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Liderar a Disrupção – Reflexões de 20 Líderes nacionais
sobre os impactos atuais e futuros da Covid-19

ENQUADRAMENTO & OBJETIVOS

Crise em chinês é uma
palavra composta por
dois caracteres. Um
significa “perigo”, o outro
“oportunidade”. O desafio
passa pela capacidade de
transformar ameaças em
oportunidades. Um estudo
recentemente conduzido
pela Odgers Berndtson com
a Harvard Business Review
Analytic Services ilustra isso
mesmo. As organizações
preparadas para a disrupção
abraçam estes momentos
para reajustar modelos
operativos e/ou capturar
novos profit pools. Mas, ainda
que 95% das organizações
acreditem que estar
preparado para a disrupção é
o fator crítico para o sucesso,
apenas 15% confiam que
as suas lideranças têm a
capacidade para eficazmente
gerir este desafio.
O momento que
hoje vivemos, é uma
extraordinária oportunidade
para acelerar e alavancar
o desenvolvimento
desta capacidade nas
organizações. Apesar
de ainda estarmos na
fase inicial daquilo que é
chamado o “novo normal”,
já se começam a cristalizar
impactos significativos nos
modelos operativos das
empresas.
Para entender os impactos
específicos nas organizações
em Portugal, convidámos

20 CEOs e Business
Leaders para explicar como
enfrentaram até ao momento
a crise da Covid-19 e, mais
importante, como contam
usar esta oportunidade para
criar ou defender valor para
os seus consumidores, para
as suas equipas e para os
restantes stakeholders.
Concretamente, colocámos
três questões que resumem
prioridades-chave da sua
agenda estratégica:
n Como reinventar o
negócio, para fazer face
aos novos desafios de
mercado, tecnológicos,
de comportamento do
consumidor e de gestão
de risco?
n Como tornar mais ágil
a organização para
responder de forma rápida
e determinada a estes
desafios?
n Como preparar as
lideranças e adaptar as
práticas de gestão de
talento da organização para
este novo contexto?
Naturalmente que os
desafios enfrentados por
estes gestores são diferentes.
Variam de setor para
setor, de organização para
organização, de contexto
para contexto. Ainda assim,
podemos identificar um
conjunto de tendências
comuns que pautam a sua
agenda estratégica, no curto
e médio prazo.

Queremos deixar desde já os
nossos agradecimentos aos
20 CEOs e Administradores
que partilharam connosco os
seus insights. Acreditamos
que os ensinamentos que
daqui retiramos, constituem
uma importante síntese das
prioridades estratégicas
para todas as organizações,
grandes e pequenas,
locais e internacionais, que
pretendem, no curto e médio
prazo, enfrentar com sucesso
os enormes desafios que se
avizinham.
Ângela Vieira (Ascendum),
Ângelo Ramalho (Efacec),
António Mexia (Edp),
Carlos Moreira da Silva
(Empresário), Carlos Santos
(Nuvi Group), Cristina
Campos (Novartis), Duarte
Nobre Guedes (Hertz), Isabel
Barros (Sonae MC), João
Safara (ISQ), Jorge de Mello
(Sovena), Luís Drummond
Borges (Lusíadas), Luís Filipe
Reis (Sonae FS e SF), Miguel
Matos (Phillip Morris), Nicolas
Keutgen (Schréder), Pedro
Carvalho (Tranquilidade/
Generali), Pedro Sequeira
(Daiichi-Sankyo), Ricardo
Pires (Semapa), Rogério
Henriques (Fidelidade), Rui
Ferreira (Super Bock Group)
e Rui Fontoura (Saphety).
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Como reinventar o negócio, para fazer face aos novos desafios de mercado,
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AGILIZAR OS CICLOS ESTRATÉGICOS: ADAPTAR E ACELERAR,
RESPONDER ÀS OPORTUNIDADES E RISCOS EMERGENTES

