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mais lucrativas que 
seus concorrentes²26%

têm avaliação 
de mercado 12%

Passamos pela ruptura tecnológica no passado, mas os ciclos de negócio atualmente são mais curtos. 

Na Revolução Industrial foram necessários 50 anos para redefinir processos e aproveitar ao máximo 

todas as vantagens da tecnologia. Agora, as organizações têm apenas seis meses para mudar (ou 

não). Uma rápida transformação pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso e precisa ser 

permanente para que as organizações se mantenham à frente e competitivas. A transformação digital 

não é, de forma alguma, algo definitivo, do tipo “pronto e acabou”.

EMPRESAS QUE ABRAÇAM A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL...

LIDERANDO PELA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Digitalização, geração de dados, automação, inteligência artificial, nuvem privada e nuvem 

pública, aprendizado de máquinas, Lei de Moore, Lei de Metcalfe e muito mais. O impacto da 

tecnologia sobre organizações de todos os portes e setores é ilimitado e sabemos que o ritmo 

dessa ruptura está acelerando. Até 2020, 30% das receitas do mercado serão provenientes de 

novos modelos de negócios1. Uma rápida transformação digital é necessária para que empresas 

inovadoras possam criar e aproveitar oportunidades e competir, e os líderes devem estar prontos 

para liderar na era digital.

1 Disruptive Trends That Will Transform the Auto Industry,  McKinsey & Company (2016)
2, 3 The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry, Capegemini Consulting (2012)
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“A liderança de amanhã precisa ser diferente da de hoje. O que o fez chegar até aqui não o levará adiante”. 
-Dr. Tomas Chamorro-Premuzic, CEO da Hogan Assessments e Professor de Psicologia de Negócios na University College London e Columbia University.
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As empresas se encontram em diversos estágios de transformação: definindo a importância estratégica, compreendendo de 

quem é a responsabilidade ou apenas se aquecendo para seguir a tendência. Onde quer que as empresas estejam em sua 

jornada digital, o caminho é claro: elas precisam ser ainda mais ágeis e precisam ser capazes de entregar no curto 

prazo e, ao mesmo tempo, adaptar-se para o longo prazo. Elas devem tirar proveito das novas ferramentas e de novas 

ideias que ajudem a maximizar as oportunidades. Os líderes devem manter o negócio operando com tranquilidade por um lado e, 

ao mesmo tempo, se preparar para um futuro incerto do outro.

Para estar preparadas para a 

transformação, as organizações 

precisam criar uma cultura de 

inovação. Elas precisam estar abertas 

a mudanças, preparadas para assumir 

riscos calculados e dispostas a 

assumir fracassos. A transformação 

deve começar de cima e os líderes 

precisam liderar de forma diferente. 

A maioria das organizações, incluindo 

aquelas que estão em situação de 

vantagem, diz que o seu pipeline de 

liderança e os líderes existentes ainda 

não estão preparados para enfrentar 

os desafios da transformação digital4. 

Desafios referentes a mentalidade e 

competências - incluindo resistência a 

novas formas de trabalho e a sensação 

de impotência diante da complexidade 

- impedem diversas organizações 

de empreender uma transformação 

digital eficaz. A visão do copo meio 

vazio indica que somente 47%dos 

CEOs já deram início à transformação 

digital dos negócios, sendo a maior 

atividade nos setores de mídia, serviços 

financeiros, varejo e assistência médica5. 

A perspectiva do copo meio cheio 

diz que 89% dos líderes de negócios 

estão planejando, testando ou 

implementando iniciativas digitais e 

34% já observaram uma contribuição 

para o crescimento dos negócios6. 

Aproximadamente 9 entre 10 líderes de RH  
não acreditam que possuam os talentos de liderança 

para obter sucesso

47%

dos CEOs já 
deram início à 
transformação 
digital

89%
dos líderes de 
negócios estão 
planejando, testando 
e implementando 
iniciativas digitais

34%

já observaram uma 
contribuição da 
transformação para 
o crescimento dos 
negócios

A transformação 
deve começar 
de cima e os 

líderes precisam 
liderar de forma 

diferente.

