
ENTREVISTA

20 Revista O Papel - outubro/October 2017

A LIDERANÇA DIANTE DOS NOVOS 
DESAFIOS DAS ORGANIZAÇÕES

Por Patrícia Capo

N
ão somente no cenário político-econômico, as empresas passam hoje por mudanças rápidas e atravessam instabilida-

des a serem superadas para garantir seus negócios no mercado futuro. O momento da gestão é de grandes desafios 

em diversas frentes, incluindo o recente desafio digital, requerendo das organizações e seus líderes competências 

adicionais que transcendem o ambiente presencial e navegam para o meio virtual.

“Na esfera virtual, o líder precisa ter capacidade de comunicação muito desenvolvida. A habilidade de informar com clareza 

o modelo de negócio é primordial, articulando o contexto de tal maneira que desperte um propósito capaz de engajar todos na 

busca de resultados sustentáveis e extraordinários”, destaca Sergio Piza, diretor de Gente & Gestão, Comunicação e Sustentabili-

dade da Klabin. Ele também nos fala sobre a retenção de talentos e a busca do equilíbrio da relação empresa-colaborador perante 

demandas cada vez mais crescentes do ambiente corporativo.

Em entrevista exclusiva a O Papel, que você confere a seguir, Piza comenta ainda sobre a reforma trabalhista, os investimentos 

das empresas em projetos socioambientais e políticas em busca da eficiência operacional e o processo de transição da direção da 

Klabin, atualmente com foco em sua próxima fase de desenvolvimento.
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O Papel – Liderar sempre foi um grande desafio, 

mas atualmente, por diversos motivos, a gestão 

de equipes muitas vezes tem de ser virtual, e não 

mais presencial. Isso facilitou ou dificultou o de-

safio da liderança para gerar resultados? 

Sergio Piza – Neste novo ambiente virtual de trabalho, 

há o desafio da liderança remota. Com os colaboradores 

atuando de diferentes lugares, o líder tem papel funda-

mental na promoção da integração do time. É necessário 

estabelecer uma dinâmica de conexão, para que os profis-

sionais estejam na mesma sintonia. É uma situação dife-

rente da experiência de trabalho presencial, de liderar um 

time que todo dia está ao seu lado. 

Mesmo com todo o aparato digital que temos atualmente 

para facilitar essa conexão, o desafio é grande. Liderar requer, 

entre outras habilidades, comunicar bem – e a comunicação 

vai muito além de ouvir e falar: envolve expressão corporal, 

sinais emitidos e recebidos enquanto nos relacionamos com 

os outros, com todas as influências sociais, econômicas e cul-

turais que estão em jogo na interação de pessoas e times. Em 

síntese, na comunicação presencial o gestor consegue decifrar 

códigos e mensagens importantes, o que não é favorecido no 

ambiente on-line. Na esfera virtual, o líder precisa ter capa-

cidade de comunicação muito desenvolvida. A habilidade 

em informar com clareza o modelo de negócio é primordial, 

articulando o contexto de forma que desperte um propósito 

capaz de engajar todos na busca de resultados sustentáveis 

e extraordinários. 

Os profissionais precisam ter total entendimento de seu 

protagonismo dentro dos times, e a sinergia entre a equipe 

é fundamental para gerar impacto positivo nos resultados. 

Cabe ao líder criar uma rede de confiança, em que o co-

laborador, mesmo distante, se sinta seguro para opinar, 

compartilhar suas reflexões e trocar ideias.

Aos gestores se apresenta o desafio de criar no mundo digital 

um espaço de reflexão. Não se trata de uma tarefa tão simples, 

tendo-se em vista que a comunicação implica todas as questões 

sociais e psicológicas da dinâmica dos relacionamentos.

O Papel – Como reter talentos em uma nova rea-

lidade de gestão como essa a que estamos nos re-

ferindo, sobre os desafios da liderança virtual? Aliás, 

qual é a melhor definição de um talento atualmente?

Piza – A pessoa com talento é aquela que tem carac-

terísticas relacionadas ao espírito de aventura. É curiosa 

para aprender e esforça-se para isso, além de ter um 

perfil que se autodesafia a crescer e que aprende e apli-

ca o que aprendeu para gerar resultados melhores. É o 

binômio “saber e fazer”, e não simplesmente saber e 

não aplicar o conhecimento. Dessa forma, um talento é 

alguém que almeja algo novo, vai atrás e atua com foco 

na execução de seu propósito. 

É de certa criticidade distinguir um talento. Pode-se 

identificá-lo em situações simples, como, por exemplo, no 

momento em que se percebe que a pessoa aceita desa-

fios e mudanças, é propositiva, busca ir além e se arrisca 

a liderar atividades que não sabe necessariamente como 

desempenhar. 

Ter uma pessoa assim no time é muito positivo, po-

rém também requer talento e habilidade do líder na 

condução dessa carreira. O gestor deve ser centrado, 

maduro e saber aonde quer chegar para criar um am-

biente propício ao crescimento e desenvolvimento da 

pessoa. Liderar talentos é para líderes talentosos. O 

talento perturba o sistema – o que é sadio. São os 

talentos os responsáveis pelos saltos qualitativos das 

empresas; são as pessoas construtivamente insatisfei-

tas que permitem às empresas manter-se competitivas, 

renovar-se e inovar. 

O Papel – Como é comunicar bem em um cená-

rio tão instável como o que estamos vivendo no 

mundo real? 

Piza – Em um cenário de excesso de informações e ime-

diatismo na transmissão das mensagens, a melhor forma 

de comunicação é a direta, quando um líder dialoga com 

seu time sem intermediário ou quando uma empresa se 

posiciona claramente diante de seus públicos. 