Crises não são uma novidade.
Mesmo neste período de
ouro de desenvolvimento
económico que vivemos
desde a Segunda Guerra
Mundial, existiram múltiplos
choques económicos. No
entanto, nos últimos 20 anos
verifica-se uma tendência
para crises mais profundas,
mais regulares e com
impactos mais estruturais.
A crise financeira de 2008,
provocou pela primeira vez
desde 1945 um decréscimo
do PIB Mundial. A crise que
vivemos atualmente, irá ser
a segunda vez na era pósGuerra em que a economia
global estará perante uma
quebra acentuada, com a
agravante de que, em 2008
o PIB global decresceu
1,7% e em 2020 estimase um impacto negativo
superior a 5%. A isto
acresce uma tendência de
taxa de crescimento média
declinante, isto é, enquanto
nas décadas 60 e 70 a
economia mundial crescia
entre 4-6%, entre 1980-2010
o crescimento encontrava-se
entre 3-4% e durante a última
década o PIB global tem
vindo a crescer na ordem
dos 3%. Se olharmos para a
realidade portuguesa, esta
tendência agrava-se ainda
mais, com quebras mais
acentuadas e taxas médias de
crescimento mais reduzidas.
Em resumo, com a redução
do crescimento médio das
economias torna-se cada vez
mais desafiante criar valor.
Com a maior profundidade
dos choques, o potencial do
impacto negativo representa
ameaças mais estruturais
para as organizações.

A crise da Covid-19
acrescenta um conjunto
de desafios adicionais
relacionados com gestão
da crise sanitária. O
confinamento e as medidas
de distanciamento social
provocaram uma alteração
dos comportamentos do
consumidor e das forças de
trabalho com impactos a
vários níveis.
Ainda que sendo cedo
para avaliar os impactos
estratégicos da Covid-19, os
20 líderes que entrevistámos
assumem, de uma forma
geral, que a crise não irá
provocar uma “reinvenção”
do negócio. O propósito
e a visão de longo prazo
mantêm-se inalterados.
A questão chave passa pela
capacidade de adaptar ou
acelerar as suas iniciativas
estratégicas para responder
a novos comportamentos
do consumidor e constituir
um portefólio de negócios
equilibrado e resiliente, que
permita uma boa gestão
de riscos atuais e futuros.
A agilidade estratégica
tenderá por isso a tornarse cada vez mais central na
capacidade e velocidade de
reação destas organizações.
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Acelerar a customer journey
digital: become digital or die
A digitalização da economia
e dos negócios é uma
realidade com que há muito
convivemos. A crise da
Covid-19, veio colocá-la ainda
mais no centro da agenda
estratégica das organizações,
acelerando iniciativas para
ir ao encontro dos novos
comportamentos digitais dos
consumidores.
Os mais velhos
passaram a ser mais
digitais. Os mais novos
puderam ter ainda mais
ferramentas para agir,
enquanto consumidores,
de forma mais rápida,
eficaz e global. O facto
de repente ficarem
confinados, originou,
de forma transversal a
diferentes grupos etários,
uma exigência que creio
decisiva e que o mercado
e as empresas terão de
dar resposta: facilidade
de consulta e compra
à distância, timing de
entrega, apresentação
e segurança dos bens
entregues.
Rui Ferreira – CEO Super
Bock Group
A restrição de movimentos
obrigou os consumidores
a reajustar a forma como
escolhem, como compram
e como recebem os bens. A
par das restrições existentes,
a incerteza gerada quanto à
profundidade e duração da
crise, provocou uma retração

no consumo. A consequência
foi uma aceleração da
digitalização da customer
journey com enfoque no
e-commerce. Restaurantes
“uberizaram-se”, escolas
“courserizaram-se” e Bancos
estão-se a “amazonizar”.
Empresas cujas vendas
estavam centradas em canais
físicos, promoveram uma
realocação de recursos para
ir ao encontro das novas
circunstâncias em setores
tão diversos como os
seguros, bebidas ou serviços
de saúde.
O Super Bock Group
em poucos dias criou a
sua própria loja on-line
estabelecendo assim
um canal direto com o
consumidor. O Grupo
Lusíadas Saúde implementou
e escalou as teleconsultas
em poucas semanas,
transformando o paradigma
de acompanhamento de
pacientes. A Tranquilidade/
Generali está a alargar a sua
presença em ecossistemas
que lhe permitem diversificar
os pontos de contacto com
os consumidores e ter um
papel mais abrangente
do que tradicionalmente
assumido pelo setor.
Adaptar e acelerar as
iniciativas estratégicas para
responder a oportunidades
ou riscos emergentes
O choque na atividade de
muitos setores, obrigou
as organizações a focar
na continuidade das suas
operações. Este foco teve
um forte aspeto operacional,

mas também existiu, desde
os primeiros dias, uma
necessidade de gerar e
preservar cash para ganhar
flexibilidade na gestão
financeira a curto e médio
prazo. Para esse efeito,
muitas empresas reajustaram
as suas prioridades focando
em produtos com procura
no imediato.
A pandemia da
Covid-19 provocou uma
aceleração de várias
tendências que estávamos
a observar há algum
tempo. Acredito que a
alteração mais visível
está no comportamento
dos consumidores,
nomeadamente na
utilização dos canais
digitais, uma área em que
Portugal ainda tem baixa
penetração. No caso da
Fidelidade que tem uma
estratégia omni-canal,
esta evolução traduziu-se
numa oportunidade de
alavancar os canais on-line
não só como ferramenta
de consulta e informação,
mas também como canal
de venda.
Rogério Henriques –
CEO Fidelidade
A Hertz é um negócio
cuja procura depende
fortemente do turismo
e, especificamente, de
alugueres de automóveis
nos aeroportos. Com o
fecho das fronteiras e do
tráfego aéreo, a empresa
refocou o core da atividade
de carros particulares para

