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Resumo 

 

O gerenciamento de recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam e 

gerenciam a equipe responsável pelo mesmo. A Liderança adequada gere problemas comuns 

nas organizações contemporâneas que acabam influenciando na motivação dos funcionários. 

Embora a ocorrência de turnover de pessoal, em geral, tenha sido uma área de pesquisa 

substancial, apenas um pequeno número de estudos tem como tópico as mudanças gerenciais - 

turnover, sucessão ou apenas rotatividade - com a maioria concentrada em consequências e 

não em causas. Desta forma, realizou-se o presente estudo em 10 agências bancárias na região 

de Curitiba –PR, com o propósito de descrever e apresentar a influência e a importância da 

transformação de pessoas e líderes na era digital. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

documental e análise de dados adquiridos em pesquisa de campo nas agências. Para coleta de 

dados foi aplicado um questionário a colaboradores não comissionados, ou seja, caixas, 

agentes comerciais, agentes de negócios e assistentes, das agências bancárias sobre a 

importância da liderança no momento da transformação digital e o quanto a liderança impacta 

nas tomadas de decisão de suas carreiras. Os resultados da pesquisa indicam que o líder é a 

peça fundamental para as tomadas de decisão e engajamento da equipe. Visto que a existe a 

necessidade de minimizar as causas dos obstáculos para execução dos projetos. Cabe ao líder 

desenvolver mecanismos para que seus liderados se tornem realmente preparados, envolvidos 

e comprometidos com os objetivos da organização. Além disso, pertence ao líder a tarefa de 

implementar programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal, objetivando o 

conhecimento e interesse na era da digitalização corporativa. 

Palavras-chave: Organizações. Liderança.  Transformação. Era digital.    

 

 

  



Abstract 

 

The human resources management includes the processes that organize and manage the team 

responsible for the project. Proper Leadership generates common problems in contemporary 

organizations that end up influencing employee motivation. Although the occurrence of staff 

turnover has generally been a substantial area of research, only a small number of studies 

focus on managerial changes - turnover, succession, or just turnover - with the majority 

focused on consequences rather than causes. In this way, the present study carried out in 10 

banking agencies in the region of Curitiba -PR, describes and presents the influence and 

importance of transforming people and leaders in the digital era. A bibliographical, 

documentary and analysis of data acquired in surveys of the agencies was carried out. In order 

to collect data, a questionnaire was applied to non-commissioned employees, that is, cashier, 

commercial agents, business agents and assistants, bank agencies on the importance of 

leadership in the moment of digital transformation and how much leadership impacts decision 

making of their careers. The results were satisfactory indicating that the leader is the key to 

decision making and team engagement. Given the seriousness of minimizing the root causes 

of the obstacles, it is up to the leader to develop mechanisms so that his or her leaders to 

become truly prepared, involved and committed to the goals of the organization. In addition 

that,, it is the leader’s  task of implementing developmental programs and staff development, 

wich aim the knowledge and interest in the era of digital corporate business.  

 

Keywords: Organizations. Leadership. Transformation. Digital age. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Após o advento da internet, principalmente após sua popularização, as alterações em 

diversos aspectos sociais se tornaram ainda mais velozes e chegaram a interferir no modo de 

vida do ser humano, especialmente na maneira como ele se relaciona consigo mesmo, com os 

indivíduos mais próximos e com o mundo de forma geral. Cerca de quinze anos atrás, época 

em que o WhatsApp ainda não existia e as redes sociais estavam apenas começando, a 

comunicação era menos dinâmica e, consequentemente, tinha uma abrangência menor e mais 

diluída entre os meios como telefone, e-mail, cartas, MSN e demais mídias oficiais como 

jornais e revistas. Hoje em dia, muitas pessoas nem ao menos utilizam boa parte dos meios 

anteriormente citados. 

Quem nasceu em meados dos anos de 1990, e que cresceram cercadas de dispositivos 

digitais, fazem parte da chamada geração Z. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas – ONU (2014), 34 bilhões de dispositivos, entre eles tablets, smartphones, televisores, 

computadores, notebooks, geladeiras e outros tantos dispositivos tidos como inteligentes, 

estarão, de alguma maneira, conectados à internet até 2020. Além disso, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016), 46,2% dos domicílios 

brasileiros já possuem acesso à internet, e que a quantidade de smartphones, segundo d 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo - FGV-SP (2018) já superou a quantidade de 

habitantes em território nacional. Não por acaso, mais de 90% dos acessos à rede ocorreram, 

também, através dos aparelhos móveis. 

Devido à intimidade com o mundo digital, esses indivíduos desenvolveram a 

capacidade de serem multitarefas, ou seja, consomem – e também produzem – ao mesmo 

tempo diversos conteúdos em diferentes plataformas e realizam diferentes tarefas 

simultaneamente. Quanto mais bem informados, mais exigentes essas pessoas são.  

Os mais velhos da geração Z estão na faculdade ou no mercado de trabalho, passando 

a influenciar na economia, tanto pelo consumo quanto por suas características de interação 

profissional. Como quase tudo na vida dessa geração é digital e prontamente factível, há uma 

expectativa de que as empresas também o sejam. Portanto, tais pessoas são as maiores 

interessadas nas mudanças provocadas pela transformação digital. 

Convém refletir sobre como a transformação digital atua na vida de cada um e, em 

paralelo, dentro das empresas. O volume e o consumo de informações aumentaram 

vertiginosamente, se comparados com a década passada. Houve uma mudança de 
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comportamento do consumidor, que se tornou mais exigente, pois é possível consultar sobre 

os mais diversos produtos, serviços e empresas fazendo alguns toques no smartphone, e 

realizar a compra de qualquer local. O processo de compra passou a ser mais rápido e as 

empresas que não acompanharam esse ritmo foram ultrapassadas, pensamento corroborado 

por Chesbrough (2003): “se as empresas não inovam, elas morrem; o coletivo é mais 

inteligente do que o individual”. 

A nova forma como os negócios passarão a ser executados tem sido impulsionada pelo 

surgimento de novas tecnologias, tais como: a Internet das Coisas (IoT), Big Data, 

Blockchain, Inteligência Artificial (IA), entre outras. Na gestão da informação, ocorre uma 

crescente aceleração na geração de dados (Big Data) e um aumento no potencial analítico das 

ferramentas que os tratam, com a inserção de IA, geoanálise e computação cognitiva 

(ROGERS, 2017).  

Empresas como Uber, Airbnb e Amazon foram algumas das primeiras a explorar a 

possibilidade de novos modelos de negócios e de atender aos indivíduos que vem mudando 

sua forma de viver, comprar, compartilhar informação, desfrutar de novos serviços e se 

mover. Enquanto esses indivíduos estão mais familiarizados com a tecnologia, as empresas 

ainda se encontram no início desse processo de transformação. Praticamente todas as 

empresas e mercados já foram ou estão sendo redesenhados em função das inovações 

advindas do uso massivo da internet. Da mesma forma, haverá um ponto de mudança crucial 

com a inclusão das tecnologias da Quarta Revolução Industrial na vida das pessoas, e muitas 

empresas irão colapsar ou se fundir em outras, ou mesmo mudar completamente de negócio 

para sobreviver. 

A relação com os clientes está cada vez mais interativa, as tecnologias digitais 

mudaram a forma como as empresas se conectam com os clientes e como é entregue valor. Os 

consumidores são mais influentes nos negócios são indutores críticos para o sucesso das 

empresas. As tecnologias digitais mudaram a maneira como as empresas devem lidar com a 

competição, não apenas as empresas do próprio setor de atividade devem ter a atenção, mas 

também, as de outros setores. Os recursos competitivos não se encontram apenas dentro das 

organizações, também são encontrados em uma rede de parceiros (ROGERS, 2017).  

A transformação digital não tem a ver apenas com tecnologia da informação – tem a 

ver com estratégia e novas formas de pensar. A tecnologia de informação certamente é um 

facilitador para o desenvolvimento das empresas, ela deve apresentar as seguintes 

características: Gestão de informação – integrar tecnologias e dados; Controle e visualização 
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– auxiliar no processo de tomadas de decisões; Dinamização empresarial – disponibilizar 

informações.  

As mudanças nos modelos de negócios devem estar apoiadas tanto na aplicação dessas 

tecnologias em conjunto como em princípios que estão relacionados ao conceito de indústria 

4.0, como a interoperabilidade, a virtualização, a descentralização, a capacidade de operação 

em tempo real, a orientação aos serviços e a modularidade (SCHWAB, 2016).  

Mais adiante essa transformação, tanto na produção como nos modelos de negócios, as 

empresas que desejarem se destacar em seu mercado de atuação, necessitarão adotar os 

suportes tecnológicos adequados para seu setor, sabendo explorar cada um deles e suas 

potencialidades.  

De acordo com Rogers (2017), a empresa habilidosa deve planejar e ser estrategista, 

saber converter demandas e necessidades em projetos, garantindo a harmonização e 

integração das cadeias de valor, processos, sistemas, aplicativos, tecnologias, organizações e 

pessoas.  

A transformação digital global impacta o mercado e se necessita que o setor de 

mercado financeiro passe por uma mudança de pensamento em todos os níveis hierárquicos. 

Dentre algumas das mudanças necessárias estão: foco na experiência do consumidor e do 

usuário para a construção de produtos e modelos de negócios mais eficientes, e a utilização de 

diversas ferramentas tecnológicas existentes no mercado. 

Os avanços que ocorrem na atualidade no âmbito da tecnologia digital estão criando 

uma sociedade conectada e colaborativa, transformando a maneira como passam a ocorrer as 

relações entre as pessoas em diversos aspectos da afetividade. A partir desta compreensão, as 

empresas estão buscando a inovação aberta e novas tecnologias para gerenciar serviços e 

infraestrutura de forma mais eficiente, para tornar o relacionamento empresa-consumidor 

mais efetivo. 

Nos ecossistemas de inovação aberta, que podem vir a ser reais ou virtuais, cria-se 

uma oportunidade para que os funcionários, universidades, empresas, fornecedores e outros 

atores contribuam com novas ideias que possibilitem às empresas a alcancem seus objetivos 

estratégicos.  