4 Leadership Crisis in Digital Transformation, Information Age (2017)
5 Driving Digital Transformation: Many Businesses are just beginning their digital transformation journeys, CIO (2017) 
6 Fujitsu Surveys Business Leaders Across 15 Countries on the Status of Digital Transformation Initiatives, Fujitsu (2017) 

FIQUE ATENTO AO GAP DO LÍDER: O QUE NOS FEZ CHEGAR ATÉ AQUI NÃO NOS 
LEVARÁ ADIANTE
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A boa notícia: a liderança digital não é uma substituição total dos atributos fundamentais que 

servem de base para uma liderança efetiva. Pelo contrário, aplica-se a regra do 80/20. Oitenta por 

cento das competências e dos facilitadores que sempre garantiram a eficácia dos líderes permanecem os 

mesmos. Os 20% restantes são compostos de competências que não eram tão necessárias no passado, 

mas são essenciais agora para líderes modernos e futuros.

A COMUNIDADE DIGITAL  Uma comunidade de líderes digitalmente preparados, 

de perfil analítico e conectados, dedicados a criar a cultura e as competências necessárias na organização para 

gerar oportunidades e conduzir uma transformação digital bem-sucedida.

7 Talent Management: Accelerating Business Performance, Right Management (2014)

LIDERANDO PELA TRANSFORMAÇÃO: 
BEM-VINDO À COMUNIDADE DIGITAL
Mudar a maneira como as coisas são feitas pode causar conflitos. Pode impactar 

decisões, dificultar o progresso e fazer com que as pessoas percam o interesse. 

Portanto, o imperativo de que os líderes certos induzam os comportamentos 

certos nunca foi tão grande. E, no entanto, os métodos existentes para identificar 

e desenvolver líderes não funcionam. Oitenta e sete por cento dos líderes de RH 

não acreditam que possuam os talentos de liderança para obter sucesso . E o gap 

entre ideias tradicionais de eficácia de liderança e o que realmente leva a obter 

desempenho sustentável nos negócios na era digital está se tornando cada vez mais 

evidente.
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A combinação poderosa de inteligência, 

adaptabilidade, persistência e motivação 

são os facilitadores e uma base sólida 

para líderes eficazes. Esses atributos são 

prognóstico de futuro sucesso.

Adaptabilidade: À vontade com ambiguidade, 

complexidade e incerteza

Motivação: Avidez, energia e desejo de ser 

bem-sucedido

Persistência: Muito resiliente, tenaz e possui 

vigor

Inteligência: Curioso e atento intelectualmente, 

aprendiz permanente

Capacidade de Aprender e Curiosidade: 

Em um mundo de rápida e frequente ruptura, 

novas habilidades surgem na mesma velocidade 

em que as outras se tornam obsoletas. O que 

você já sabe é menos importante do que o que 

você pode aprender. Os líderes precisam ser 

modelos em busca de diferentes experiências, 

perspectivas incomuns e estar abertos a novas 

ideias.

Habilidades Digitais e Especialização: Os 

líderes também devem ter um entendimento 

das habilidades técnicas necessárias para 

transformar de forma eficaz seus negócios. Eles 

devem se cercar de especialistas e reservar 

tempo para se informar das últimas tendências, 

desafios e oportunidades que a organização 

enfrenta.

OS 80%: FACILITADORES INERENTES 

OS 80 POR CENTO: 
FORTES HABILIDADES DE LIDERANÇA NÃO DEVEM SER SUBESTIMADAS
Os líderes passaram anos desenvolvendo habilidades valiosas, navegando pela trilha de carreira e adquirindo experiência 

direta de mudança com persistência para solucionar as falhas. Trocar a sua equipe de liderança por líderes millennials 

preparados digitalmente não é a resposta. Os desafios atuais e rápidos de liderança pela transformação digital tornam esta 

experiência mais, e não menos, importante. Para transformar organizações rapidamente, é fundamental desenvolver as 

habilidades essenciais e as competências adquiridas por meio de treinamento dos líderes existentes e, ao mesmo tempo, 

estimulá-los como líderes da próxima geração. Além de ter os facilitadores inerentes corretos, todos os líderes devem 

possuir Curiosidade e Capacidade de Aprender juntamente com Habilidades Digitais e Especialização.

