Liderança da
transformação
Como os CXOs de hoje estão pensando
além da tecnologia na era digital

Aprofundamento na forma
como líderes geram mudança
Miriam McLemore, estrategista empresarial, AWS

Como ex-CIO corporativa de uma marca icônica, a Coca-Cola,
já defini estratégias digitais e tomei grandes decisões sobre
investimentos em tecnologia. Aprendi que essas iniciativas não
terão tanta probabilidade de serem produtivas se os líderes
não pensarem simultaneamente em elementos organizacionais
centrais, como visão, proposta de valor e, especialmente, cultura.
Agora, como uma estrategista empresarial na AWS, trabalho com
executivos das maiores organizações do mundo para ajudá-los
a transformar pessoas, processos e tecnologia usando a nuvem.
Embora essas conversas com frequência sejam iniciadas com
perguntas sobre inovação digital, ou qual será o futuro da TI
empresarial, elas quase sempre terminam na busca de uma

cultura que permita inovação em grande escala.

Eu fico cada vez mais curiosa sobre em que outros líderes
executivos estão se concentrando, não apenas nas iniciativas
certas de tecnologia, mas também na estratégia digital,
na estratégia de dados e na cultura da empresa. Na minha
função na AWS, tive a oportunidade de me reunir com
clientes de todo o mundo e discutir sobre sua visão, metas,
desenvolvimento de pessoas e filosofias de liderança.
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O que estou aprendendo é que, embora as soluções tecnológicas
continuem sendo numerosas e diferentes, surgem alguns temas principais:

1

Tecnologias digitais e na nuvem estão dando a todos nós
acesso ao histórico dos nosso clientes, e os líderes precisam
reconhecer constantemente que o cliente continua sendo
a figura mais importante das nossas organizações. Como
a empresa mais focada no cliente do mundo, a Amazon
e a AWS criaram parcerias sólidas com nossos clientes
que procuram tirar proveito da nuvem para enriquecer
relacionamentos com seus clientes.
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Líderes ainda lideram melhor pelo exemplo, em vez de por
ordens. Na Amazon, faz parte da nossa cultura mergulhar
fundo: não ter medo de colocar a mão na massa, ao mesmo
tempo buscando o equilíbrio em capacitar as outras pessoas.
Ouço a mesma convicção em muitas das minhas conversas.
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Falhas são uma parte importante e necessária da jornada, tanto
as nossas próprias falhas quanto dar espaço para que nossos
funcionários também falhem. Falhas são oportunidades de
aprendizado e uma ponte para outros lugares. A permissão
para falhar é fundamental. Como Jeff Bezos já disse,
“a Amazon é o melhor lugar para falhar”.

Para você, líder de negócios, coletamos algumas
palavras poderosas de nossos diálogos com altos
executivos sobre diferentes tópicos relacionados a
liderar a mudança nas empresas de hoje.
Esperamos que você considere esses textos úteis para
obter insights e motivação, já que ocasionalmente até
mesmo a menor quantia de sabedoria de nossos colegas
pode criar grandes realizações e inspirar a mudança.

Como você identifica e desenvolve líderes?
Apostamos em novas tecnologias e na necessidade de trazer líderes para fazer coisas que
nunca fizemos. Para uma função, trouxemos alguém de outra unidade de negócios que
tinha a atitude certa, o histórico certo, mas nenhuma experiência específica. Demos a ela
uma oportunidade e ela elevou a nossa expectativa que tínhamos para outros líderes.”
MORGAN REED, CIO, Estado do Arizona

Antes de mais nada, eu preciso saber que eles estão dispostos a trabalhar com afinco, a
aprender, a ser pontuais e a produzir sob pressão. Daí em diante, quero saber mais sobre
seus motivos, propósitos e o que os motiva. Então observo para ver como atribuem e
compartilham trabalho. Todos os líderes eficazes precisam ser especialistas em delegação.”
MOHAMMED ALI AL QAED, CEO, Informações e
Autoridade de Governo Eletrônico, Reino do Bahrein

Bons líderes de tecnologia formam parcerias com empresas, mostram a arte do possível
de uma perspectiva da tecnologia e, então, colaboram com os negócios para entregar
soluções de negócios para nossos clientes.”
MAHMOUD EL ASSIR, CIO, Verizon

Depois da motivação, procuro curiosidade. Alguém que esteja focado em como gerar valor
para os clientes. Tenho interesse nos futuros líderes que são determinados e resilientes,
que persistem. Estão dispostos a enfrentar árduos desafios para atingir metas. E quando
enfrentam um contratempo, conseguem se recuperar.”
ANN CARVER, CIO, Coca-Cola da América do Norte

Como você vê a falha?
O que mais incentivo as pessoas a fazerem quando enfrentam falhas ou desafios
é comunicarem isso. Seja transparente a respeito. Peça ajuda no início do processo.
Não espere até ser tarde demais.”
SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Estamos aprendendo a ficar mais confortáveis com isso. Toda a finalidade da ciência
é criar uma hipótese, testá-la em relação aos dados, fazer previsões, executá-la em um
processo padronizado e estruturado. É um padrão bem ensaiado. Por que seria diferente
com a tecnologia?”
CHARLIE EWEN, CIO, Met Office do Reino Unido