A partir dessa relação dialógica, as empresas passaram a receber um feedback muito 

mais preciso e efetivo, tendo possibilidades de adaptar-se mais rapidamente ao mercado 

consumidor, sendo assim possível levar a oferta adequada ao mercado com mais velocidade. 

Isso envolve o compartilhamento de responsabilidades entre todos os atores envolvidos para 
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que os mesmos gerem novas soluções e serviços, novos modelos de negócios e novas formas 

de organização e gestão. 

A inteligência artificial (IA) e a internet das coisas (IoT) também estão se tornando, 

cada vez mais, parte integrante no mercado financeiro. De acordo com uma pesquisa GFT, 

empresa Alemã de tecnologia, quase um terço das instituições financeiras avaliam a IA como 

algo relevante para o setor. Automação de processos internos por meio de robôs e 

atendimento virtual dos clientes são duas das principais aplicações beneficiadas pela 

inteligência artificial. 

O objetivo geral deste trabalho é investigar os principais impactos que as lideranças de 

gerenciamento de recursos de médio e alto nível sofrem em sua forma de gerir equipes com 

alto turnover com a implantação da transformação digital em  agências bancárias de médio e 

grande porte de uma instituição fictícia situadas na região de Curitiba- PR. 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 Identificar os principais impactos causados pelo alto turnover nas agências bancárias 

fictícias de médio e grande porte da região de Curitiba- PR; 

 Elaborar um modelo de questionário para aplicação em agências bancárias fictícias; 

 Diferenciar os modelos de liderança atuais com os da era digital. 

A busca por novos canais de atendimento, que exigem menos interação pessoal tem 

forçado importantes mudanças na gestão e relacionamento de agências e serviços bancários. A 

nova geração de clientes não quer, e muitas não possuem tempo para se deslocar até uma 

agência de atendimento da rede bancária. Questões cotidianas como transferências, consultas 

de saldo, aplicações, resgates e solicitações de empréstimos são serviços que, no geral, não 

exigem um atendimento presencial e, por este motivo, estão cada vez mais presentes no 

atendimento não presencial. Essa mudança no perfil de clientes, que favorece a diminuição 

dos custos operacionais dos bancos por permitir que transações sejam realizadas pelo sistema 

sem que haja, propriamente, a intervenção de um bancário também refletiu nas demais áreas 

tidas como internas ou administrativas. As novas gerações, ávidas por conhecimento e 

altamente imediatistas estão exigindo novas abordagens dos gestores, e, com isso, novos 

perfis de liderança e chefia. Coordenar equipes multidisciplinares deixou de ser o grande 

desafio gerencial, pois, agora, temos também o conflito de gerações, cada vez mais comum e 

potencialmente nocivo. 
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Diante deste cenário a questão que se mostra oportuna é: Como acompanhar a 

velocidade da transformação digital, liderando diversos perfis em uma equipe em busca de 

resultados sustentável e mantendo o engajamento do time?  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 AS VARIADAS FORMAS DE LIDERANÇA NAS ATUAIS ORGANIZAÇÕES 

 

Uma organização que é estabelecida como um instrumento ou meio para atingir os 

objetivos definidos tem sido referida como uma organização formal. Seu design específico 

como metas são subdivididas e refletidas nas subdivisões da organização. Assim, espera-se 

que a organização formal se comporte de forma impessoal no que diz respeito às relações com 

clientes ou com os seus membros.  

Segundo a definição de Vroom e Jago (1988), entrada e avanço subsequente é por 

mérito ou tempo de serviço (tradução nossa). Os funcionários recebem um salário e desfrutam 

de um grau de posse que os protege da influência arbitrária dos superiores ou dos clientes 

poderosos. A posição mais elevada na hierarquia de um, a perícia presumida maior - no 

julgamento dos obstáculos nos níveis mais baixos da organização - de outro. É esta estrutura 

burocrática que constitui a base para a nomeação de diretores/líderes administrativos na 

organização e dotá-los com a autoridade ligada à sua posição.  

Em tempos pré-históricos, a humanidade estava preocupada com a segurança do 

pessoal, manutenção, proteção e sobrevivência, agora, a humanidade gasta a maior parte do 

tempo, com horas de trabalho para determinada organização. A necessidade de se identificar 

com uma comunidade que fornece a segurança, a proteção, manutenção e um sentimento de 

“fazer parte” continuou inalterado desde então. Esta necessidade é satisfeita pela organização 

informal e seus líderes (VAN VUGT et al., 2008).  

Líderes emergem da estrutura da organização informal. Suas qualidades pessoais, as 

exigências da situação, ou uma combinação destes e de outros fatores de atrair seguidores que 

aceitam sua liderança. Em vez da autoridade do cargo ocupado por um gestor ou chefe 

nomeado, o líder emergente exerce influência ou poder. Influência é a capacidade de uma 

pessoa em ganhar a cooperação de outras pessoas por meio de persuasão ou controle sobre 

recompensas. O poder é uma forma mais forte de influência porque reflete a capacidade da 

pessoa para impor a ação por meio do controle de um meio de punição (VAN VUGT et al, 

2008).  

Um líder é uma pessoa que influencia um grupo de pessoas em direção a um resultado 

específico. Ele não é dependente de título ou autoridade formal. Hoyle (1995) define um líder 
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eficaz como um indivíduo com a capacidade de ter sucesso de forma consistente em uma 

determinada condição e tende a ser visto como capaz de atender as expectativas de uma 

organização ou a sociedade.  Os líderes são reconhecidos pela sua capacidade para cuidar dos 

outros, a comunicação clara e um compromisso a persistir.  

Um indivíduo que está nomeado para um cargo gerencial tem o direito de comandar e 

impor a obediência em virtude da autoridade de sua posição. No entanto, ele ou ela deve 

possuir atributos pessoais adequados para corresponder a esta autoridade, porque a autoridade 

só é potencialmente disponível para ele / ela.  

A liderança pode ser definida como a habilidade de levar os outros a seguir de bom 

grado. Toda organização precisa de líderes em todos os níveis (VAN VUGT et al, 2008). 

Existem variadas formas de liderança e de acordo com Chiavenato (2000), liderança 

não é a mesma coisa que administração. O administrador é responsável pelos recursos 

organizacionais e por funções como planejar, organizar, dirigir, e controlar a ação 

organizacional para alcance dos objetivos de uma organização. O administrador deveria ser 

também um líder para lidar com pessoas que trabalham com ele.  

O Líder é aquela pessoa que atua em grupos formais e informais e nem sempre é um 

administrador. A eficácia do líder será considerada em termos de grau de realização de uma 

meta ou de uma combinação de metas.  

Chiavenato (2014) alega que existem três diferentes abordagens teóricas a respeito de 

liderança: as teorias de traços de personalidade, as teorias sobre estilos de liderança e as 

teorias situacionais de liderança. 

De acordo com Chiavenato (2014), às teorias sobre estilos de liderança ordenam um 

estilo particular de conduta do líder para gerar resultados finais do tipo alta produção e 

satisfação das pessoas. Os estilos de liderança mais conhecidos são: os três estilos de 

liderança, a liderança orientada para tarefas ou pessoas e a grade gerencial. 

Os três estilos de liderança são: liderança autocrática, liderança liberal e liderança 

democrática. O líder autocrático toma suas decisões sem nenhuma participação do grupo, dá 

as ordens sem explicá-las e é dominador. O líder liberal permite total liberdade para a tomada 

de decisões individuais ou grupais, participando das decisões apenas quando solicitado pelo 

grupo, assume o papel de membro do grupo e a divisão das tarefas fica a cargo do grupo. O 

líder democrático é comunicativo, encoraja a participação das pessoas, atua como facilitador 
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para aconselhar e orientar o grupo e toma suas decisões após ouvir seus liderados 

(CHIAVENATO, 2014). 

No estilo de liderança orientado para as tarefas ou pessoas temos a liderança centrada 

na tarefa que é um estilo de liderança preocupado apenas com a execução da tarefa e com os 

seus resultados imediatos, ou seja, que as tarefas sejam feitas de acordo com métodos 

preestabelecidos e os recursos disponíveis (CHIAVENATO, 2014). 

No estilo de liderança orientado para as pessoas temos a liderança centrada nas 

pessoas e preocupa-se com os aspectos humanos dos liderados, ou seja, procura manter a 

equipe de trabalho atuante, com maior participação nas decisões. Neste estilo de liderança 

orientado para as pessoas, o líder estará atento aos sentimentos das pessoas, suas aspirações, 

necessidades e emoções. 

O estilo de liderança baseado na grade gerencial admite a suposição de que, na maioria 

dos líderes, existe uma falsa dicotomia entre a preocupação com a produção e preocupação 

com as pessoas. Uma grade gerencial foi criada para mostrar que a preocupação com a 

produção e a preocupação com as pessoas são complementares e não excludentes. Os líderes 

devem unir essas duas preocupações a fim de conseguir resultados eficazes das pessoas 

(CHIAVENATO, 2014). 

Além desses estilos de liderança, também se faz importante citar o modelo 

contingencial de Fiedler que desenvolveu um modelo contingencial de liderança eficaz a 

partir da ideia de que não existe um único estilo (e melhor) de liderança, que seja válido para 

toda e qualquer situação. Ao contrário disso, os estilos eficazes de liderança são situacionais, 

ou seja, cada situação requer um diferente estilo de liderança. (DA CRUZ; NUNES; 

PINHEIRO, 2010). 

Chiavenato (2014) também aborda os cinco princípios da liderança visionária. O 

primeiro princípio consiste no desafio do processo, onde o líder deve encorajar a criatividade 

e a inovação e apoiar as pessoas com ideias e sugestões, orientando-as e impulsionando-as 

para que saiam da rotina e agreguem valor à organização. O segundo princípio é para que o 

líder seja entusiasta, ou seja, inspire as pessoas com seu entusiasmo pessoal e procure 

compartilhar uma visão comum. O terceiro princípio consiste em ajudar as pessoas a agir, ou 

seja, o líder deve ser criador de equipes e apoiar os esforços e talentos para que as pessoas se 

sintam importantes para a organização.  
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O quarto princípio é para que o líder dê o exemplo, ou seja, o líder deverá agir com 

transparência e objetividade, franqueza e sinceridade, na tomada de decisões e implementação 

de medidas para solução de problemas de forma que as pessoas possam e desejem adotar o 

mesmo modelo de atuação. O quinto princípio consiste no ato de celebrar realizações, onde o 

líder deve reconhecer e festejar as conquistas congregando as pessoas e fazendo com que a 

sua equipe se torne um verdadeiro time integrado e coeso e participante de todo o negócio 

(CHIAVENATO, 2014). 