4

Como reinventar o negócio, para fazer face aos novos desafios de mercado,
tecnológicos, de comportamento do consumidor e de gestão de risco?

carrinhas empresariais.
O aumento acentuado do
comércio online provocou
uma escassez de capacidade
de entrega das empresas de
logística. A Hertz reconheceu
esta oportunidade, apostou
num segmento de negócio
tipicamente menos relevante,
o que permitiu impactos
positivos na geração de cash
flow. O ISQ criou em poucas
semanas o serviço Covidout
que permite identificação,
análise, avaliação e
tratamento do risco de
transmissão do SARS- CoV2, ajudando empresas a
preparar o regresso aos seus
espaços físicos.
Em paralelo, assistimos a
oportunidades criadas pela
aceleração de iniciativas
que já estavam em curso.
As alterações que assistimos
a nível da sociedade,
economia, tecnologia, entre
outras, geram oportunidades

de criação de valor
significativas. No caso da
Sovena, a crise confirmou
a aposta em construir
um modelo produtivo
centrado na sustentabilidade.
A Novartis tem procurado
complementar a sua
excelência no desenvolvimento
de medicamentos, com
as potencialidades da
inteligência artificial. A
Efacec, uma das empresas
exportadoras de excelência
da economia nacional, para
responder à aceleração
crescente de uma tendência
de maior protecionismo dos
mercados locais, reitera a
oportunidade existente no
reshoring de atividades para
a Europa, no sentido dar
respostas mais ágeis e mais
adequadas às necessidades
e envolventes de cada
país e, em simultâneo,
desenvolver novas relações
de parcerias e redes locais.

A Semapa, que em 2018
criou o Semapa Next, a sua
unidade de venture capital,
reforçou a aposta naquilo
que hoje é apelidado de
quarta revolução industrial
e concretizou, a título de
exemplo, um investimento
significativo na Defined
Crowd, uma das mais
promissoras tecnológicas
Portuguesas na área de
inteligência artificial.
Adaptando ou acelerando
as iniciativas estratégicas,
a crise veio reforçar a
necessidade de gerir
agilmente ciclos estratégicos
mais curtos, mantendo o
foco no propósito de
longo prazo, mas gerindo
eficazmente o presente
para acelerar o futuro.
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ECOSSISTEMAS ORGANIZACIONAIS ÁGEIS E DESCENTRALIZADOS:
O PRIMADO DA RAPIDEZ E DA COLABORAÇÃO SOBRE O
COMANDO E CONTROLO

Para a maioria das
organizações, desenvolver
um novo serviço, criar um
novo produto, abrir um novo
conceito de loja ou mudar/
simplificar um processo de
trabalho, implica um plano
de ação estruturado, muitas
reuniões de trabalho, e o
envolvimento de inúmeros
stakeholders num processo
decisório demasiado
burocrático. Ao longo desta
pandemia, a realidade
demonstrou que todos estes
processos, que poderiam levar
meses, foram eficazmente
executados em dias ou
semanas. O aparentemente
impossível, tornou-se
uma prática generalizada.
A prova de que quando
somos forçados a mudar,
simplesmente…mudamos.
A necessidade de preparar
as organizações para
conseguirem reagir mais
rapidamente a eventos
inesperados, exigiu uma
nova abordagem ao seu
modus operandi. A única
forma de responder a ciclos
estratégicos mais curtos,
é dotar a organização de
agilidade e rapidez na sua
resposta. E, como que dando
razão às teorias que há muito
são apregoadas na gestão,
de forma quase instintiva,
a realidade privilegiou a
rapidez ao controlo. O
empowerment sobrepôsse à centralização, a
colaboração à verticalidade,
a simplicidade à burocracia
e a produtividade à presença
física. De forma unânime,
os nossos entrevistados
afirmam que resultou. O
grande desafio de futuro

