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Com o auxílio da tecnologia e de softwares de gestão de tempo e 
produtividade, o agente de RH desenvolveu uma função estra-
tégica, alinhada e aderente às necessidades do negócio e com 

decisões muito mais assertivas para o desenvolvimento da empresa.

De um modo geral, a nova realidade de trabalho exige uma 
compreensão real das necessidades de cada colaborador, para 
garantir processos mais humanos e assertivos ao levá-los para 
um ambiente virtual, seja híbrido ou remoto. Isto é, está muito 
relacionado à gestão de pessoas e ao relacionamento humano. 
Mesmo que o meio seja digital, a conexão e o vínculo precisam 
ser mantidos e fortalecidos.

Neste contexto, pudemos perceber que garantir o bem-estar 
e a qualidade de vida dos colaboradores são questões que estão 
diretamente relacionadas à produtividade e ao desempenho. 
A partir do momento que as pessoas são parte significativa da 
realização dos projetos e dos negócios, o agente de RH passa a 
ser um gestor a serviço de melhores resultados para a empresa.

Ferramentas tecnológicas - Esta evolução para um RH es-
tratégico, conectado ao negócio, exige novas maneiras de exercer 
esta função, como a utilização de ferramentas tecnológicas que 
auxiliem neste processo. A tecnologia automatiza os processos da 
área, tornando-os mais dinâmicos, reduzindo custos e deixando 
a empresa mais próxima dos seus colaboradores. 

Ou seja, permite que o RH desempenhe este papel estraté-
gico, otimizando tempo, melhorando processos, aumentando o 
conhecimento sobre os colaboradores e permitindo análises que 
apoiam a liderança da empresa.

A implementação dessas tecnologias desempenha um papel 
fundamental em todas as etapas deste processo, desde o mape-
amento e identificação dos melhores perfis, durante o processo 
de recrutamento e seleção, até o processo de capacitação e 
desenvolvimento do colaborador dentro da empresa. Por outro 

Um ano após o início do período de pandemia, enxergamos consequências diretas em empresas de todos os tipos e setores. Esta 
nova realidade foi responsável por acelerar um processo que já vinha sendo modificado há alguns anos dentro da área de Recursos 

Humanos. Hoje, o responsável pelo RH assumiu o papel de gestor de negócios.
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O Brasil se autoproclama o país do futebol. Em certa 
medida, é verdade. Ainda somos a seleção de fu-

tebol com o maior número de títulos – pentacampeão, 
celeiro de talentos, com o maior jogador de toda a 
história. Por outro lado, paramos no tempo. Dos 7x1 
pra cá, o choque de realidade nos levou a entender 
que a história não entra em campo, e que precisamos 
mais do que dribles e craques para sermos vencedores. 
Falta um bom percurso para voltar ao topo.

Fora de campo, também vimos uma nova safra 
de treinadores brasileiros tentando seu espaço e os 
treinadores medalhões se vangloriando de suas con-
quistas para garantir resultados na atualidade. Com 
torcidas apaixonadas e cartolas influenciados pela 
arquibancada, a troca de comando do time, mudando 
treinadores como a frequência que se muda a roupa 
de cama, é uma realidade criticada por profissionais, 
mas é a cultura instalada no futebol brasileiro. Até 
que chegaram os portugueses!

A escola de técnicos portugueses é famosa no 
mundo todo. José Mourinho, um dos maiores téc-
nicos de sua geração, ficou mundialmente famoso 
pelos seus trabalhos e conquistas no Porto, Chelsea 
e Inter de Milão. Fernando Santos, atual treinador 
da seleção de Portugal, tem em seu currículo os 
títulos do campeonato europeu de 2016 e da copa 
de seleções UEFA 2018/19, inéditos para a história 
dos lusitanos. Como estavam distantes do continente 
sul-americano, os técnicos portugueses só passaram 
a ocupar as manchetes dos jornais com a chegada - e 
posteriores conquistas – de Jorge Jesus à frente do 
Flamengo. Antes disso, o mister já tinha conquistado 

títulos, com destaque a sua trajetória no Benfica, 
onde ocupa o cargo atualmente. Ricardo de Sá, no 
Vasco, e Jesualdo Ferreira, no Santos, tiveram pouco 
tempo para demonstrar resultados, mas traziam na 
bagagem um histórico de títulos também. Só que a 
paciência dos dirigentes brasileiros se esgota mais 
rápido do que uma bela taça de vinho do Porto após 
uma refeição. 

Nesse cenário, surge Abel Ferreira, um técnico 
português sem títulos de grande expressão, mas uma 
aposta do Palmeiras por seu perfil e estilo de trabalho. 
Abel também apostou no clube alviverde, com uma 
estrutura impecável de futebol e com um dos melhores 
times da América Latina. Deixar a Grécia, onde estava, 
para vir ao Brasil treinar o Palmeiras foi um grande 
desafio aceito pelo técnico português. Seria mais um 
a ficar pouco tempo e ser esquecido pela torcida, ou 
entraria na história do clube? Já sabemos o desfecho 
dessa história, mas quero aprofundar minha análise 
com a perspectiva da liderança.

Líderes – seja técnico de futebol, empresária, 
gerente, o cargo que for – precisam desempenhar 
muito bem três importantes papéis: liderança, 
gestão e desenvolvimento. 