Todas essas considerações permitem observar, como consequência, o surgimento de 

uma nova estrutura organizacional que considera os interesses do homem, da sociedade e do 

meio ambiente, com significativa influência na construção da imagem de qualquer 

organização. Dentro dessa nova realidade, pode-se dizer que a competitividade do mercado, o 

avanço tecnológico, a globalização, a lucratividade, a existência de profissionais bem 

treinados e motivados - expressivos componentes do mundo empresarial (CHIAVENATO, 

2014). 

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

As formas de se relacionar e comprar mudaram completamente ao longo do tempo. 

Atualmente basta um smartphone para se ter tudo, literalmente, na ponta dos dedos.  A 

transformação digital alterou a maneira do ser humano viver e, consequentemente, impactou o 

modus operandi das empresas. As startups, por sua vez, têm mais facilidade para se adaptar à 

“nova ordem”, porque já nasceram na era digital e, se comparadas às empresas tradicionais, 

são menos burocráticas. Entretanto, não significa o fim das corporações adeptas ao modelo de 

negócio já ultrapassado. 

De acordo com Khan (2016), existe uma confusão de conceitos entre digital, 

digitalização e transformação digital, não existindo uma determinação clara e amplamente 

aceita para se definir a transformação digital. Para definir transformação digital é necessário 

estabelecer o conceito de digital e de digitalização. O digital está associado ao processo de 

conversão de informação analógica em formato digital. 

Khan (2016) discorreu que a transformação digital é o efeito desta digitalização, não 

sendo, portanto, somente a adoção de novas tecnologias, mas também de novas maneiras de 
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tornar os negócios mais eficientes e competitivos. Todavia, não se sabe ainda como a 

transformação digital será realizada, qual o seu grau de complexidade, interconexão com 

setores e, sobretudo, os seus impactos na sociedade. 

A tecnologia passou a desempenhar um novo papel dentro das empresas. No modelo 

de negócios ultrapassado, as soluções de tecnologia da informação eram utilizadas apenas 

para otimizar processos, reduzir riscos e melhorar a gestão. Na última década, a tecnologia 

ganhou um valor estratégico e hoje é empregada para reinventar o negócio, melhorá-lo 

(ROGERS, 2017).  

De acordo com Rogers (2017) não há nenhuma razão para as empresas digitais 

substituírem as empresas tradicionais. O principal desafio é desenvolver uma metodologia (ou 

guia) para encarar as questões que a digitalização impõe. E, traçar uma estratégia para 

desencadear os processos da digitalização da sua empresa é fundamental para chegar de fato à 

transformação digital. 

Agile, DevOps e Design Thinking são conceitos imprescindíveis para empresas que 

desejam aderir às tecnologias digitais. É recomendado conhecê-los e aplicá-los à rotina para 

mudar gradativamente a cultura e a mentalidade dos funcionários. Focado no cliente e, não 

mais nas companhias e em seus acionistas, os termos DevOps e Design Thinking são parte de 

uma cultura ágil, necessária para haver a transformação digital. 

2.2.1 Os processos da transformação digital 

Da mesma forma que as empresas do século XXI terão que ser inteiramente ágeis e 

não apenas parcialmente ágeis, a transformação digital não ocorrerá se ficar limitada, por 

exemplo, a um Laboratório de inovação, que não se integra com o resto da organização. A 

transformação digital não é apenas investimento em mídias sociais e blogs o processo vai 

muito além. Existe o progresso tecnológico que ocorre em três etapas (TAURION, 2018). 

1. Digitalização: É o procedimento de transição da informação analógica para uma forma 

digital. Imagens, sons e sinais são representados por valores binários, ou seja, os dados são 

convertidos em bits e armazenados em dispositivos eletrônicos. Ficou mais fácil para guardar 

informações importantes ou até mesmo confidenciais.  

2. Digitalização: É a fase onde ocorrem mudanças reais nas empresas através da 

tecnologia, envolvendo conceitos, como Big Data, Internet das Coisas e Inteligência 
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Artificial. Há uma visão mais global da tecnologia como ferramenta para benefício da 

empresa. 

3. Transformação digital: É o efeito total e geral da digitalização. Na prática, é o cliente 

poder comprar na sua loja online ou através do aplicativo e ter a comodidade de receber o 

produto em casa, por exemplo. É o cliente poder falar diretamente com a empresa, através de 

mensagem ou chat, de forma mais rápida e eficaz. A empresa pode analisar qual o perfil do 

cliente que está em busca do seu produto, traçar estratégias para atingir mais pessoas e logo 

conquistar novos clientes. 

A empresa passa a ter inúmeras vantagens ao se inserir no âmbito digital. No entanto, 

é preciso ter cautela e, sobretudo, planejamento para que nada saia do controle durante o 

período transitório. É importante se digitalizar, mas a organização não pode esquecer a 

experiência do usuário/ cliente que agora deve ser convidado para co criar em conjunto com a 

empresa. As ferramentas tecnológicas servem para melhorá-la, se a qualidade cai tem alguma 

coisa errada (ROGERS, 2017).   

Por mais que haja ainda alguma resistência, a tecnologia veio para aperfeiçoar o modo 

de vida dos seres humanos e também para criar novas formas de vivenciar o mundo. No 

âmbito dos negócios, não é diferente. Ela é utilizada para melhorar o desempenho, 

potencializar o alcance e assegurar o progresso da empresa. É uma mudança radical, de 

simples ferramenta para otimização de processos, a tecnologia passou a interferir em todas as 

ramificações do negócio e, principalmente no que diz respeito à estratégia empresarial 

(ROGERS, 2017).   

O desafio é que o digital está afetando significativamente o comportamento da 

sociedade, consumidores, modelos de negócio, estruturas organizacionais e processos, que 

fica difícil saber por onde começar (ROGERS, 2017).   

 

2.2.2 Os clientes são a razão de uma empresa 

Antes da internet e, consequentemente, das novas tecnologias, os clientes eram meros 

receptores e o modelo de negócio era voltado para o mercado de massa. Na era digital, esses 

caminhos sofreram drásticas alterações. O cliente passou a ter mais voz do que nunca. 

A mídia tradicional ainda segue com poder e influência sobre a sociedade, e 

consequente, sobre os consumidores em potencial, sobretudo nos canais offline. Porém, em 
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um contexto no qual as pessoas estão cada vez mais conectadas, a convergência para o online 

se torna uma realidade. Por meio do digital, as marcas criam seu próprio canal de 

comunicação, de uma forma mais dinâmica, flexível interativa e sem intermediários. A 

presença e o posicionamento nesse novo cenário se tornam uma necessidade. O mundo está 

cada vez mais disruptivo (QUINCOSES, 2016.). 

A dispersão da cultura digital promoveu uma nova era de oportunidades, mas também 

de maior competitividade. Com informações ao alcance de mais pessoas, muitas vezes sem as 

barreiras geográficas, o consumo passa a se basear por atributos que vão além do simples 

benefício real de um produto ou serviço. É um contexto digital de ruptura, consumismo e 

venda em alta escala, que desafia cada vez mais empresas, entidades e mesmo indivíduos. 

Não basta estar presente, é preciso se posicionar de forma eficiente e criar valor às marcas na 

internet (QUINCOSES, 2016).  

O cliente passou a ser peça fundamental no processo de compra e está cada vez mais 

exigente. Por isso, é preciso estar atento às suas necessidades, que podem mudar em um 

piscar de olhos, devido ao grande volume de informação e às facilidades que os dispositivos 

móveis proporcionam. A digitalização dos negócios tem um grande impacto em diversos 

segmentos, portanto, não é um movimento isolado (KLEWES; POPP; ROST-HEIN, 2017). 

Muitas pessoas têm medo do novo e, principalmente de arriscar, porque já estão 

acostumadas ou até mesmo acomodadas ao modelo de negócio vigente. Mas, no mundo 

empresarial atual, muitas vezes é necessário apostar, ainda mais quando o próprio cenário 

indica que algo não vai bem e precisa ser alterado (KLEWES; POPP; ROST-HEIN, 2017). 

Sabendo empregar o uso da tecnologia corretamente, o negócio tem a possibilidade de 

prosperar. Processos ficarão mais rápidos, além de menos custosos, e cada vez mais a sua 

atividade estará concentrada na necessidade do cliente, que deve ser o grande orientador do 

seu negócio – seja ele qual for (KLEWES; POPP; ROST-HEIN, 2017). 

A partir deste fato, quando as pessoas estão em um momento de maior distração, no 

entanto mais exigentes do que nunca. Essa passa a ser a primeira mudança: existe desde então 

uma mudança clara no quesito comportamental do mercado consumidor. Porém, o cotidiano 

tornou-se mais fácil, a partir do momento em que os serviços e produtos passam a serem 

oferecidos de maneira automatizada oferecendo uma comodidade impensada alguns anos 

atrás (KLEWES; POPP; ROST-HEIN, 2017). 
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No entanto, Rogers (2017) destaca que têm surgido desafios diferenciados como 

transtornos ligados à falta de preparo das organizações relacionadas às reclamações de 

clientes e o ato de digitalizar sem preocupar com a experiência do usuário ao longo do 

processo de compra. Essa mudança comportamental vem a obrigar as organizações a 

repensarem a jornada de compra e venda do mercado consumidor, altamente influenciado 

pelas redes sociais e sites de busca.  

 

2.2.3 A importância da inovação 

 

De acordo com Levitt (2002), se a criatividade não estiver alinhada de forma correta 

com a gestão da inovação, ela pode resultar em morte para o negócio ou empresa. Ele diz que 

“criatividade, ideias e suas tecnologias sozinhas não são suficientes”. O processo de inovação 

precisa de atores para gerenciá-lo com habilidades mais voltadas ao gerenciamento 

empresarial. Com isso, é possível garantir o sucesso e materialização da ideia no mercado. 