Em relação à comunicação externa, as mídias digitais 

criam frequentemente “verdades” de fonte desconhecida, 

incerta ou dúbia que exigem posicionamentos constantes 

por parte das empresas. 

A gestão de crise, atualmente, passou a ter uma rele-

vância ainda maior nas empresas. Os desdobramentos 

do alcance de uma publicação incorreta ou não apurada 

adequadamente podem gerar impactos significativos para 

a imagem e a reputação de uma companhia, além de difi-

cultar o esclarecimento oficial público. 
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O Papel – Além desse aspecto desafiador da comunicação, 

como tentar melhorar a percepção da sociedade, também 

comunicando de forma mais efetiva, em relação aos grandes 

investimentos do setor de celulose e papel em projetos so-

cioambientais?

Piza – A Klabin apoia e desenvolve programas voltados a cultura, 

educação, esporte, lazer, saúde e meio ambiente nas comunidades no 

entorno de suas operações. Está na essência da companhia investir em 

projetos nessas áreas. 

Com 17 unidades industriais no Brasil em oito estados e uma na 

Argentina, a Klabin atua de forma bastante próxima de seus públicos 

– sejam clientes, fornecedores, governo, comunidades ou imprensa – e 

tem reforçado, cada vez mais, a qualidade e a transparência nas infor-

mações transmitidas. Nos preocupamos com as florestas, com nossas 

operações, com as comunidades e com o desenvolvimento dos municí-

pios onde atuamos, e comunicamos nossas iniciativas e ações para que 

a sociedade entenda o valor que damos a toda a cadeia que envolve 

nosso negócio.

O Papel – Hoje se fala muito em melhoria contínua e exce-

lência/eficiência operacional relacionados com a sustentabi-

lidade. Quais os parâmetros estabelecidos pela Klabin para 

mensurar esses indicadores?

Piza – Na Klabin, eficiência operacional é o conjunto de ações que 

garante o melhor atendimento ao nosso cliente, alta produtividade 

operacional e qualidade reconhecida. O conceito de eficiência operacio-

nal está amparado internamente por quatro pilares: Pessoas, Inovação, 

Sustentabilidade e Performance. 

Olhamos para todo o processo e zelamos por manutenção primoro-

sa, excelente segurança, melhoria contínua e constante inovação. Tudo 

isso é baseado em gente. Para que esse ciclo opere com excelência, 

é necessário criar um ambiente no qual as pessoas possam opinar e 

implantar sugestões.

O Papel – Em se tratando de gente, quais as estratégias 

de hoje para manter uma relação colaborador-empresa mais 

equilibrada diante de demandas cada vez maiores no am-

biente corporativo para os colaboradores?

Piza – Para conseguir um bom equilíbrio, uma recontratação psico-

lógica contínua das pessoas, existe um pressuposto importante: a partir 

do momento em que a pessoa passa a integrar o quadro de colabora-

dores da empresa, precisa estar consciente de que fez uma escolha, de 

que optou por estar ali. 

O líder pode ajudar a despertar esse sentimento nos colaboradores, 

e as pessoas precisam entender que a equação “remuneração + qua-

lidade de vida + benefícios + desenvolvimento + aprendizado + rea-

lização + entrega” é a melhor escolha que fizeram naquele momento.  

Com compreensão desses fatores, o profissional estará consciente de 

suas escolhas. Essa maturidade profissional leva cada um de nós a de-

sempenhar em sua melhor performance. 

A questão do equilíbrio da relação empresa-colaborador é dinâ-

mica e deve ser constantemente reforçada pelas empresas e líderes. 

Os profissionais que desejam crescer costumam ter certa ansiedade e 

desconforto. Isso é bom, pois, do contrário, o processo ficaria estático, 

esclerosado, e acabaria morrendo.

O Papel – Quanto à atual reforma trabalhista, que vem pro-

vocando diversas inseguranças em colaboradores e empre-

sas, como acredita que este novo momento deva ser obser-

vado pelas duas partes? 

Piza – A reforma trabalhista é necessária. No nível em que está para 

ser aprovada, mesmo que insuficiente, é muito bem-vinda. Recoloca a 

questão trabalhista no lugar onde deve estar: junto dos colaboradores 

e de sua realidade cotidiana. É um avanço considerável, que demanda 

dos colaboradores, sindicatos e empresas bastante maturidade e res-

ponsabilidade. As negociações serão ainda mais importantes e determi-

nantes. Trata-se da possibilidade de construção de um ambiente positi-

vo, que gera resultados melhores, os quais, em contrapartida, formam 

ambientes positivos. Está atrelada a conexão e performance, a pessoas 

e resultados.

O Papel – Para encerrar nossa entrevista falando sobre 

gente, poderia comentar o processo da sucessão do CEO Fa-

bio Schvartsman sob o ponto de vista da política de reten-

ção de talentos da Klabin? 

Piza – O Fabio, com quem trabalhei por cinco anos, foi um executi-

vo determinante para o avanço da Klabin. Foi ele quem liderou o time 

responsável por elevar a Klabin ao patamar em que está hoje. Diante 

de sua saída, conseguimos fazer uma rápida e efetiva sucessão inter-

na com o Cristiano Teixeira, um líder jovem, já com muita experiência 

e profundo conhecimento das alavancas e dos negócios da Klabin. 

Além disso, o Cristiano tem um direcionamento estratégico muito cla-

ro, que foi comunicado interna e externamente com ótima aceitação.  

É uma história de sucessão que, embora um pouco antecipada, aconteceu 

em linha com o que imaginávamos. Fizemos a substituição com um pro-

fissional interno de características e competências reconhecidas em um 

momento oportuno: após a conclusão e boa execução do Projeto Puma 

e preparados para iniciar uma nova fase de crescimento da Klabin.  n