A REGRA DO 80/20: 

Capacidade 
de Aprender e 

Curiosidade
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FOCO NOS 20 POR CENTO:  
NOVAS COMPETÊNCIAS PARA LÍDERES PREPARADOS DIGITALMENTE
Os líderes preparados digitalmente precisam da forte base das habilidades tradicionais de liderança e também ser 

capazes de demonstrar de forma consistente os 20% adicionais. Eles precisam ser capazes de Revelar Talentos, 

Ousar Liderar e de Acelerar o Desempenho. Você pode melhorar a habilidade de líderes existentes e daqueles com 

alto potencial para liderar, bem como ampliar essas habilidades, infundindo em seu pool de talentos líderes preparados 

digitalmente de outras empresas que possam estar mais adiantadas na sua jornada de transformação.

Os líderes devem desenvolver a capacidade 

de revelar talentos, estimular a aprendizagem, 

acelerar o desempenho, fomentar o 

empreendedorismo e a habilidade de ousar 

liderar.

Revelar Talentos: Os líderes eficazes precisam 

acelerar o desempenho pela atração e 

desenvolvimento de talentos de alto potencial 

de dentro e de fora da organização. Eles 

devem construir uma cultura que incentive o 

desenvolvimento contínuo da carreira de indivíduos e 

fornecer aos colaboradores um senso de propósito. 

Criar confiança na liderança é essencial para o 

sucesso dos líderes atuais.

Acelerar o Desempenho: Atingir o desempenho 

sustentado requer que os líderes digitais tenham 

condições de equilibrar estratégias de curto prazo 

para o desenvolvimento dos negócios. Os líderes 

bem-sucedidos ajudam os colaboradores a entender 

a importância de suas funções para ajudar a 

empresa a atingir os seus objetivos e promovem a 

colaboração multifuncional.

Ousar Liderar: Os gerentes de nível médio têm 

entre suas atribuições promover a mudança, mas 

frequentemente se veem presos entre objetivos de 

negócios ambiciosos e processos insatisfatórios. 

Preparar os líderes de nível médio para fomentar 

inovação, assumir riscos e administrar decisões 

corajosas é vital para a transformação eficaz.

OS 20%: COMPETÊNCIAS QUE PODEM 

SER ADQUIRIDAS POR MEIO DE 

TREINAMENTO 

É IGUAL, MAS DIFERENTE

Habilidades Digitais 

e Especialização
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3,5 MILHÕES DE 
EMPREGOS NO SETOR 

DE MANUFATURA SERÃO 
CRIADOS DURANTE A 

PRÓXIMA DÉCADA 

Um setor extremamente impactado pela transformação digital é o de manufatura. 

Nos EUA, o setor e sua cadeia de fornecimento são responsáveis por 32%do 

PIB8. E, enquanto alguns preveem que robôs eliminarão os empregos9, na 

verdade, com o ritmo atual da automação, estima-se que 3,5 milhões empregos 

serão criados no setor de manufatura nos EUA durante a próxima década. Isso 

ocorrerá em todos os setores, de dispositivos médicos a eletrônicos, passando 

por veículos e fornecedores de impressão 3D até alimentação e muitos outros 

produtos de consumo. A maior ameaça para o setor de manufatura não são 

as máquinas - são as pessoas. Até 2 milhões de empregos podem não ser 

preenchidos porque os profissionais existentes e os que virão não possuem as 

qualificações necessárias10.

O setor de manufatura também gera mais dados do que qualquer outro setor 

apesar de utilizar apenas uma fração deles11. Os líderes do segmento enxergam 

a transformação digital como a oportunidade de revitalizar o setor, aumentar 

radicalmente a produtividade, possibilitando a análise de dados e inovação na 

estratégia, força de trabalho, produtos e experiência do consumidor. Converter 

a oportunidade digital em realidade exige a tecnologia certa, as 

qualificações certas e também as pessoas certas.