A inovação é uma poderosa fonte de vantagem competitiva para as empresas em uma 

economia globalizada. A busca e o desenvolvimento de inovações e conhecimentos estão 

entre as principais fontes que sustentam a posição das organizações no mercado.  

Segundo Santos, Fazion e Meroe (2011), um dos primeiros estudiosos sobre inovação 

foi Schumpeter, cuja abordagem dizia que a inovação estava vinculada ao desequilíbrio no 

mercado e que repercutia no crescimento econômico, sendo assim, a função da inovação é de 

impulsionadora do progresso.  

De acordo com teoria de Schumpeter a inovação tecnológica cria uma ruptura no 

sistema econômico, tirando-o do estado de equilíbrio e alterando, desta forma, padrões de 

produção e criando diferenciação para as empresas. Assim, a inovação possui papel central 

para o desenvolvimento econômico regional e de um país (SANTOS; FAZION; MEROE, 

2011). 

A inovação e seu ciclo podem, historicamente, ser divididos em três etapas, de acordo 

com Santos, Fazion e Meroe (2011), que são:  

1) Invenção: presente desde o início da humanidade;  
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2) Imitação ou difusão: comum nos mercados cuja economia foi alicerçada pela produção 

e terceirização de produtos de consumo  

3) Inovação: estratégia para a sustentabilidade econômica das organizações no século 

XXI, emergente após a globalização da economia e alternativa para acompanhar a velocidade 

de demanda por novos produtos, característica da dinâmica contemporânea. 

A inovação envolve a gestão das atividades envolvidas no processo de geração de 

ideias, desenvolvimento de tecnologias, criação e fabricação de um produto novo (ou 

aperfeiçoado) ou de um processo de fabricação ou equipamento. As atividades de inovação 

envolvem novos conhecimentos e podem ser executadas dentro das empresas, mas também 

podem envolver a aquisição de bens, serviços ou mesmo de conhecimento de fontes externas. 

Uma empresa pode adquirir tecnologia externa de forma a incorporá-la em seus 

conhecimentos para inovar (SANTOS; FAZION; MEROE, 2011). 

Para que ocorra com sucesso, a inovação necessita da coordenação dos esforços de 

vários participantes: desde os geradores de ideias e invenções – inventores e inovadores, até 

os empreendedores e líderes de projetos de inovação. Os últimos garantem que as novas ideias 

sejam introduzidas de forma coerente nas políticas e estratégias empresariais e motivam os 

funcionários na implementação dessas novas ideias. Em geral, os gerentes de alto escalão nas 

empresas desempenhem muitas dessas funções, mas os líderes se envolvem mais 

frequentemente como defensores da inovação (DRUCKER, 2016). 

Os líderes podem incentivar ideias inovadoras e criativas de seus subordinados de 

diversas formas. Uma das formas de incentivo à criatividade é pela criação e manutenção de 

um ambiente de trabalho que incentive os funcionários a experimentarem diferentes 

abordagens na resolução de problemas sem terem de se preocupar com punições caso os 

resultados sejam negativos. Os líderes devem deixar claro quais são as metas a serem 

atingidas e quais são os limites e escopo para a solução de problemas, de preferência dando 

autonomia para a equipe encontrar soluções. Os líderes podem direcionar os esforços 

individuais e conjuntos dos funcionários para processos e resultados inovadores com 

definições de metas de curto ou longo prazo (DRUCKER, 2016). 

Sob uma abordagem ampla, os líderes influenciam na cultura organizacional ao criar e 

sustentar um clima organizacional e uma cultura que estimulem os esforços criativos de todos 

e facilitem a difusão da aprendizagem. Os líderes podem impulsionar significativamente o 

desenvolvimento e manutenção de um sistema que valorize e recompense o desempenho 
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criativo por meio de remuneração e outras políticas relacionadas a recursos humanos 

(DRUCKER, 2016). 

Embora seja importante compreender como se dá o incentivo para a criatividade das 

pessoas na realização dos processos de trabalho, a preocupação principal para as empresas é 

sobre como mobilizar essa criatividade para o desenvolvimento e a produção de novos 

produtos ou serviços. E mesmo quando a empresa realizar tal façanha, os desafios principais 

estão em lançar e vender esses novos produtos ou serviços em um mercado cada vez mais 

competitivo (DRUCKER, 2016). 

Portanto, diz-se que não adianta apenas o sucesso interno da empresa para a liderança 

em inovação, já que existem outros fatores que influenciam na capacidade de uma empresa 

inovar, que vão desde o ecossistema no qual a empresa está inserida até em questões como a 

aceitação das inovações pelo mercado. 

De acordo com a teoria convencional, as empresas competiam com seus concorrentes 

que forneciam produtos ou serviços semelhantes. No entanto, a partir da era digital as 

modificações serão bastante diferenciadas. Rogers (2017) explica como a competição foi 

redefinida com o impacto da revolução digital, visto que atualmente segue-se em direção a um 

mundo de fronteiras setoriais fluidas, em que os maiores desafios podem ser concorrentes 

assimétricos, empresas estranhas ao setor, em nada parecidas, mas que oferecem aos clientes 

valores concorrentes.  

A ‘desintermediação digital’ está virando de ponta cabeça parcerias e cadeias de 

fornecimento – nossos parceiros de negócios de longa data podem tornar-se nossos maiores 

concorrentes, se nossos aliados começarem a servir diretamente a nossos clientes (ROGERS, 

2017, p. 22).      

Indispensável em qualquer tipo de negócio, a inovação é necessária para que as 

empresas consigam se reinventar e, desta forma, possam criar novos produtos e serviços e 

ficarem mais competitivas no mercado, diferenciando-se de seus concorrentes. Assim ocorria 

no passado (ROGERS, 2017). 

Com a nova abordagem da inovação, podem ser feitos experimentos fiéis à realidade, 

o que otimiza tempo, diminui custos, reduz as chances de fracasso e aperfeiçoa o aprendizado 

organizacional (ROGERS, 2017). 

Inovações disruptivas geralmente começam a ser introduzidas em mercados pequenos 

ou mesmo criam novos mercados, mas depois que as empresas crescem acaba assumindo uma 
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posição de sustentação no mercado ao invés da constante criação de inovações disruptivas. Na 

maioria dos casos, as empresas possuem uma combinação entre inovação e sustentação. No 

início, a empresa apresenta inovações disruptivas, mas depois procura tornar seus produtos 

cada vez melhores e mais eficientes, com inovações incrementais ano após ano 

(CHRISTENSEN, 2000). 

Em geral, as inovações disruptivas transformam o mercado impondo novos hábitos de 

consumo e muitas vezes deixam as empresas concorrentes anteriores ameaçadas 

(CHRISTENSEN, 2000). Alguns exemplos recentes deste tipo de modificações profundas são 

as promovidas pela internet, que com a introdução do comércio eletrônico, quase eliminou as 

gravadoras de música e as livrarias, por exemplo, com vendas de livros online e com a 

possibilidade de baixar as músicas em MP3, o mais recentemente vem sendo substituído pelo 

streaming.  

Após a chegada internet quase tudo que passa pela venda online, ou pela virtualização 

e intermediação via aplicativos móveis está deixando os concorrentes anteriores em posição 

de desvantagem (ROGERS, 2017). Alguns exemplos são os hotéis que estão incomodados 

com o Airbnb e as locadoras de filmes, mesmo uma grande rede como a Blockbuster, que 

praticamente desapareceram e foram substituídas pela Netflix, Amazon Prime, entre outros. 

A liderança em inovação requer um processo de aprendizagem conjunto: inicialmente 

ocorre internamente na empresa e representa a conclusão das atividades de P&D, bem como a 

definição de rotinas e procedimentos; em seguida resulta das interações de empresas com 

parceiros, sejam fornecedores ou usuários de bens e serviços, centros de pesquisa, agências 

governamentais, associações comerciais, entre outros (DRUCKER, 2016). 

 

2.3 A GESTÃO LEAN 

 

A gestão como uma das principais tarefas do negócio é uma base para a tomada de 

decisões e o processo de recursos humanos em todas as empresas. Existem muitas formas 

tradicionais de apoiar o sistema de gerenciamento da empresa que levam a bons resultados. 

No entanto, a fim de explorar todo o potencial da organização, as soluções modernas de apoio 

à gestão devem ser aplicadas. Um deles é o Lean Management - conceito que permite fazer 
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mudanças significativas na organização. Sua característica é o gerenciamento “enxuto” 

(SAYER; WILLIAMS, 2016). 

O método Lean “promove uma abordagem holística e sustentável de se usar menos de 

tudo para se obter mais” (SAYER; WILLIAMS, 2016, p. 13). Muito disseminado na área de 

administração, o conceito não é novo e pode ser empregado em diferentes segmentos e setores 

de uma empresa. Atualmente, é possível aplicar essa ideia através do que é denominado de 

LeanThinking e de Lean Startup. O objetivo é retirar os impedimentos, entregar um produto 

ou serviço com a máxima rapidez, o mínimo custo e a máxima qualidade. O Lean está 

presente nas camadas estratégicas, táticas e operacionais das empresas. 

Lean significa menos de muitas coisas – menos desperdícios, ciclos de tempo 

menores, menos fornecedores, menos burocracia. Mas Lean também significa mais – mais 

empregados capacitados e fortalecidos, mais agilidade e capacidade organizacional, mais 

produtividade, mais clientes satisfeitos e mais sucesso a longo prazo (SAYER; WILLIAMS, 

2016).   

O Lean não deve ser entendido “como um grupo de práticas funcionais ou 

departamentais, mas como um conjunto de ações multidisciplinares que cruzam linhas 

funcionais. Isso porque foca nos processos que criam o valor de cliente, que por sua natureza 

são transfuncionais” (SAYER; WILLIAMS, 2016, p. 16), como exemplos, seguem: 

 Processo fornecedor-montador; 

 Processo montador-distribuidor-cliente; 

 Processo de marketing-design-desenvolvimento; 

 Processo de pedido-pagamento; 

Em cada um dos casos, equipes multidisciplinares facilitam o processo. 

