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T anto para organizações grandes 
como para pequenas, o ano de 2020 
foi um murro no estômago. A meio, 
muitas empresas assumiram-no 

como um ano perdido e focaram-se na prepa-
ração de um 2021 mais forte e resiliente – mas 
ainda existe uma longa estrada de recuperação. 
A vontade para que tudo volte ao normal irá 
impulsionar as expectativas das empresas e, 
ao mesmo tempo, uma pressão maior para que 
estas, e os colaboradores, voltem aos níveis pré-
-pandémicos de desempenho e rentabilidade. 
Contudo, a carga poderá recair sobre uma força 
de trabalho provavelmente reduzida e até mais 
tensa. De acordo com um estudo,(1) o recruta-
mento não está identificado como prioridade 
para as chefias das organizações e é possível 
que 42% das perdas de emprego relacionadas 
com a pandemia se tornem permanentes. 
Neste contexto, os profissionais dos Recursos 
Humanos (RH) surgem como o rei num jogo de 
xadrez: os olhos, os ouvidos e a consciência do 
mundo empresarial; atuam como um barómetro 
da organização; existem para servir o negócio da 
melhor forma possível e focam-se no bem-estar 
dos colaboradores. Mesmo que com a vacinação 
a pandemia diminua, a liderança de RH será 
muito importante para assegurar a equidade, 
garantir que todos remam para o mesmo lado 
e que não surgem problemas que poderiam ser 
evitados. 
Assim, é essencial garantir que os valores da em-
presa são passados e percecionados de forma 
correta. Em muitas organizações, os valores em 
vigor antes da pandemia ajudaram a orientar 
planos de ação e respostas. Agora, mais do que 
nunca, é importante ter uma visão e defender os 
valores, para criar clareza no meio da incerteza. 
Ajudará a motivar e a que as pessoas tomem 
melhores decisões, algo decisivo para os resul-
tados de 2021. Independentemente dos valores 
de cada empresa, há quatro fatores-chave para 
o sucesso, dado que continuamos a navegar sem 
certezas.
- Resiliência Embora a nossa resiliência nunca 
tenha sido tão testada, a capacidade das empre-

sas para abraçar o novo normal e aplicá-la em to-
das as unidades de negócio irá preparar melhor 
para a incógnita de 2021. Para tal, é necessário 
apostar na aprendizagem ‘in the flow of work’. 
Uma nova forma de ver a formação, adaptada 
aos novos tempos. É contínua e acontece «mistu-
rada» com o dia de trabalho. Liderar e comunicar 
são as ‘skills’ chave. A resiliência é a capacidade 
de absorver choques e sobreviver. É a adaptabi-
lidade. Darwin em todo o seu esplendor... Igual-
mente, fornecer aos colaboradores mais apoio 
no equilíbrio ‘work/ life’ e continuar a rever e a 
definir novas estratégias em teletrabalho. 
- Agilidade Apostar em equipas multidiscipli-
nares, que consigam tomar decisões no terreno, 
suportadas por processos e sistemas que lhes 
dão dados para análise em tempo útil. Essa di-
nâmica das equipas, as novas ‘skills’ e a clareza 
dada por uma visão e uma estratégia claras, su-
portadas em dados e em sistemas de informa-
ção, farão a diferença em contexto de incerteza 
e reação à mudança.
- Dinamismo Aqueles que demonstram dina-
mismo tendem a comprometer-se com a ativida-
de, o progresso e a positividade. Não há forma 
de proteger as empresas da pressão da indústria 
ou da agitação cultural, mas ser dinâmico, pró-
-ativo e comunicativo, na resposta a colaborado-
res, clientes e parceiros, será vital para resistir ao 
inesperado. Equipas e talentos que enfrentam 
uma mudança com postura positiva e ativa con-
seguem obter melhores resultados, mesmo sob 
pressão. 
Encontrar e apoiar o talento Com o talento cer-
to, as organizações mais facilmente enfrentarão 
os desafios de 2021, mas é necessário melhor 
compreensão de quem é este talento na organi-
zação e de como apoiá-lo. Ter uma equipa resi-
liente, ágil e dinâmica é um passo para conseguir 
sair mais forte desta crise. 
Enquanto líderes de RH, importa reunir as equi-
pas para que seja definida uma estratégia que 
posicione a organização no futuro. O foco nos 
valores certos e a aposta em talentos cruciais, 
orientados para uma visão estratégica, será a 
chave para preparar as organizações. 
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(1)https://bfi.uchicago.edu/working-paper/
covid-19-is-also-a-reallocation-shock