Fizeram a seguinte pergunta para mim: “Qual é sua falha favorita?” É estranho porque
não costumamos colocar essas duas palavras juntas. Direi que sua falha favorita não é sua
favorita logo de cara. Antes de trabalhar com tecnologia, eu liderava transações complexas,
e algumas delas falhavam. Eu não conseguia fechar um negócio, e sempre me pareceu
uma boa oportunidade de refletir sobre por que aquilo não havia funcionado e perguntar:
“Eu tive algum papel nisso?” “O que eu fiz bem?” “O que eu não fiz tão bem?” Autorreflexão
e feedback são muito importantes.”
HERVE COUREIL, diretor executivo digital, Schneider Electric

Quando você trabalha arduamente em algo em que acredita e está tentando abordar do
jeito que acredita ser certo, mesmo se não funcionar, acredito que, com o tempo, haverá
um retorno. E você descobre o valor em ter feito aquele trabalho.”
ANN CARVER, CIO, Coca-Cola da América do Norte

Quais são suas ideias sobre diversidade?

Diversidade é uma grande área de foco. E é uma área de foco por uma razão simples:
nossos clientes são diversificados. E queremos que nossas equipes de produtos e de
tecnologia reflitam nossos membros e nossos clientes. Isso também nos ajuda a trazer
vários pontos de vista para a criação dos nossos produtos.”
SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Recentemente, me juntei ao nosso conselho de liderança feminina. As mulheres controlam
cerca de 70% das decisões de compra e constituem metade da população, mas não são
representadas nesse mesmo nível, especialmente nos níveis profissionais e de gerência mais
sênior. Eu tento ajudar no desenvolvimento das mulheres na minha organização. Tenho várias
na equipe que são futuras grandes líderes, e esse é um grande foco para mim, pessoalmente.”
ANN CARVER, CIO, Coca-Cola da América do Norte

Sou um grande defensor da diversidade e do valor agregado por ela. Temos políticas
e estratégias ativas que garantem que não estejamos nos desenvolvendo em uma
monocultura. É fácil olhar para as pessoas ao redor e pensar que “bom” se parece com
mais dos mesmos tipos de pessoas. Esse pode ser um caminho perigoso.”
CHARLIE EWEN, CIO, Met Office do Reino Unido

Como você se mantém atualizado sobre tendências
e tecnologias?

Manter-se atualizado sobre a área de tecnologia está muito relacionado a observar seu
cliente. Como eles tomam conhecimento sobre produtos e serviços. Como compram
os produtos. Como usam nossos produtos e serviços. Como criamos nossa rede para
que possamos prever suas necessidades e melhorar a experiência do usuário. Isso tem
funcionado porque continuamos a definir os padrões em nossa rede e experiência de
produto, então sempre há um nível mais alto a ser alcançado.”
MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Sigo muitas pessoas inspiradoras, empresas de capital de risco e líderes no Twitter, e essa é
uma ótima forma de conhecer o que está à nossa volta e obter informações e inspiração para
reflexões. Também passo muito tempo fora da empresa com clientes, parceiros, empresas de
capital de risco e startups. Isso me ajuda a me inspirar e descobrir novas tendências. Tentamos
fazer isso em todo o mundo, e não apenas em nosso quintal.”
HERVE COUREIL, diretor executivo digital, Schneider Electric

Sempre incentivo minha equipe a passar tempo em conferências, interagir com colegas
dentro e fora da organização. Quando temos oportunidades locais, especialmente
encontros, incentivamos a equipe a fazer isso. Pedimos que voltem e compartilhem
suas experiências com o restante da organização. Esse compartilhamento significa
muito quando engenheiros e funcionários de operações ouvem de seus colegas o que
eles aprenderam.”
SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

Quem ou o que inspira você?

No que se refere a pessoas que me inspiraram em meus 20 anos na Verizon, é difícil
mencionar uma só pessoa. Trabalhei com muitos líderes, e cada um deles me ajudou a
desenvolver todo o meu potencial em colaboração, tomar decisões sobre investimentos,
promover resultados comerciais e outras áreas. Então, não é um elemento, é a combinação
de como você escolhe o melhor de cada um dos seus mentores, desenvolve-se com base
nisso e adiciona seus próprios componentes.”
MAHMOUD EL-ASSIR, CIO, Verizon

Uma vez, recebi feedback de uma líder no início da minha carreira. Ela disse para meu chefe,
“Ele é inteligente. Articulado. Não sabe quando calar a boca.” Essa foi uma grande lição para
mim e ela continuou sendo minha mentora pelos próximos anos. Acabei trabalhando para
ela duas vezes ao longo da minha carreira. Receber aquele feedback honesto e me orientar e
agradecer por ele, foi muito importante.”
SHAOWN NANDI, CIO, Dow Jones

O que aprendi com meu mentor é que, se você quer competir, então deve fazer isso com
líderes de todo o mundo. Ele me disse desde o primeiro dia que, se eu quisesse conquistar
algo, precisaria elevar o nível, observar os principais mercados e tentar chegar perto.”
MOHAMED AL QAED, diretor executivo, Informações e
Autoridade de Governo Eletrônico – Bahrein
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