 

2.3.1 A origem do Lean 

 

A origem do Lean Management vem do conceito de LeanProduction (que pode ser 

interpretado como produção enxuta) e foi usado pela primeira vez na Toyota por TaiichiOhno, 

então chefe de produção e EijiToyoda, presidente e chairman Durante o trabalho de T. Ohno 

na criação do Sistema Toyota de Produção (TPS), conhecido como LeanManufacturing, ele 

observou o problema com a falta do potencial de recursos suficientes. A solução concentrou-
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se em limitar os recursos necessários para a produção; pessoas, área, despesas de 

investimento, tempo e muitos outros (WOMACK; JONES, 2007). 

As bases do Lean Management são: foco nas necessidades do cliente, produção 

enxuta, fluxo contínuo de materiais e suprimentos de acordo com o princípio de just-in-time, 

melhoria contínua da qualidade, desenvolvimento acelerado de novos produtos e rapidamente 

lançá-los no mercado, marketing ativo, atendimento às necessidades e expectativas dos 

clientes, capacidade de desenvolver e ganhar investidor estratégico, harmonia com o ambiente 

da empresa (GARZA-REYES, 2015). 

O conceito Lean difere de outros conceitos que se concentram na melhoria de 

processos. Ele não permite melhorar o estado atual, aumentando a eficácia de todas as 

atividades da empresa, mas requer a avaliação dessas atividades para sua real utilidade. Na 

opinião de Drucker, “não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não 

deveria ser feito”. Esta citação conecta-se com o conceito de Lean que reduz todas as ações e 

funções que não trazem qualquer valor para o cliente (DRUKER, 2016). 

Além disso, concentra-se na redução de ações internas na empresa para aquelas que 

são absolutamente necessárias. Ele se concentra nas necessidades do cliente e define o que é 

importante para os clientes no produto ou serviços. O fluxo de valor dentro da empresa deve 

ser definido (todas as ações que precisam ser feitas para criar um produto ou serviço) para que 

a empresa possa se concentrar nas necessidades do cliente. Então, o fluxo de valor de toda a 

cadeia de suprimentos deve ser definido.  

A satisfação do cliente exige a eliminação ou, pelo menos, a redução de algumas ações 

desnecessárias que geram desperdício na cadeia de suprimentos. O próximo passo concentra-

se em encontrar o caminho para criar as diretrizes, metas e métodos para avaliar o progresso. 

Competir não é o alvo de acordo com o conceito de Lean, mas a perfeição e eliminação total 

de resíduos. A transformação Lean é um processo extremamente longo, a análise completa 

deve ser conduzida, decidindo quais métodos e ferramentas serão implementados. Então, tais 

procedimentos eliminarão substancialmente o risco que está relacionado com a falta de 

interpretação da definição de técnicas implícitas e ferramentas Lean pelas pessoas que o 

implementam (SENGE, 2006). 

Posteriormente, Womack e Jones (2007) generalizaram o Lean além da produção, 

agrupando seus conceitos em cinco princípios: determinar o valor para o cliente, mapear o 

fluxo de valor, estabelecer um fluxo contínuo, implementar o sistema puxado e buscar a 
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perfeição. Essa generalização foi denominada LeanThinking (LT) e está relacionada a um 

conjunto de casos de sucesso de aplicações em setores como: gestão hospitalar, produção, 

distribuição de alimentos, setor de construção e serviços em geral (STONE, 2012). 

 

2.3.2 LeanThinking 

 

O processo de expansão do LeanThinking (que pode ser interpretado como 

pensamento enxuto) para diversos segmentos também se ramificou na área de tecnologia da 

informação, sendo chamado de Lean IT. Dentro da aplicação de LT na área de TI, o campo da 

Engenharia de Software tem se transformado consideravelmente nas últimas duas décadas 

como resultado dessa influência. 

Segundo Womack e Jones (2003) o conceito-chave no LeanThinking é o “valor”, o 

qual é definido como a capacidade de entregar exatamente o produto ou serviço 

(personalizado) que o cliente deseja com um tempo mínimo entre o momento em que o cliente 

solicita esse produto ou serviço e a entrega real a um preço apropriado. 

Ao definir “o que os clientes querem”, as etapas do processo podem ser divididas em 

valor agregado e sem valor agregado. As atividades de valor agregado contribuem 

diretamente para a criação de um produto ou serviço que o cliente deseja. Atividades que não 

agregam valor são chamadas de desperdício e devem ser removidas ou evitadas. 

Vinte anos depois da introdução do AM, o LeanThinking ainda entusiasma 

importantes tendências no campo Engenharia de Software, estando presente em novas 

abordagens e paradigmas, como DevOps, Enterprise Agile, Lean Startup, Integração 

Contínua, Engenharia Contínua de Software, entre outros (SAMBINELLI; BORGES, 2017). 

 

2.3.3 Agilidade 

 

As regras de negócios, o comportamento do consumidor, os modelos de negócios, a 

tecnologia, tudo muda com muita rapidez. É impossível prever o escopo e saber com 

antecedência como realmente tudo acontecerá durante a execução de um trabalho. Um modelo 
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adaptativo e evolucionário é indispensável para a gestão dos negócios de uma empresa 

(BOEHM; TURNER, 2005). 

A exigência de modelos ágeis e adaptáveis constitui uma consequência direta de uma 

estratégia que busca tornar a organização mais competitiva no mercado. Com isso, formas 

ágeis para gerenciamento têm experimentado um considerável crescimento dentro e fora do 

mundo corporativo. O foco está em priorizar os meios mais rápidos e eficientes de entrega de 

resultados para atender o mundo em constante mudança. Afinal, se mercado é ágil, a 

estratégia e os projetos de uma empresa que também precisam ser ágeis (BOEHM; TURNER, 

2005). 

A criação deliberada da estratégia está relacionada aos níveis mais elevados de uma 

organização, nos quais as decisões são tomadas de uma forma racional e distante do âmbito 

operacional propriamente dito, buscando-se antecipar aos acontecimentos do ambiente 

externo. A criação emergente da estratégia guarda conexão com o cotidiano de uma empresa, 

tornando-se uma resposta rápida a uma oportunidade do ambiente (BOEHM; TURNER, 

2005). 

A gestão ágil explica que a mudança é algo natural e que toda a empresa precisa estar 

preparada para ela. Existem diversas metodologias, que sistematizam os principais processos 

e os tornam mais fáceis para a construção e adaptação de uma forma para a gestão. A maioria 

dos métodos ágeis tentam diminuir os riscos realizando desenvolvimentos em curtos períodos, 

chamados de sprint, que duram entre uma a quatro semanas (BOEHM; TURNER, 2005; 

SABBAGH, 2016). 

Entre as necessidades de habilidades, o uso de softwares de sido de grande aporte para 

as tomadas de decisão. Entre eles está o Scrum. Este modelo ágil de gestão de projetos de 

software tem como base o desenvolvimento incremental das aplicações, centrado na equipe, 

permitindo um maior controle do processo pelo em razão de ter ciclos de iteração muito 

curtos.  

No Scrum, cada sprint é como se fosse um pequeno projeto e inclui todas as atividades 

necessárias para se implantar uma nova funcionalidade: planejamento, análise de requisitos, 

projeto, codificação, teste e documentação. Em uma gestão de projetos ágil, se busca a 

capacidade de implantar uma nova versão do produto ao fim de cada iteração (sprint). Os 

métodos ágeis enfatizam comunicações e trabalho como uma medida primária de progresso 

(SABBAGH, 2016).   
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Como explicado por Sabbagh (2016), os princípios ágeis valorizam garantir a 

satisfação do cliente entregando frequentemente funcionalidades do produto em 

desenvolvimento (semanas, ao invés de meses). Entregas funcionais são a principal medida de 

progresso e sucesso de um do projeto. Em intervalos de tempo regulares, a equipe avalia o 

trabalho para tornar-se cada vez mais eficaz, ajustando o comportamento para melhorar a 

performance do trabalho. 

Outro método desenvolvido é o Kanban. Conforme Anderson (2012, p. 12): “Kanban 

é baseado numa ideia muito simples. Algo novo só deve ser iniciado quando uma peça de 

trabalho existente é liberada ou quando uma função automática inicia isso”. 

A implementação do modelo Kanban, conforme Mariotti (2018) se resume em três 

etapas que são: 

 Visualizar os processos;  

 o trabalho em processo deve ser limitado do inglês WIP (work in progress); 

 Gerenciamento do lead-time (da saída até a entrega). 

No desenvolvimento de um software, a liberação de uma é um procedimento 

arriscado, não confiável, que custa às empresas tempo e alto custo. Transformar esse processo 

de liberação em um sistema automatizado, confiável, de alta qualidade e de entrega contínua 

que “simplesmente funciona” é fundamental para competir no mercado (HUMBLE; 

FARLEY, 2010). 

O DevOps tem por objetivo remover essas “barreiras” tradicionais do desenvolvimento 

e operação incentivando o uso de colaboração constante entre os times de desenvolvimento e 

operação de forma alinhada ao negócio desde sua concepção e durante todo o seu ciclo de 

vida (DEBOIS, 2008). 

As ideias por trás do DevOps são bem mais profundas. Sendo uma abordagem baseada 

em princípios lean e ágil - consideradas práticas principais em DevOps – em que as 

organizações e as equipes de desenvolvimento, operações e departamentos de controle de 

qualidade colaboraram para entregar software de forma contínua.  

Estendendo os princípios Lean, centrado na preservação do valor, DevOps aumenta a 

competitividade das empresas das empresas através de inovação, entrega e aprendizado 

contínuo fornecendo às organizações o aumento das oportunidades de mercado e a redução no 

tempo de resposta ao cliente (REDDY, 2013). 
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A sigla para Objectivesand Key Results (OKR) tem sido amplamente utilizada no 

mundo corporativo, no entanto nem todo mundo sabe o que ela, de fato, representa. OKR é 

um sistema de definição de metas sendo desse modo uma forma mais simples de criar 

alinhamento e engajamento em torno de metas, pois tudo é mensurado por meio de resultados 

(NIVEN; LAMORTE, 2016). São traçados “poucos” objetivos e, para cada um, são definidos 

resultados-chaves, que devem ser alcançados durante três meses.  

 As maiores características do método OKR são simplicidade e transparência na 

avaliação e no prazo de cada ciclo para atingir os resultados (NIVEN; LAMORTE, 2016). O 

método consegue otimizar tempo e dinheiro, porque torna o planejamento estratégico mais 

concreto. Não é à toa que gigantes, como Google, Spotify e Airbnb utilizam esta ferramenta.  

