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O QUE ESPERAR NO MUNDO 
DAS ORGANIZAÇÕES
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Ouvimos duas responsáveis de topo de 
organizações empresariais dos dois lados 
do Atlântico, a tecnológica portuguesa 
Abaco Consulting e o Grupo 3corações, 
muito ligado à indústria do café, do Brasil.

Os talentos serão as peças centrais 
no processo de adaptação
Ângela Santos, ‘board member’ e respon-
sável pela gestão de talentos da Abaco 
Consulting, defende que «a principal prio-
ridade é não nos focarmos em voltar ‘ao 
que era antes’, mas sim adaptarmo-nos a 
uma nova realidade, com novas exigên-
cias, e acima de tudo continuarmos a en-
tregar aos clientes com o mesmo nível de 
qualidade». E acrescenta: «É possível que 
as principais mudanças que sintamos se-
jam no modo como as empresas se irão 
relacionar com os clientes, os parceiros e 
os colaboradores.»
A responsável, que fez parte em 2004 
do grupo de fundadores da tecnológi-
ca, tendo desempenhado várias funções 
ao longo das fases de crescimento da 
empresa – desde a implementação e a 
gestão de projetos, passando pela res-
ponsabilidade pelas operações, até às 
funções atuais –, prossegue: «Acho que já 
conseguimos perceber que somos igual-
mente eficientes em modo remoto, pelo 
que considero que o teletrabalho aumen-
tará consideravelmente e assistiremos a 
uma diminuição do espaço útil de trabalho 
nos escritórios. Na mesma linha, o facto 
de haver menos deslocações vai permitir 

O que poderemos esperar de uma era pós-Covid 
no mundo das organizações? O que ficará destes 
tempos de trabalho remoto? Que novos hábitos
se terão criado? E novas estratégias? Questões 
que são o ponto de partida desta reportagem.
Texto: Just Media

um aumento de interações diárias, e o ritmo 
com que tomamos (ou recebemos) decisões 
irá acelerar. Perspetivo alguma pressão na 
capacidade de entrega e na necessidade de 
existirem ferramentas que nos permitam 
acompanhar esse ritmo.»
«O teletrabalho obrigou-nos a estar mais 
perto das nossas equipas e a descobrir que 
mesmo longe fisicamente conseguimos lidar 
com situações inesperadas, urgentes, mas 
também a encontrar dentro de nós a força 
positiva que nos orienta e que nos permitiu 
e continua a permitir reforçar a nossa cultura 

«São as empresas com uma cultura forte 
as que mais confiam nos seus talentos 
e lhes dão autonomia para improvisar 
as que se adaptam mais facilmente», 
assinala Ângela Santos, da Abaco 
Consulting, de Portugal.
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organizacional», partilha Ângela Santos, 
que é licenciada em Relações Internacio-
nais Económicas e Políticas pela Universi-
dade do Minho e tem um MBA em Gestão 
e Marketing na Porto Business School. E 
prossegue: «São as empresas com uma 
cultura forte as que mais confiam nos seus 
talentos e lhes dão autonomia para impro-
visar as que se adaptam mais facilmente. 
Para isso é fundamental ligar e aproximar 
os colaboradores em torno de discussões 
relevantes e partilhar informações críticas 
sobre a organização.»
E a finalizar deixa um alerta: «Nunca pode-
remos esquecer que cada pessoa é única, 
tem experiências e expectativas distintas, e 
pode contribuir de formas diferentes. Um 
gestor de recursos humanos deve articular 
as suas pessoas, abrindo-lhes o caminho 
para aquilo que elas fazem melhor e com-
plementando os vários talentos numa equi-
pa, focando-os num propósito. Se a isso 
aliarmos um ‘mindset’ geral de foco nos 
colaboradores, de ‘humanity’ na organiza-

ção, de processos desenhados para melhorar 
a experiência das pessoas (estejam juntas ou 
distribuídas, mas sempre conectadas) e de 
envolvimento para a contribuição, os talen-
tos serão efetivamente as peças centrais no 
processo de adaptação constante a que uma 
empresa é obrigada nos dias de hoje.»
A Abaco Consulting tem a sua sede na cidade 
do Porto, bem como escritórios em Lisboa, 
São Paulo, Londres e Genebra. A empresa 
é considerada uma referência na consultoria 
de ‘software’ de gestão SAP, sendo atual-
mente composta por cerca de 250 consulto-
res especializados e tendo o seu negócio fo-
cado em três áreas-chave: implementação e 
manutenção de sistemas de informação SAP 
e desenvolvimento de produtos. A Abaco 
Consulting já opera em três continentes, nas 
diversas soluções SAP (SAP S/4 HANA, SAP 
Business All-in-One e SAP Cloud Solutions) e 
com as suas próprias soluções.

Um papel de cuidador, numa versão re-
paginada
Diretora de recursos humanos do Grupo 3co-
rações, Sueli Alves recorda que «quando a 
pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil e 
rapidamente bateu à porta das organizações 
brasileiras, ninguém imaginava o que estava 
por vir; as mudanças seriam muitas e mui-
to significativas, não só porque o vírus trazia 
consigo um enorme peso para a saúde pú-
blica e a economia nacional, mas porque ele 
mudaria o nosso jeito de ser, de trabalhar, de 
olhar para as pessoas, de nos relacionarmos 
uns com os outros, de entender o novo mun-
do e viver nele, em toda a sua plenitude».
No grupo desde 1995, onde desenvolve 
atividades em planeamento e processos e 
em desenvolvimento organizacional, Sueli 
Alves, graduada em Administração de Em-
presas pela Universidade Estadual do Ceará, 
adianta ainda: «O trabalho remoto, estabe-
lecido pela necessidade de distanciamento 
social, rompeu o limite entre vida pessoal e 
trabalho. A empresa foi levada para dentro 
de casa. Por consequência, elementos do 
quotidiano doméstico passaram a circular no 

Sueli Alves, do Grupo 3corações, do 
Brasil, partilha: «O cuidar de hoje é cada 
vez mais holístico, integral, vai além 
da assistência e da oferta de serviços e 
sustenta-se no interesse genuíno pelo 
bem-estar do outro.»
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