será perpetuar (ou mesmo
acelerar) esta nova dinâmica,
num novo normal.
Descentralizar as decisões
e empoderar as estruturas
A maioria das organizações
reconhece que o timing
é cada vez mais um fator
de competitividade. Ainda
assim, em empresas
com estruturas mais
verticalizadas, esta
agilidade tende a perderse com o aumento de
níveis hierárquicos e a
implementação de processos
de decisão burocráticos e
demorados. Hoje, mais do
que nunca, é imperativo
privilegiar a rapidez sobre
o controlo. E a rapidez
requer descentralização e
autonomia na tomada de
decisão, mas também um
mindset mais empreendedor
e maior assunção de riscos.
Muitos são os exemplos
relatados a este nível,
destacando aqui duas
tendências que podem ter
vindo para ficar e que irão
alterar significativamente a
dinâmica de funcionamento
das organizações e o seu
modelo de tomada de
decisões no futuro.
Numa perspetiva
de cultura de decisão,
estamos a procurar
centrar as discussões nos
2-3 temas chave para cada
tomada e descartar o
acessório, evitando assim
iterações recorrentes e
atrasos.
Carlos Santos – CEO Nuvi
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A primeira resulta na
aceleração do empowerment
às estruturas mais
próximas do cliente,
facilitando a rapidez de
reação e decisão face às
necessidades do mercado.
Uma tendência que poderá
ter um impacto significativo
na redução dos layers
organizacionais, no aumento
dos spans of control, na
revisão dos modelos de
responsabilização e mesmo
na reavaliação do role
das chefias intermédias.
A Sonae Fashion desafiou
as suas estruturas a abrir
todas as lojas da Mo em
Portugal, encontrando novas
soluções para chegar aos
consumidores e, em 3 dias,
conseguiu abrir mais
de 50 lojas, todas
faturando acima do
histórico. A autonomia dos
Responsáveis de Loja foi
fator decisivo na gestão de
todo o processo. O Nuvi
Group está a rever a sua
organização em termos de
delayering da hierarquia,
flexibilização de funções e
simplificação organizativa
em geral. As decisões são
cada vez mais tomadas
com base na informação
crítica e indispensável,
mitigando assim a analysis
paralysis que caracteriza
hoje muitas empresas.
No caso da Saphehty
o foco é dar espaço ao
empreendedorismo a partir
de dentro. Quando surge
uma boa ideia, a empresa
apoia, incuba e acelera o
seu crescimento.

Uma segunda tendência
resulta na revisão do role
dos centros corporativos.
Empresas como a Ascendum
e BA Glass aceleraram a
consciência que o centro
corporativo não pode, nem
deve, ter a veleidade de
querer conhecer e controlar
as realidades locais e, neste
sentido, a descentralização
das decisões foi determinante
na rapidez e agilidade de
resposta, adaptando soluções
às diferentes regiões e
empoderando os negócios,
permitindo uma dinâmica mais
empreendedora e eficaz na
resposta à Pandemia. O centro
corporativo, mais do que um
centro de decisão, funcionou
como um facilitador da
comunicação e um elemento
de partilha de boas práticas
entre os diferentes países.
Colaborar, desburocratizar
e digitalizar tudo
A rapidez e a descentralização,
colocam um ónus
significativo na capacidade
de colaboração entre as
áreas e na simplificação/
desburocratização dos
processos. O foco reside na
criação de uma inteligência
coletiva, que conecte as
diferentes estruturas e
competências, de forma
rápida e eficaz, na resolução
de problemas ou situações
específicas. A natureza
funcional das organizações
está e irá mudar cada vez
mais. E wiki organizations
serão cada vez mais
realidades no futuro.

Esta dinâmica requer
colaboração e quebrar
com os silos funcionais
que continuam a existir
nas empresas, pelo que
as organizações optam
crescentemente pela
constituição de equipas
multi-funcionais a níveis mais
operacionais. A Fidelidade
iniciou esta transição com
introdução de metodologias
agile na área IT e conseguiu
reduzir o timing de entrega
de projetos entre 2 a 3 vezes.
O sucesso desta iniciativa
provocou a extensão
desta filosofia a outros
departamentos em que
equipas multi-funcionais
próximas do cliente final
trabalham em conjunto
para resolver problemas
concretos.
Temos apostado
na formação e
uso extensivo em
metodologias como o
design thinking e agile,
de modo a promover o
consumer centricity, a
rápida experimentação
e a decisão baseada
em dados. Isto tem sido
essencial para alterarmos
o nosso mindset mas
também a forma como
desenvolvemos os nossos
projetos, como passámos
a experimentar e correr
mais riscos e trouxe
também mais agilidade
em algumas das decisões
de negócio.
Miguel Matos – General
Manager Philip Morris

7

Como tornar mais ágil a organização para responder de forma rápida e determinada
a estes desafios?