É possível observar também nessa linha de reflexão o método Key 

PerformanceIndicator (KPI). Hoje existem diferentes tipos de gestão baseados em 

indicadores. O KPI é um indicador quantitativo que permite mensurar o que está sendo feito 

para que a empresa alcance as metas desejadas. Enquanto, o OKR mede resultados reais, ou 

seja, um conjunto de variáveis que agrega valor para a empresa (PARMENTER, 2015). 

No caso do KPI, é importante determinar indicadores apropriados ao tamanho e perfil 

da corporação. Devem fornecer informações que possam sustentar o acompanhamento das 

ações e mensurar a efetividade da estratégia.  Os negócios são dinâmicos assim como o 

mundo atual. Por isto, a eficiência de um KPI depende de revisões constantes 

(PARMENTER, 2015). Esses métodos são utilizados visando uma gestão ágil que 

funciona efetivamente como uma das formas de desencadear a transformação digital em uma 

empresa, ou seja, tornar os processos mais rápidos e eficientes. O lean e o ágil trabalham com 

velocidade e flexibilidade em curtos espaços de tempo (PARMENTER, 2015). 

OKR também traz este conceito. Uma coisa está ligada a outra, o OKR motiva os 

colaboradores a trabalharem juntos, concentrando esforços para fazerem contribuições 

mensuráveis e desafiadoras para o crescimento da empresa, atuando em diversos âmbitos 

como, por exemplo, com relação a avaliação de desempenhos (NIVEN; LAMORTE, 2016). 

Apesar de “ultrapassada”, muitas empresas ainda fazem avaliação de desempenho 

individual – pois cada organização deve adotar como sistema de medição de desempenhos a 

que mais se enquadre no perfil da empresa, esse modo de avaliação geralmente está 

intimamente interligado a bônus, o que gera excesso de competitividade e individualismo 

(NIVEN; LAMORTE, 2016). 
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Neste sistema, se o colaborador atingir as metas, a bonificação dele está garantida. 

Porém, isto nem sempre é bom, porque desta forma não se consegue ter uma visão macro das 

reais necessidades da empresa. Veja o seguinte exemplo: a meta é produzir quatro projetos em 

um ano. Mas, a empresa realmente precisa dos quatro projetos? Não seria melhor se dedicar e 

investir em um projeto apenas? Ele pode trazer o retorno esperado dos quatro projetos 

planejados inicialmente e muito mais (NIVEN; LAMORTE, 2016). 

Estabelecer metas coletivas (OKR) promove trabalho em equipe e inovação, o que traz 

um retorno mais significativo para a empresa. É possível definir metas por produto, por 

exemplo. Um time multidisciplinar, ou seja, colaboradores de diferentes setores trabalhando 

em prol de um mesmo produto (NIVEN; LAMORTE, 2016). 

 

2.4 INOVAÇÃO ABERTA E COLABORATIVA 

 

Na inovação aberta, diversos atores internos e externos à empresa contribuem e 

trabalham em conjunto para a criação de uma nova solução. É a inovação colaborativa com 

troca de conhecimento, na qual profissionais e empresas com expertises específicas entregam 

de forma mais rápida e objetiva soluções para os negócios e para todo o ecossistema em que 

estão inseridos (CHESBROUGH, VANHAVERBEKE; WEST, 2006). 

O conceito de inovação aberta foi apresentado por Chesbrough (2003) e traz duas 

premissas: se as empresas não inovam, elas morrem; o coletivo é mais inteligente do que o 

individual. Para o autor, faz parte do processo inovador o conhecimento e tecnologias 

externas, o envolvimento de universidades, organizações parceiras, consumidores e 

fornecedores (CHESBROUGH, VANHAVERBEKE; WEST, 2006). 

As fontes externas podem fazer o trabalho de forma eficaz enquanto áreas internas 

podem focar em uma área particular, sem ter que fazer tudo. A proliferação de bases de dados 

públicas, revistas e artigos on-line, combinado com acesso à internet, dá acesso a uma riqueza 

de conhecimento. As universidades estão cheias de professores e estudantes com grandes 

conhecimentos e claramente ansiosos para aplicar esse conhecimento na solução de problemas 

de negócios (CHESBROUGH, VANHAVERBEKE; WEST, 2006).  

Os autores também mencionam que existem determinadas práticas que podem ajudar 

no processo de inovação aberta, entre elas: criar um mapa de estratégia que apresente as 
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fontes de inovação; construir um roteiro de inovação que apresente os produtos atuais, os 

projetos de P & D, a previsão de entrada e retirada do mercado, que auxilia no planejamento 

dos investimentos necessários; preencher as lacunas do negócio atual, ampliando visão para 

identificar oportunidades de novos negócios e inovação; usar os processos internos e a própria 

tecnologia para gerar inovação; encontrar um bom modelo de negócio que dê suporte a 

inovação; melhorar a velocidade do processo de inovação (CHESBROUGH, 

VANHAVERBEKE; WEST, 2006). 

Uma estrutura centralizada, que se encaixa mal com a orquestração de ecossistemas de 

inovação colaborativa. Barreiras burocráticas também dificultam o surgimento de um 

ambiente inovador. O papel das empresas na promoção de ecossistemas de inovação deve ser 

não só resolver o problema inicial, mas também gerar outras oportunidades (CHESBROUGH, 

VANHAVERBEKE; WEST, 2006). 

Os clientes têm informações importantes que podem ser vitais para a inovação 

colaborativa. No processo, as experiências dos clientes geralmente produzem novos recursos 

ou requisitos. Se as exigências de mudanças forem atendidas, uma nova rodada de 

aprendizado pode começar. Este processo, de inovação e descoberta, busca essas iterações de 

aprendizagem. A inovação aberta convida o cliente para o processo de inovação como 

parceiro e coprodutor (CHESBROUGH, VANHAVERBEKE; WEST, 2006). 

 

2.4.1 Capacidade tecnológica e capacidade inovadora 

 

O crescimento de uma empresa no longo prazo é muito difícil se não for acompanhado 

pelo crescimento da capacidade tecnológica. Sendo assim, os regimes tecnológicos afetam 

fortemente as atividades inovadoras das empresas. É definido pela combinação de 

oportunidades, apropriabilidade das inovações, cumulatividade de avanços técnicos e da 

propriedade de base de conhecimento (BADEN-FULLER; HAEFLIGER, 2013). 

Bell e Figueiredo (2012) sugeriram três questões sobre os caminhos de construção de 

capacidade de inovação: se concentrar nos recursos humanos e habilidades tecnológicas 

criativas – bases de conhecimento necessárias para assumir diferentes níveis de inovação, a 

dimensão “tecnológica” da capacidade inovadora; descrever a “dimensão organizacional” e 
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como essas duas perspectivas podem ser integradas; o modo como as empresas passam por 

esses “níveis” de capacidade à medida que fazem a transição da imitação para a inovação. 

Inovação tecnológica é a implementação de produtos e de processos tecnologicamente 

novos ou a realização de melhoramentos tecnológicos significativos. A inovação tecnológica 

utiliza a informação e o conhecimento para a produção e inserção de novos bens e serviços no 

mercado (BADEN-FULLER; HAEFLIGER, 2013). 

É o desenvolvimento de uma ideia, utilizando uma infraestrutura adequada, que 

permite a produção de um bem ou serviço com qualidade e que tenha uso prático. A inovação 

tecnológica é uma condição de viabilidade e sustentabilidade da competitividade de uma 

empresa. Ela integra a aplicação do conhecimento à economia (BADEN-FULLER; 

HAEFLIGER, 2013). 

 

2.5 O PAPEL DO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS NA LIDERANÇA DA EQUIPE 

DE PROJETOS 

 

A importância do gerente de projetos e a continuidade de liderança são temas 

recorrentes, tanto na prática como na pesquisa. Para muitas equipes de projeto bem-sucedidas, 

o seu inevitável abandono na conclusão do projeto é um fator desestabilizador. Da mesma 

forma, durante o ciclo de vida do projeto, a composição da equipe geralmente muda para 

corresponder às tarefas a serem implementadas - diminuindo ainda mais a estabilidade, bem 

como adicionando uma camada adicional de complexidade de gerenciamento (LARSON; 

GRAY, 2015).  

Não é de surpreender, portanto, que a falta de continuidade de gerentes individuais 

seja considerada um fator primordial por trás da execução inadequada de projetos, conclusões, 

atualizações de sistema, moral, trabalho em equipe, cargas de trabalho, níveis de estresse do 

grupo e "uma série de outros intangíveis".  

Embora a ocorrência de turnover de pessoal, em geral, tenha sido uma área de 

pesquisa substancial, apenas um número relativamente pequeno tópico de mudanças 

gerenciais - chamado de turnover, sucessão ou apenas rotatividade - com a maioria 

concentrada em consequências e não em causas. A maioria destes apontou para um impacto 

negativo significativo no desempenho e rentabilidade (LARSON; GRAY, 2015). 
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Os pesquisadores por vezes ignoraram o contexto organizacional de sucessão, o 

momento da sucessão em relação ao ciclo de vida organizacional e o tipo de transferência 

realizada nas superfícies de controle. Moss e Atre (2003), por exemplo, também sugeriram 

que a ideia de escolher especificamente um gerente de projeto para ver o projeto 

completamente durante seu ciclo de vida pode precisar ser descartada em favor de selecionar 

em cada fase um novo gerente de projeto adequado ao ambiente do projeto previsto. 

O que é relevante, é que a equipe do projeto é composta de pessoas, estas com funções 

e responsabilidade atribuídas até a finalização do projeto.  Embora seja comum falar-se de 

funções e responsabilidades atribuídas, os membros da equipe devem estar envolvidos em 

grande parte do planejamento e tomadas de decisões (PMI, 2017). 

O envolvimento dos membros da equipe desde o início acrescenta especialização 

durante o processo de planejamento e fortalece o compromisso com o projeto. O tipo e o 

número de membros muitas vezes podem mudar conforme o projeto se desenvolve. Os 

membros da equipe de projeto podem ser chamados de pessoal do projeto (PMI, 2017). 