Fechar o gap de qualificações e conhecer quais habilidades serão necessárias 

no futuro é um desafio para os empregadores de todos os setores. Até 2020, 

mais de um terço de conjuntos de habilidades em alta incluirá habilidades não 

consideradas cruciais ou mesmo não existentes atualmente12.

Esse é o motivo pelo qual em 2017 o Digital Manufacturing 

Design Innovation Institute (DMDII13) se associou ao 

ManpowerGroup e outros empregadores do setor para 

identificar e definir as habilidades em alta para as funções de 

manufatura avançada e digital do século 21. Criamos a inédita 

Taxonomia do Emprego identificando 165 empregos centrados 

em dados que definirão o futuro do setor de manufatura nos 

EUA14.

Os líderes digitais que puderem mapear uma estrutura 

operacional para a nova empresa digital, comunicarem de forma 

eficaz uma visão inspiradora e mobilizarem a força de trabalho 

digital muito provavelmente serão os que terão sucesso.

Até 2020, mais de um terço dos 
conjuntos de habilidades em 

alta na maioria das profissões 
incluirá habilidades não 

consideradas cruciais ou mesmo 
não existentes atualmente

REDINAMIZAR O SETOR DE MANUFATURA PELA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

33%
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Líder Digital 

Organização

Força de Trabalho 
Novas habilidades e modelos de 

trabalho são exigidos para possibilitar 
o sucesso da transformação.

Conforme as organizações passam 
por mudanças, elas devem focar o 
engajamento dos colaboradores, a 

mobilidade da carreira e a requalificação

Os líderes impulsionam 
uma cultura de inovação 
para levar a sua força de 
trabalho à transformação.

ALAVANCAR LÍDERES DIGITAIS: 
FACILITAR A TRANSFORMAÇÃO 
ENTRE OS COLABORADORES
Para liderar na era digital, os líderes de negócios precisam 

combinar o melhor da inteligência humana e das máquinas para 

criar uma empresa inclusiva, habilitada para tecnologia e inovadora. 

As organizações em todas as etapas da jornada de transformação 

precisarão identificar, estimular e desenvolver sua força de trabalho 

atual e os futuros líderes para ampliar o que é humanamente 

possível em um mundo digital. Os líderes que impulsionam a 

estratégia organizacional, estabelecem a cultura e fornecem 

uma visão clara e um norte para seus funcionários, identificando, 

incentivando e desenvolvendo líderes existentes e futuros, 

transformarão suas organizações com sucesso.

IDENTIFICAR E ESTIMULAR OS LÍDERES DIGITAIS: 
O MODELO DE LÍDER 3PS
As organizações precisam de uma metodologia prática para prever, desenvolver e medir a eficácia do líder. O Modelo de Líder 3Ps 

(Pessoas, Propósito, Performance) da Right Management ajuda as organizações a identificar, treinar e desenvolver os líderes 

atuais e futuros. Com base em nossa avaliação das competências de liderança de mais de 13.000 líderes em diversos setores – 

Manufatura, Energia, Serviços Públicos, Tecnologia, Assistência Médica, Bancos & Finanças e Fármacos – o Modelo de Liderança 

3Ps identifica os facilitadores inerentes e as competências que podem ser adquiridas por meio de treinamento que ajudam a 

desenvolver líderes preparados para a era digital.

A Right Management se associa a organizações de todos os portes para desenvolver as habilidades de liderança certas nas pessoas 

certas no momento certo, para acelerar o sucesso da transformação, onde quer que os líderes estejam na jornada de transformação.