A EDP está a desenvolver
modelos híbridos de
gestão, que complementam
os tradicionais modelos
hierárquicos, e que têm por
base equipas de projeto mais
flexíveis e dinâmicas. Em
paralelo, acentuou a aposta
em tecnologias, sistemas
e ferramentas, como a
utilização intensa da cloud,
a adoção de metodologias
agile e recurso a minimum
viable projects, focados
em soluções dedicadas a
resolver os problemas de
forma rápida.
Em simultâneo, gerou-se um
maior sentido de urgência na
desburocratização através
de abordagens paperless ou
de automatização através de
robots e chat bots. A Philip
Morris/Tabaqueira tem usado
a reinvenção do seu modelo
de negócio para testar e
implementar recursos digitais
nos seus processos de trabalho,
com enfoque em ferramentas
que apoiam as decisões
baseadas em AI e dados.
O novo “Way We Work”
phygital
40 minutos por dia e 150
horas por ano – o tempo
que um colaborador em
Lisboa ou no Porto passa
em média no trânsito. No
global, correspondem a
mais 500 milhões de horas
despendidas em carros,
motas e transportes públicos.
Este é um dos exemplos mais
básicos de como o chamado
teletrabalho pode promover
ganhos de eficiência (e a
melhoria dos indicadores de
poluição nas cidades).

Muitos têm sido os debates e
os estudos sobre as virtudes
de poder trabalhar a partir
de casa, mas também as suas
desvantagens e limitações.
Para os colaboradores, o
trabalho remoto representa
maior flexibilidade, menos
tempo em deslocações ou a
possibilidade de passar mais
tempo com a família. Para
as empresas pode significar
a redução de custos com
escritórios, acesso a pools
de talento em geografias
distantes e maior foco nas
tarefas que contam. No
lado oposto, existem pontos
de interrogação sobre
como garantir os níveis de
produtividade, desenvolver
pessoas e criar uma cultura
organizativa coesa à distância.
As dinâmicas de
escritório têm sido um
dos temas falados, e
a abordagem futura
dependerá muito da
atividade e tipologia de
funções. Call centres
acabarão necessariamente
por transitar para modelos
de teletrabalho – uma
tarefa individual, que
exige concentração, que
depende muito pouco
de interação interpessoal
– tendo já exemplos
de produtividade
significativa.
Luís Reis – CEO Sonae
FS & SF
Durante o pico da Crise da
Covid-19, cerca de 50% dos
colaboradores na Europa
entraram em trabalho
remoto e os resultados foram

incríveis. Vários estudos
demonstram que mais de
80% das pessoas registaram
aumentos de produtividade,
estão 30% mais felizes e
60% preferem manter-se a
trabalhar em casa.
Para a maioria dos nossos
entrevistados, existe a
certeza de que não vamos
voltar ao passado – este é
um movimento irreversível.
Estudos já demonstram que
no futuro 50% das pessoas
com ampla probabilidade
trabalhará num ecossistema
balanceado entre o escritório,
casa e outros locais.
Lançaram-se ainda
ferramentas para digitalizar
o processo de decisão, de
forma a reduzir a burocracia
interna, e que, em alguns
processos, conseguiram uma
redução entre 40% a 50% do
tempo de decisão.
A solução irá variar
de organização para
organização e dependerá do
perfil da força de trabalho,
da infraestrutura tecnológica,
dos riscos inerentes à
função e outros fatores,
mas independentemente
da configuração final, o
potencial para contribuir para
a agilidade das empresas
e para o bem-estar dos
colaboradores é grande e
deve ser aproveitado.
Tal implicará igualmente
mudar práticas de gestão, ao
nível da responsabilização,
comunicação e colaboração,
para que as empresas e
colaboradores consigam
entregar com qualidade, a
tempo e de forma eficiente.
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UM NOVO PERFIL DE LIDERANÇA E UMA GESTÃO DE
PESSOAS CENTRADA…. NAS PESSOAS.

As últimas décadas
vieram demonstrar que
a tecnologia muda mais
rápido que as estratégias e
que a organização. E que a
estratégia e a organização,
mudam mais rápido que
os comportamentos
das pessoas. Este
“desalinhamento” de ritmos
de mudança, tende a
promover gaps significativos
na velocidade e eficácia
da sua concretização. Por
isso, se diz que “culture
eats strategy at breakfast”.
Um estudo conduzido
recentemente pela Odgers
Berndtson, veio demonstrar
isso mesmo: 58% das
organizações afirmam que a
principal barreira à gestão da
disrupção é a resistência das
pessoas à mudança.

