e mãe da Sophia.
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Aprenda com quem lidera
para criar o amanhã.
Inscreva-se na HSM Expo’19. 

MUDE SEU MINDSET 
COM QUEM ESTÁ
MUDANDO O MUNDO.

Considerado o maior 
pensador da atualidade.

Fundadora do Huffington 
Post, está entre as mulheres 
mais influentes do mundo.

A HSM Expo’19 traz nomes importantes para 
inspirar a sua carreira e o seu negócio:

Eleito o Líder da
Era Biônica pela Time.

Conselheiro de política 
externa mais influente do 
mundo segundo a Esquire.
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Um dos maiores tenistas da história e 
grande símbolo do esporte brasileiro, 

Gustavo Kuerten, o Guga, é também garoto 
propaganda da Aurora Alimentos.

auroraalimentos.com.br
fb.com/auroraalimentosoficial
fb.com/acreditenocooperativismo

Soma é o que vem tornando a Aurora possível há 50 anos. A soma de 
talentos, a soma do campo e da indústria e de mais de 100 mil famílias que 
juntas levam à mesa dos brasileiros produtos dos quais nos orgulhamos. 
Porque somar gente, aprendizado e dedicação sempre dá resultado.
Aurora 50 anos.  A soma de todos nós.