A equipe de gerenciamento é um subconjunto da equipe do projeto e é responsável 

pelas atividades de gerenciamento, como planejamento, controle e encerramento. Esse grupo 

de pessoas pode ser chamado de equipe principal, executiva ou líder. Em projetos menores, as 

responsabilidades de gerenciamento de projetos podem ser compartilhadas por toda a equipe 

ou administradas unicamente pelo gerente de projetos, normalmente auxiliando com questões 

como recursos financeiros, esclarecendo dúvidas sobre o escopo e exercendo influência sobre 

as pessoas para beneficiar o projeto (PMI, 2017). 

Desta forma, os processos de gerenciamento de recursos humanos incluem (PMI, 

2017): 

A. Planejamento de recursos humanos – identificação e documentação de funções, 

responsabilidades e relações hierárquicas do projeto. Além da criação do plano 

de gerenciamento de pessoal; 

B. Contratar ou mobilizar a equipe de projeto – obtenção dos recursos humanos 

necessários para terminar o projeto; 

C. Desenvolver a equipe do projeto – Melhoria de competências e interação de 

membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto; 



42 
 

 

D. Gerenciamento de equipe – acompanhamento do desempenho de membros da 

equipe, feedback, resolução de problemas, coordenação de mudanças para 

melhorar o desempenho do projeto. 

Existem ainda situações adversas que exigem planejamento adicional. Por exemplo: 

Depois que os membros da equipe inicial criam uma estrutura analítica do projeto, talvez seja 

necessário contratar ou mobilizar mais pessoal para a equipe. Conforme outros membros são 

adicionados a equipe. Seus níveis de experiência podem aumentar ou diminuir o risco do 

projeto, criando a necessidade de um planejamento de riscos adicional (PMI, 2017). 

Quando a duração das atividades é estimada antes que todos os membros da equipe do 

projeto sejam conhecidos, os níveis reais de competência dos membros contratados ou 

mobilizados podem provocar mudanças na duração das atividades e no cronograma de 

execução (PMI, 2017). 
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3. METODOLOGIA 

 

Para responder ao problema de pesquisa proposto foi realizada uma revisão de 

literatura narrativa descritiva e pesquisa de campo em caráter quantitativo. Na pesquisa de 

literatura buscaram-se estudos sobre transformação digital, regulação, empoderamento de 

equipe, Lean, agilidade, inovação, liderança contemporânea. Foram utilizadas referências 

bibliográficas de renome assim como a base de dados Google Acadêmico para a busca de 

artigos relacionados com o tema, na língua portuguesa e inglesa.  Para pesquisa de campo 

utilizou-se dados reais de questionários aplicados a 50 colaboradores não comissionados, ou 

seja, caixas, agentes comerciais, agentes de negócios e assistentes, das agências bancárias, 

sobre a importância da liderança no momento da transformação digital e o quanto a liderança 

impacta nas tomadas de decisão de suas carreiras.  

 

3.1 PESQUISA DE CAMPO 

 

Realizado a aplicação de questionário com 50 colaboradores não comissionados, ou 

seja, caixas, agentes comerciais, agentes de negócios e assistentes de agências bancárias 

fictícias de médio e grande porte na cidade de Curitiba- PR para mensurarmos a percepção 

sobre a utilização da tecnologia e preparação dos líderes atuais para a transformação digital 

nas agências bancárias. 

 

3.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

ITEM   
Nº DE 

ENTREVISTADOS 

  

IDADE 

entre 20 e 30 anos 

  

12 

entre 31 e 45 anos 32 

acima de 45 anos 06 
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ESCOLARIDADE 

superior incompleto 

  

03 

superior completo 39 

pós graduados 08 

  

TEMPO NO CARGO 

até 05 anos 

  

08 

entre 05 e 15 anos 34 

acima de 15 anos 08 

 

3.1.2 Métrica para avaliação do questionário 

 

As questões aplicadas foram voltadas para tecnologia e preparo do líder atual para a 

transformação digital, foi utilizada uma escala predeterminada de 1 a 5, onde 1 significa 

discorda totalmente e 5 concorda totalmente. 

 

  

  

TAMANHO DA 

POPULAÇÃO 
  

NÍVEL DE 

CONFIANÇA (%) 
  

MARGEM DE 

ERRO (%) 

  

  

57   95   5 

  

TAMANHO DA AMOSTRA 

  

50 

  
Fonte: https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

 

3.1.3 Questões aplicadas 

 

1. No cenário atual das agências bancárias você vê a tecnologia como diferencial 

competitivo? 

2. Na sua percepção a tecnologia gera eficiência para as agências bancárias da rede 

física? 

https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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3. Você se considera preparado para as mudanças que a transformação digital pode gerar 

nos seu posto de trabalho? 

4. Você sente necessidade de desenvolvimento para assumir novos desafios trazidos pela 

transformação digital? 

5. Levando em consideração a sua liderança atual, você acredita que ele é referência para 

o desenvolvimento de líderes do futuro? 

6. Você se sente seguro e confia no trabalho do seu atual líder? 

7. Você acredita que seu atual líder tem interesse genuíno pelo seu bem-estar? 

8. Na sua percepção o seu atual gestor está preparado para liderar na era digital? 

 

  



46 
 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa serão apresentados todos os resultados adquiridos para os objetivos 

propostos, todos os dados foram coletados através do desenvolvimento das pesquisas 

realizadas em 10 agências bancárias de uma instituição fictícia de médio e grande porte na 

região de Curitiba- PR.  

 

4.1 PRINCIPAIS IMPACTOS CAUSADOS PELO TURNOVER NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. 

 

Após entrevista informal realizada com os líderes das 10 agências bancárias analisadas, 

questionando os mesmos os que eles enxergam como os principais impactos causados pelo 

alto turnover, identificamos os itens listados abaixo:  

 Aumento de Custos com admissão e desligamentos. 

 Diminuição da produtividade da equipe. 

 Perda de capital intelectual. 

 Aumento de custos com processos trabalhistas. 

 Credibilidade junto aos clientes da instituição. 

 Impacto direto na imagem da instituição financeira. 

Para os dados apresentados não foram considerados as transferências internas entre 

unidades, departamentos ou promoções que também geram impactos, levamos somente em 

consideração os desligamentos efetivados. 

 

4.2 QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

QUESTÕES   PERCENTUAL   RESPOSTAS 

  
   

  

QUESTÃO 01   60%   
Dos liderados veem a tecnologia é indicada 

como um grande diferencial competitivo. 
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QUESTÃO 02   30%   
Dos liderados acreditam que a tecnologia 

gera eficiência nas agências. 

          

QUESTÃO 03   70%   
Dos liderados acreditam estarem inaptos 

para as novas tecnologias. 

          

QUESTÃO 04   70%   

Dos liderados acreditam precisar de 

treinamento de novas habilidades para a 

realidade futura. 

          

QUESTÃO 05   18%   
Dos liderados tem no líder atual como 

referência na formação de futuros lideres. 

          

QUESTÃO 06   56%   
Dos liderados confiam no trabalho da 

liderança. 

          

QUESTÃO 07   46%   

Dos liderados acreditam que o líder tem 

interesse sincero pelo bem estar dos 

colaboradores. 

          

QUESTÃO 08   34%   
Dos liderados acreditam que o líder esta 

preparado para gerir na era digital. 

Fonte: resultados apresentados na pesquisa aplicada através de questionários aplicados em 10 agências bancárias 

de uma instituição fictícia de médio e grande porte na região de Curitiba- PR. 

 

4.3 LIDERANÇA TRADICIONAL X LIDERANÇA PARA A ERA DIGITAL 

 

 Após pesquisa bibliográfica realizada, chegamos a tabela demonstrativa de formas de 

gestão tradicional x a forma de gestão para a era digital.  

 

Liderança Tradicional   Liderança para a era digital 

      

A agência possui uma estrutura formal 

linear, hierarquizada, departamentalizada, 

sem espaço para inovação e novas formas 

de gerir. 

  

A agência possui uma estrutura formal 

matricial, evolui essencialmente como 

uma rede de interação entre as equipes. 
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O líder atua de forma autocrática, 

tomando todas as decisões sem nenhuma 

participação do time, dita as regras e a 

forma de execução. 

  

O líder deve atuar de forma mais 

democrática estimulando a participação 

da equipe na realização das tarefas e atua 

mais como facilitador, conselheiro e 

orientador da equipe em busca de 

resultados consistentes e sustentáveis. 

O líder atua como orientado de tarefas, ou 

seja, é apenas preocupado com a execução 

do processos, tarefas e resultados 

imediatos. 

  

O líder para era digital deve atuar de uma 

forma mais eficaz, não tendo um modelo 

único de gestão, ou seja, ele sabe que cada 

situação exige uma forma diferente de 

lidar. 

O líder não se preocupa com o 

desenvolvimento e encarreiramento da 

equipe. Busca somente ganhos próprios. 

  

O líder se preocupa com o 

desenvolvimento e crescimento da equipe, 

assim como estimula e auxilia no 

encarreiramento dos mesmos. 

Fonte: pesquisa bibliográfica realizada pelo grupo pesquisador. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após analise dos resultados adquiridos nas pesquisas realizadas identificamos que o  

resultado revela certo pessimismo entre os liderados sobre a transformação digital. A 

tecnologia é indicada como um grande diferencial competitivo em uma grande parte dos 

liderados entrevistados. Apesar da relevância ela não é vista como um determinante atual de 

eficiência para a massa de colaboradores das agências físicas. As transformações 

implementadas trazem mudanças no mercado de trabalho, muitos dos colaboradores se 

identificam como inaptos e com necessidade de treinamento de novas habilidades para a 

realidade futura e também veem a necessidade de desenvolvimento das habilidades dos 

gestores atuais. 

 O estudo ressalta que as lideranças precisam identificar e fortalecer conexões chaves 

que trarão benefícios para o gerenciamento de recursos. Foi identificado nas agências 

bancárias fictícias que os líderes prezam pela importância da liderança para seus liderados, 

gerando eficiência na retenção de talentos e diminuição do turnover. No entanto, os 

funcionários não percebem essa importância da liderança, por causa de canais mal trabalhados 

de comunicação entre eles e os líderes. Assim, esse trabalho implantou uma matriz voltada 

para a comunicação com organogramas e descrição das funções, que fosse capaz de deixar 

mais claro as funções designadas do líder para cada funcionário e qual a relevância do mesmo 

para enfrentar o processo da transformação digital em que a empresa está se passando.  