De uma forma geral, todos
os nossos entrevistados
revelam a importância de
mudar comportamentos
e mindset de liderança e
gestão de pessoas para
melhor estarmos preparados,
no imediato e no futuro,
para responder aos desafios
da disrupção. E, de certa
forma, este foi um momento
oportuno para acelerar esta
transformação. Simplesmente
porque nunca foi tão fácil
mudar, tão rapidamente e de
forma tão eficaz.

O que a crise da Covid-19
veio revelar, de forma mais
clara que as anteriores, é
que é quando os ritmos
de mudança se alinham
– tecnologia, estratégia,
organização e pessoas
– os resultados podem
ser verdadeiramente
extraordinários. Quando
a mudança é imposta
por fatores externos não
controláveis e o sentido
de urgência é evidente,
as pessoas ajustam-se
muito rapidamente. Numa
linguagem mais “buzz”,
tornam-se também elas
mais “ágeis”. Os agentes
emergem, os elementos
passivos ganham
proatividade e os céticos
confundem-se (e em alguns
casos convertem-se) perante
as evidências dos resultados.

Um perfil de liderança
humilde, corajoso, ágil,
inclusivo e… widespread.

A este nível, duas tendências
ganham particular relevo
para garantir a perpetuação
destes efeitos críticos para as
organizações: um novo perfil de
liderança e uma forma de gerir
pessoas mais “personalizada”.

De todos os pontos aqui
sintetizados, a alteração
das competências de
lideranças é a que reúne
maior convergência entre os
20 CEOs e Business Leaders.
Os líderes que nos últimos
meses demonstraram ser mais
eficazes diferenciaram-se na
capacidade de adaptação, na
coragem de assumir risco, na
tomada de decisão rápida,
na tolerância ao erro e na
humanização como lidam e
inspiram os que os rodeiam.
A resiliência e capacidade de
não perder a big picture e
pensar de forma estratégica
foi igualmente crítica, tal
como o foco na gestão e
motivação de equipas num
contexto de distância física.
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Como preparar as lideranças e adaptar as práticas de gestão de talento da organização
para este novo contexto?

O caso da Schréder é a
ilustração de uma empresa
que definiu as características
core dos seus gestores –
humildade e liderança ao
serviço das equipas – e
investiu na proximidade
e no role-modelling
para desenvolver estas
competências ao longo
dos últimos meses.
As alterações
organizativas
pretendidas, requerem
colaboradores preparados
para a mudança. O
empowerment é crítico,
mas só irá alcançar o
efeito pretendido, se os
colaboradores estiverem
preparados. O reskilling
e upskilling nas áreas de
digital, data analytics e nas
novas formas de trabalhar
será fundamental, tal como
o coaching das lideranças
na gestão de equipas
multidisciplinares.
Pedro Carvalho – Presidente
Executivo Generali

Como seria de esperar, este
contexto revelou inúmeros
talentos escondidos,
alguns deles verdadeiras
surpresas. Estamos certos
de que os últimos meses
foram uma oportunidade
única para identificar vários
líderes que deram provas
de resiliência, coragem e
impacto. Assim como, pelo
contrário, geraram muitas
deceções, principalmente
naqueles mais apegados
aos comportamentos
tradicionais de lideranças
e que mais resistiram a
adoção de um “novo estilo”.
Mas não só um novo
perfil se revelou mais
eficaz na gestão da
disrupção, como também
os efeitos da necessária
descentralização e
empowerment das decisões,
concretizaram na prática uma
liderança mais partilhada
e menos centrada no topo.
Com a descentralização do
poder, o aumento transversal
de accountability e a maior

conectividade entre as
equipas funcionais e de
projeto, os comportamentos
de liderança tenderão a ser
exigidos a todos os níveis
da organização, aquilo que
chamamos widespread
leadership. O mindset
transversal de liderança que
deve estar presente numa
proporção cada vez mais
alargada das organizações.
Uma gestão de pessoas
mais “personalizada”: gerir
pessoas e não recursos
Para a grande maioria das
organizações, a pandemia
gerou a necessidade de
lidar com “a pessoa” antes
do “profissional”. Antes da
crise económica, veio uma
crise sanitária e antes da
ansiedade laboral, veio o
medo pela saúde pública.
Antes da realização do
trabalho, veio a adaptação
a novas formas de trabalhar
e antes da competitividade,
veio um propósito solidário
coletivo.
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Como preparar as lideranças e adaptar as práticas de gestão de talento da organização
para este novo contexto?

