
desafios para o gestor
do futuro5

Este infográfico examina as 5 áreas
do papel do gestor que foram profundamente

impactadas e continuarão a desafiar o seu 
modelo de atuação nos próximos anos

Menos controladora, mais baseada na confiança 

Reconhece a contribuição única de cada pessoa

Atitude mais empática, mostra compaixão pelos outros

1. A postura 

Os efeitos da crise pandémica impulsionaram fortes
mudanças na forma de gerir pessoas e negócios:

novos canais de relacionamento, posturas, hábitos,
papéis e até competências-chave para reavaliar

e ajustar os estilos de gestão tradicionais à novas
necessidades e prioridades.

Aprender a valorizar todos os contributos
Durante o período de crise, os gestores ocuparam a chamada “linha

da frente”. Contudo, se foram alcançados resultados, foi também com
e graças àqueles cujo trabalho é menos visível. Cabe aos gestores valorizar 

o papel e a experiência de cada indivíduo e o seu contributo único para
a cadeia de valor e o resultado coletivo. Esta atitude é essencial para
garantir o compromisso e dinâmica de inovação individual e coletiva.

Predominantemente híbrido (equipas presenciais e remotas)

Encoraja a inteligência colaborativa

Promove a aprendizagem a partir da partilha de experiências
(“test & learn”)

2. O estilo de gestão

Criação e organização de um quadro para
a gestão híbrida

Os novos modelos de gestão híbrida conjugam o remoto com o presencial, 
o síncrono com o assíncrono. O gestor deve, neste contexto, aprender

a lidar com as diferentes situações de cada colaborador e identificar
os momentos em que é importante todos estarem, conviverem

ou trabalharem fisicamente juntos. 

Criar proximidade na forma de gerir e liderar

Prosseguir a transformação digital impulsionada durante a pandemia

Encontrar o rumo, mesmo quando tudo parece “navegar à deriva”

Criar as condições para que todos possuam o nível certo de autonomia

Encorajar a coesão e a cooperação

3. O papel

Mais autonomia para as equipas
Com a massificação do teletrabalho, os gestores foram obrigados

a experimentar outras formas de gestão – aprenderam rapidamente
a delegar, a confiar e a dar mais margem de manobra à concretização
operacional, vendo surgir soluções criativas, inovadoras e adaptadas.

No final, foram muitas vezes surpreendidos com a autonomia
e o espírito colaborativo da sua equipa.

Encontros e convívios informais

Reuniões mais curtas e produtivas

Feedbacks regulares, breves e incisivos

5. Os hábitos e práticas

Gerir o tempo com a equipa de forma diferente
É importante (re)criar a proximidade e o convívio que se perderam

nos últimos anos: manter rituais informais, promover a autenticidade
e a espontaneidade em ambientes físicos e virtuais. As reuniões formais
(presenciais e remotas) tornaram-se mais curtas, focadas e eficazes – e, 

como consequência, as decisões são tomadas mais rapidamente.
Também a "pressão do tempo" desenvolveu nos gestores novos hábitos

e hoje as equipas saem das reuniões já com as decisões tomadas
e as ações específicas a serem implementadas por cada elemento.

Comunicar em modo híbrido

Assegurar a qualidade de vida no trabalho

Lidar com paradoxos e incerteza

Adotar uma atitude resiliente face ao stress crescente

Conhecer as ferramentas digitais emergentes: Zoom, Teams…

4. As competências-chave

Mais qualidade de vida no trabalho
O gestor tem um papel fundamental a desempenhar na comunicação, 
escuta e partilha de informações com a equipa e os seus pares, bem

como na promoção do bem-estar e prevenção de riscos psicossociais em 
ambiente de trabalho. Deve, por isso, ser capaz de detetar os primeiros 

sinais de vulnerabilidade física e mental dos colaboradores. 

Um forte compromisso com a digitalização
Os gestores habituaram-se a adotar (a grande velocidade) uma série
de ferramentas digitais ligadas à desmaterialização da sua atividade.

Este movimento a longo prazo deve continuar e envolver todos
os elementos da equipa.

Em suma, a gestão e os gestores estão realmente a mudar…
e todas estas transformações devem ser acompanhadas

e devidamente ajustadas à cultura de cada organização, a fim
de capitalizar a aprendizagem adquirida durante a crise

pandémica: mais autonomia, mais confiança, mais proximidade
e relacionamentos mais verdadeiros.