Pensando em como redescobrir, em cada um de seus colaboradores, um propósito 

renovado para o negócio. Todos os dias os colaboradores têm a oportunidade de pensar se o 

que ele faz, é uma atividade qualquer, ou se ele vê ali um propósito maior, o qual ele quer se 

dedicar. Resistência às mudanças, medo do novo, insegurança de não conseguir executar 

tarefas não rotineiras são dificuldades naturais do ser humano, as pessoas tendem a se 

acomodar na sua zona de conforto e o líder disruptivo deve ser o catalisador e apoiador das 

mudanças.  

Existem múltiplas formas de o líder resolver o problema e criar um propósito maior 

para os colaboradores. “Transferir” o problema para ponta é uma da melhores e mais testadas 

formas de gestão atual. É preciso fazer com que as pessoas entendendo o que a organização 

quer, consigam descobrir, entender e se desenvolver suas habilidades para os novos desafios 

apresentados. Isso seria relevante para a atual forma de se liderar, mas quando falamos da 
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liderança do futuro, vemos que o maior problema a ser enfrentado é o de criar estratégias que 

empoderam e criam as opções ao redor do capital humano. Estratégias que contribuem, 

organizam, cuidam da evolução, coordenação e criação de propósito dos seus liderados.  

Após o diagnóstico do perfil amostral das agências bancárias fictícias, realizou-se um 

brainstorming com os líderes e alguns colaboradores, em que ficou decidido para os próximos 

meses, a realização de possíveis treinamentos para que haja uma mudança da percepção dos 

colaboradores sob o medo da transformação digital extinguir os seus atuais empregos, nessa 

reunião ficou claro que é preciso adaptar o funcionário para novas funções surgirá da 

transformação digital e que ele esteja apto a executar elas com confiança e precisão. 

A implantação de um plano de gerenciamento de recursos bem desenvolvido pelos 

líderes em conjunto com a equipe  foi sugerida e está em processo de implantação, as 

expectativas dos líderes são positivas, e já demonstraram auxiliar na assertividade do 

desenvolvimento da equipe.  Aos processos envolvidos na sugestão que está sendo 

implantada, envolve os seguintes  processos, conforme PMI (2017): 

 Planejar o gerenciamento de recursos; 

 Estimar as atividades de recursos; 

 Obter recursos; 

 Desenvolver as equipes envolvidas; 

 Gerenciar as equipes envolvidas; 

 Controlar a equipe de recursos envolvidos.  

Para acompanhamento e monitoramento, sugerimos seguir o plano de gerenciamento 

de recursos conforme demonstrado abaixo: 

Entradas   Ferramentas   Saídas 

          

Termo de abertura do projeto de 
liderança  

  Opinião especializada    
Plano de gerenciamento 

dos recursos  Plano de gerenciamento do 
projeto de liderança  

  
Representação de 
dados  

  

          

Documentos do projeto de 
liderança  

  Teoria organizacional    
Termo de nomeação da 
equipe  

          

Ativos de processos 
organizacionais  

  Reuniões    
Atualizações de 
documentos do projeto  

 

https://escritoriodeprojetos.com.br/termo-de-abertura-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/termo-de-abertura-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/opiniao-especializada
https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-recursos
https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-recursos
https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/representacao-de-dados
https://escritoriodeprojetos.com.br/representacao-de-dados
https://escritoriodeprojetos.com.br/documentos-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/documentos-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/teoria-organizacional
https://escritoriodeprojetos.com.br/termo-de-nomeacao-da-equipe
https://escritoriodeprojetos.com.br/termo-de-nomeacao-da-equipe
https://escritoriodeprojetos.com.br/ativos-de-processos-organizacionais
https://escritoriodeprojetos.com.br/ativos-de-processos-organizacionais
https://escritoriodeprojetos.com.br/reunioes
https://escritoriodeprojetos.com.br/documentos-do-projeto
https://escritoriodeprojetos.com.br/documentos-do-projeto
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É fácil identificar que há uma grande necessidade de desenvolvimento das lideranças 

atuais, os mesmos ainda se mostram despreparados para atuarem na gestão da era digital. A 

inserção de workshops e mapeamento de competências da liderança atual se mostra eficiente 

para o desenvolvimento dos atuais gestores. O estimulo de mudança de mindset e inserção de 

novas formas de gestão, como a implantação das ferramentas do gerenciamento de recursos 

de projetos e metodologias ágeis nas agências, se mostram eficientes para a redução do 

turnover e desenvolvimento e aumento da motivação das equipes. 

 Perceber, entender e agir sobre as mudanças não é um problema para amanhã, mas 

sim imediato. O líder do futuro deve cuidar das novas formas de mobilidade e talentos, 

entender as novas formas de desempenho, desenvolver equipes que se auto motivem, 

disseminar o trabalho em rede, realizar múltiplos feedbacks para dar conta das ações e 

interações dentro das redes do negócio. É preciso assumir que o processo de transformação 

digital envolve a modificação radical das formas como as pessoas funcionam dentro das 

agências bancárias. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Grande parte das teorias do século XX argumentaram que os grandes líderes nascem, 

não se fazem, ou se moldam. Os estudos atuais indicam que a liderança é muito mais 

complexa e não pode ser resumida à simples traços genéticos ou características criacionais 

fundamentais de um indivíduo. Anos de observação e estudo indicaram que tal característica, 

ou um conjunto de traços isolados, não formam um líder extraordinário.  

Determinação e unidade incluem características como iniciativa, energia, segurança, 

perseverança e, por vezes, uma posição dominante. Pessoas com essas características tendem 

a buscar seus objetivos, trabalhar longas horas, são ambiciosos, e muitas vezes são muito 

competitivos com os outros. A capacidade cognitiva inclui inteligência, capacidade analítica e 

verbal, flexibilidade comportamental, e bom senso. Indivíduos com essas características são 

capazes de formular soluções para problemas difíceis, trabalhar bem sob estresse ou prazos, 

adaptar-se a situações de mudança, e criar planos bem pensadas para o futuro.  

A autoconfiança abrange as características de alta autoestima, assertividade, 

estabilidade emocional e autoconfiança. Os indivíduos que são autoconfiantes não duvidam 

de si mesmos ou de suas habilidades e decisões; eles também têm a capacidade de projetar 

essa autoconfiança nos outros, a construção de sua confiança e compromisso.  

A Sociabilidade descreve os indivíduos que são amigáveis, extrovertidos, discretos, 

flexíveis e interpessoalmente competentes. Essas características permitem que os líderes 

sejam bem aceitos pela equipe, os que utilizam medidas diplomáticas para resolver 

problemas, bem como manter a capacidade de adaptar a sua persona social para ter a situação 

sob controle.  

Alguns grandes líderes abrangem todas as características listadas acima, mas muitos 

têm a capacidade de aplicar uma série delas para ter sucesso como principais candidatos de 

sua organização ou situação.  

Viu-se que a transformação digital é essencialmente uma transformação de negócios 

que surge como uma resposta às mudanças no comportamento do cliente. As mudanças nas 

demandas dos clientes devido ao avanço rápido da tecnologia e a mudança na forma como 

elas acessam informações, produtos e serviços significam que as empresas precisam 

determinar se seus processos, procedimentos, modelos operacionais e estruturas 

organizacionais atuais ainda são relevantes. 
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Para permanecerem competitivas em um ambiente cada vez mais digital, as empresas 

precisam desenvolver novas capacidades tecnológicas, transformar seu modelo de negócios e 

levar produtos e serviços inovadores a seus clientes. Os líderes digitais eficazes precisam se 

tornar impiedosamente focados no cliente, visionários, adaptáveis e ágeis, comerciais, 

orientados por dados, abertos, curiosos e inovadores, a fim de levar uma organização à 

maturidade digital. 

Com a liderança disruptiva no gerenciamento de recursos, os líderes começam a criar 

equipes mais colaborativas e satisfeitas, mais engajadas com o propósito do negócio. Essa 

experiência positiva dos colaboradores é fundamental para fazer com que as agências físicas 

funcionem. 

Melhorar o engajamento dos funcionários é uma das melhores maneiras de reduzir o 

turnover. A sobrevivência nas organizações, na era digital depende de uma cultura de 

mudanças permanentes e isso ocorre através das pessoas, com as pessoas e nas pessoas. 

Qualquer estratégia traçada por um líder da era digital, nada mais é do que uma estratégia de 

transformação das pessoas. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Esta proposta de inserção de novas formas de gerir nas agências bancárias de uma 

instituição fictícia de médio e grande porte na região de Curitiba- PR trará grandes benefícios 

para a redução do turnover, preparação das lideranças e liderados para a era digital. 

Percebemos que muitos estudos ainda se fazem necessários e como desdobramento dessa 

pesquisa achamos interessante a implantação de algumas ações para a verificação da 

assertividade do questionário, bem como, a sua capacidade de ser replicado, e identificar a 

reação perante as transformações digitais do corpo de colaboradores em outras agências de 

bancos distintos, dessa forma, os autores destacam: 

 Realizar uma aplicação em mais agências desta mesma instituição bancária fictícia 

para avaliação generalizada da percepção do corpo funcional sobre os aspectos de 

liderança e sua interação com as novas tecnologias; 

 Estudar a possibilidade de implantar técnicas de análise motivacional e treinamento de 

lideranças atreladas ao escritório de projetos para promover a melhoria da relação 

entre líderes e liderados; 

 Estudar a aplicação de treinamentos corporativos para diminuir a barreira da 

percepção do sistema de gestão atual entre líderes e liderados permitindo a adaptação e 

crescimento do corpo corporativo às novas tecnologias; 

 Verificar a existência de outros métodos de escala no questionário bem como a 

aplicabilidade de outras ferramentas de diagnósticos; 

 Avaliar perante a literatura a possibilidade de aplicação de um estudo multicaso em 

outras empresas de mesmo ramo e porte para identificação da variação de perfil no 

corpo de colaboradores, bem como identificar a existência de práticas de sucesso que 

auxiliam na gestão das novas tecnologias digitais e suas transformações no escopo de 

trabalho das agências bancárias. 
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