Cada pessoa viveu este
momento de forma
diferente. E arriscamo-nos
a dizer que nunca como
antes as organizações
desenvolveram um
conhecimento tão humano,
sistemático e profundo
sobre a individualidade e
as necessidades de cada
um. E, de uma forma geral,
as pessoas responderam
positivamente. Esta é
uma dinâmica que, sendo
perpetuada, vai mudar por
completo a forma de gerir
pessoas nas organizações,
acelerando a maioria das
tendências que há muito
vinham sendo apregoadas.
Alerto para a
necessidade de as
lideranças estarem atentas
às movimentações que,
um pouco por todo o
mundo, começam a surgir
e que nos remetem para
políticas centradas na
satisfação do colaborador
e que possam impactar na
sua produtividade, sendo
de destacar iniciativas
como a possibilidade de
manter o teletrabalho ou
de reduzir a semana de
trabalho a quatro dias.
Ângela Vieira –
Administradora Ascendum

Em primeiro lugar, no maior
conhecimento e maior
informação sobre cada
colaborador, não só no
seu lado profissional, mas
igualmente humano. Em
segundo, na personalização
das suas experiências
e nas suas jornadas de
desenvolvimento, com
propostas de valor mais
customizadas às suas reais
necessidades. Em terceiro,
na maior confiança, desafio
e empoderamento na forma
como tomam decisões e se
gere o seu desempenho.
Quarto, na forma como
se gere proactivamente
as suas necessidades, as
suas aspirações e o seu
talento, com monitorizações
mais regulares das suas
motivações e opiniões.
Finalmente, na forma como
se fomenta e desenvolve a
diversidade de perfis.
A experiência que
estamos a viver enquanto
organização motiva-nos a
pensar na nossa Employee
Journey, ajustando-a
de forma customizada,
informada e inclusiva,
permitindo a flexibilidade
que sempre caraterizou
a Novartis e adaptando-a
a novos modelos de
trabalho assíncrono que
valorizem a colaboração
e que permitam um maior
equilíbrio entre a vida
profissional e familiar.
Cristina Campos –
Diretora Geral Novartis

Todos sabemos que ter
a pessoa certa, no sítio
certo, no momento certo
traz um valor significativo.
Assim como o contrário
também é verdade. A
crise da Covid-19, como
qualquer crise, aumenta
exponencialmente as
diferenças entre as pessoas
e acentua esta necessidade.
Acresce que também veio
evidenciar que, quando as
pessoas são tratadas de
forma transparente, humana
e inclusiva, respondem de
forma extraordinária. Mas,
mais uma vez, também o
oposto é realidade.
Contextos de disrupção
aceleram a “guerra por
talento”. O desafio do
teletrabalho – onde qualquer
pessoa pode trabalhar de
qualquer lugar para qualquer
organização – acentua
esta procura global. As
organizações que mais
forem capazes de gerir a
individualidade de cada um
serão aquelas que melhor
conseguirão atrair e reter
esse talento, saindo mais
fortalecidas desta batalha.
Mas, para a grande maioria,
tal poderá implicar uma
profunda transformação nas
suas práticas de gestão.
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So what?

MENSAGEM FINAL: DISRUPÇÃO, O NOVO NORMAL

As disrupções não são uma
novidade. Mas as últimas
décadas demonstram que
tendem tornar-se mais
frequentes, mais globais e
mais impactantes.
Procuramos aqui, partindo
da experiência e insights de
20 líderes nacionais, retirar
alguns ensinamentos que
poderão pautar a agenda
transformacional das
organizações na disrupção
que estamos a viver
atualmente, mas também
para futuros momentos.
Uma agenda focada
na aceleração dos
ciclos estratégicos,
na implementação de
ecossistemas organizacionais
mais descentralizados e
ágeis e no desenvolvimento
de novas competências de
liderança, na resposta a sete
questões chave:
n Estamos a adaptar
e acelerar os nossos
negócios para responder
as oportunidades ou riscos
emergentes?
n Estamos a desenvolver
negócios que potenciem a
customer journey digital?
n Estamos a descentralizar
as decisões e empoderar
as estruturas, para uma
resposta mais rápida e
ágil às necessidades do
mercado?
n Estamos a fomentar
um ecossistema
organizacional colaborativo,
desburocratizado e digital?
n Estamos a preparar
eficazmente o nosso “Way
of Work” para um contexto
phygital?

n

n

 stamos a atrair, reter e
E
desenvolver um perfil de
liderança mais humilde,
corajoso, ágil, inclusivo e…
widespread?
Estamos a adaptar as
nossas práticas de gestão
de talento, para uma gestão
mais “personalizada”,
focando na pessoa e não
no recurso?