 8  Manufacturing’s Economic Impact: So Much Bigger Than We Think,  IndustryWeek (2016)
 9  Forrester Predicts Automation Will Displace 24.7 Million Jobs and Add 14.9 Million Jobs by 2027, Forrester (2017) 
10 The Skills Gap in US Manufacturing: 2015 and Beyond, Deloitte (2015)
11 The Digital Manufacturing Revolution: How It Could Unfold, McKinsey & Company Operations (2015)
12 Future of Jobs, World Economic Forum (2016)
13 A UI Labs collaboration in partnership with the U.S. Department of Defense to transform American manufacturing through the digitization  

of the supply chain
14 Manufacturing is Dead? Think Again. Here are 165 Digital Roles Shaping NextGen Manufacturing in the United States, ManpowerGroup (2017) 
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NÃO FIQUE PRESO AO ANALÓGICO: PREPARE-SE PARA O DIGITAL
A transformação digital não é algo definitivo – “pronto e acabou”. A mudança é dinâmica e, portanto, agilidade e 

adaptação contínua são essenciais. O feedback de clientes, colaboradores, investidores, concorrentes, até mesmo de 

máquinas e sistemas, será essencial para fundamentar as decisões da liderança.

Os Líderes na era digital devem incentivar uma cultura de inovação mensurada e de experimentação 

dentro de parâmetros claros, e devem aprender rapidamente. Eles devem estar preparados para corrigir 

o curso rapidamente e otimizar as oportunidades. Eles devem apoiar a colaboração contínua e a troca de 

informações. E, o mais importante, eles devem competir por habilidades escassas, contratar e engajar talentos de 

formas mais variadas do que antes e apoiar o pensamento mais amplo e a capacidade de aprender para acompanhar 

rapidamente a requalificação e a reciclagem de seus colaboradores.

Estamos preparados 
para lidar com situações 

de risco calculado 
e alguns fracassos? 

Somos ágeis e abertos 
a mudanças, agora e 

durante toda a jornada 
de transformação?

Os nossos processos 
são fundamentados por 

insights digitais?

O quanto estamos 
preparados para nos 
qualificar para a era 

digital?

Como os líderes podem combinar 
o melhor da inteligência humana 
e das máquinas para criar uma 
empresa inclusiva, inovadora e 
bem-sucedida na era digital?

Contate a Right Management em:  www.right.com/digitalleader

PARA FICAR DIGITALMENTE PREPARADOS, OS LÍDERES DEVEM COMEÇAR PERGUNTANDO A SI MESMOS:
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Deseja dar o primeiro passo e saber mais para desenvolver uma 
equipe de liderança habilitada digitalmente e preparada para a 

transformação?

Contate a Right Management em:  www.right.com/digitalleader

O meu time de líderes e pipeline de 
talentos têm os facilitadores inerentes e 
competências que podem ser adquiridas 

por meio de treinamento para uma 
transformação de sucesso na era digital? 

Nossos programas 
permitem desenvolver 
futuros líderes digitais?

Nós estamos 
criando uma 
cultura de 
inovação?

Nós estamos usando 
os critérios certos 
para identificar os 
futuros líderes?

PARA FICAR DIGITALMENTE PREPARADOS, OS LÍDERES DEVEM COMEÇAR PERGUNTANDO A SI MESMOS:
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Sobre a Right Management

A Right Management é a especialista 
mundial em Talentos e Carreira dentro 
do ManpowerGroup®. Nós ajudamos as 
organizações a se tornarem mais ágeis, 
atrativas e inovadoras criando uma cultura 
de gestão de carreira e aprendizagem 
que desenvolve futuros talentos, motiva 
e envolve as pessoas e proporciona aos 
indivíduos oportunidades para aumentar 
o seu valor ao longo de suas carreiras. 
Nós melhoramos a rentabilidade por 
meio da nossa expertise em eficácia 
organizacional, desenvolvimento de carreira 
e desenvolvimento individual. Nossa 
abordagem se baseia no fato de que 
empresas crescem quando indivíduos têm 
sucesso em suas carreiras. Nós passamos 
os últimos 35 anos identificando desafios 
de força de trabalho e desenvolvendo 
soluções inovadoras, promovendo nossos 
métodos e conhecimentos globais em mais 
de 50 países.