Muitos destes conceitos
não são verdadeiramente
novos para a maioria das
organizações. A questão
reside na sua assunção como
uma prioridade estratégica
e na aceleração da sua
implementação.
Estamos no início de uma
transição que é necessária
preparar, mas o teste a que
fomos sujeitos nos últimos
meses e a capacidade de
resposta da maioria das
organizações demonstraram
que é possível.
Jim Collins, no seu livro
Good to Great, defendeu
que a melhor estratégia para
enfrentar a mudança é ter um
“autocarro” cheio de pessoas
que se conseguem adaptar
e ter uma performance
brilhante independentemente
do contexto. First Who,
Then What.
Nunca como agora ter as
pessoas certas fez toda a
diferença. Mas também o
contrário é verdade e ficou
evidente – a necessidade de
as ter, quando não as temos.
Nas conversas com os
CEOs e Business Leaders
ficou claro a capacidade
de adaptação das suas

organizações neste novo
contexto. Acreditamos que
grande parte deste sucesso
deriva de terem tido as
pessoas certas no lugar
certo, isto é, nas funções
críticas do negócio. Foi
com essas pessoas que
demonstraram ter agilidade
estratégica para focar no
consumidor digital, de
desenvolver novos produtos
e iniciar a construção de
um modelo operativo
preparado para enfrentar
e abraçar a disrupção. Foi
com essas pessoas que
estão a implementar uma
nova organização mais
descentralizada, numa
operação mais colaborativa
e num “Way We Work”
phygital.
A chave para a
materialização desta
transformação reside na
capacidade de alinhar
o ritmo de mudança da
tecnologia, da estratégia, da
organização e das pessoas.
A cumplicidade do triunvirato
CEO-CTO-CRHO assumirse-á cada vez mais como
determinante na liderança de
todo este processo.
Em suma, a disrupção
impulsionada pela Covid-19
proporciona novos desafios
e uma extraordinária
oportunidade para acelerar
a transformação. Não
devemos perder esta
oportunidade para sairmos
mais fortalecidos. Quem
o fizer, vencerá a batalha
contra o vírus!
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ONDE PODEMOS AJUDAR?

COMO É QUE A ODGERS BERNDTSON APOIA OS SEUS CLIENTES A LIDERAR
A CRISE?
A Odgers Berndtson tem um track-record global de oferta de soluções para ajudar os Líderes
e as Organizações a liderar e gerir melhor a crise, nomeadamente em quatro áreas:
ADVISORY A EXECUTIVOS A LIDERAR
A MUDANÇA, ajudando a:

DEFINIR O FUTURO WAY OF WORK,
apoiando os Líderes e as suas Equipas a:

n

 efletir sobre como gerir o curto prazo
R
e criar um plano para além da crise.

n

Identificar os potenciais modelos híbridos
de trabalho on-site e remoto.

n

 elhorar a sua capacidade para liderar
M
a mudança.

n

n

 onstruir resiliência através da gestão
C
das expetativas e frustrações.

 efinir qual o modelo de trabalho que
D
melhor se aplica ao seu contexto geral,
bem como a funções específicas na
organização.
n

DESENVOLVER AS MELHORES
ESTRATÉGIAS DE TALENTO E
LIDERANÇA, para ajudar o CEO e
o Chief People Officer a:
n

n

n

Implementar as reconfigurações
da organização necessárias para
impulsionar a produtividade e o
envolvimento dos colaboradores.

Our
Executive and
CPO Advisory
Solutions

 edefinir ou adaptar os processos de
R
RH para gerir ativamente os níveis de
compromisso da organização e manter
o foco dos colaboradores no seu
desempenho.
 riar uma visão clara sobre as
C
necessidades de talento e competências
organizacionais para ir ao encontro das
prioridades estratégicas.
 einventar ou adaptar a organização
R
através da criação de equipas
multifuncionais, estruturas ágeis e papéis.

n

n

n

GERIR A POOL DE TALENTO
DURANTE A CRISE E PREPARAR
A ORGANIZAÇÃO PARA O
CRESCIMENTO, ajudando a
organização a:
Identificar as funções mais críticas para
gerir a crise e avaliar e desenvolver as
capacidades atuais.
Identificar os principais líderes,
conselheiros valiosos e executivos
interinos para lidar com as necessidades
imediatas e futuras.
Avaliar, gerir e desenvolver as
capacidades de liderança para
impulsionar a criação de valor no novo
normal.
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