LIderANÇA - A liderança aqui é entendida no 
sentido de dar exemplo, motivar e inspirar as pessoas. 
Abel chegou com humildade ao clube, valorizando a 
relação com cada pessoa – do massagista ao portei-
ro – tratando todos com transparência e respeito. 
Quando chegou ao Brasil, não ficou hospedado 
em apart hotel, ele morou no Centro de Treinamento 
do clube. Entendeu a história, vivenciou os bastidores, 
compreendeu a cultura e o jeito de ser palmeirense. 
Inclusive, adotou uma frase motivacional que saiu da 
arquibancada e ganhou os vestiários para motivar os 
atletas com o “Avanti, Palestra!”. 

GesTÃO - Na parte da gestão, utiliza recursos 
tecnológicos para entender a performance de cada 
jogador, assim como usa análises para entender os 
adversários, como jogam e quais são suas falhas. 
Foi assim que ganhou do Grêmio no 1º jogo da final 
da Copa do Brasil, ao treinar a jogada de escanteio, 
pois sabia que a defesa gremista não era das me-
lhores em relação a bolas aéreas. Seus indicadores 
na gestão são cuidadosamente aplicados para 
definir ou adaptar esquema de jogo, funções dos 
atletas em campo e jogadas com maior potencial 
de resultar em gols.

deseNVOLVIMeNTO - Em relação ao desenvol-
vimento, Abel sempre destacou que são os jogadores 
que fazem as jogadas, defendem, atacam e marcam 
gols. Até aí, poderia ser o discurso de qualquer 
técnico que já vimos antes, mas, a maneira como o 
time é treinado, é valorizado por praticamente todo 
o elenco. Ou seja, o método de trabalho aplicado por 
Abel e sua equipe promoveu o desenvolvimento de 
profissionais, competências necessárias para vencer 
e ganhar títulos.

E a cada campeonato conquistado com o Palmei-
ras, fez questão de negociar com a alta liderança 
para garantir a premiação de profissionais que 
atuam nos bastidores, que não entram em campo, 
mas que fazem parte da equipe como um todo. Que 
exemplo, ó pá!

Assim como os portugueses chegaram ao Brasil 
em 1500 para desbravar o continente, os técnicos de 
Portugal passaram a ter seus trabalhos valorizados 
na ex-colônia nos últimos anos, abrindo espaço no-
vamente para um novo descobrimento – do futebol 
moderno e da liderança contemporânea. A liderança 
que inspira, que adequa o estilo de trabalho para ter 
o melhor desempenho de cada indivíduo da equipe, 

e que forma pessoas para continuarem na busca 
pela alta performance. Essa somatória de fatores 
gera resultados que podem entrar para a história. Já 
deu certo no futebol. Que seja uma boa referência 
para entrar nos campos do mundo empresarial. 
Avanti, Líderes!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

de privacidade? O monitoramento é um contexto legal do ponto 
de vista jurídico. O acompanhamento do método de trabalho é 
uma prática que acontece e é necessária. 

Contudo, existe o limite, uma ética digital que não pode ser 
deixada de lado. Por exemplo, horário de almoço é horário de 
almoço. É o momento de pausa, de descanso, seja para se ali-
mentar ou fazer qualquer atividade que seja da pessoa. Então, 
tudo parte do respeito, do equilíbrio e da transparência. 

Nós estamos passando por um contexto de preocupação com o indi-
víduo. Dessa forma, são essas ferramentas que possibilitam conhecer 
esses limites juntos e adequar as políticas para que tenham a melhor 
produtividade, respeitando o equilíbrio e a saúde do colaborador.

Potencial de produtividade - É importante entendermos 
que nem sempre a melhor produtividade é aquela dos modelos 
tradicionais, em que as tarefas devam ser realizadas imediata-
mente. Em certos momentos, se o colaborador tiver uma tarde 
para fazer alguma coisa para ele, quem disse que no outro dia ele 
não poderá produzir o dobro, ou até o triplo, pelo simples fato 
de estar satisfeito, de poder ter essa flexibilidade? 

Existem negócios em que isso é possível e outros, infelizmente, 
nem tanto, porque podem precisar realmente daquela pessoa, 
naquele determinado momento e horário.

Então, é necessário entender todo esse contexto com o auxílio 
da ferramenta. Entender que melhor produtividade é, inclusive, a 
produtividade do momento que você não está produzindo, mas que 
também tem que fazer parte da sua jornada durante o seu expediente. 

É a partir disto que conseguimos calibrar esse limite da priva-
cidade, da qualidade de vida e da produtividade. Inclusive, isso 
não deveria ser um interesse só do empregador. É um interesse 
de todos nós, que trabalhamos e precisamos equilibrar todos os 
setores de nossas vidas. E é neste ponto que observamos, mais 
uma vez, o novo papel de gestor de negócios, assumido pelo RH. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos da Sercom; (**) - É sócia do Grupo Dicon;
(***) - É diretor de Projetos e Desenvolvimento da Meeta Solutions.

lado, quando falamos sobre ferramentas de melhoria de processos, 
tocamos em um assunto delicado. 

De certo modo, a aceitação destas novas ferramentas de tra-
balho por parte do colaborador pode ser conturbada. Portanto, a 
utilização destas plataformas deve ser pautada na transparência, 
no equilíbrio e no respeito, procurando entender o mecanismo 
de cada um. Esta transparência precisa estar presente em todos 
os momentos, desde a implantação do software, até o dia a dia, 
tanto do gestor, quanto do funcionário.

Home office e os novos ambientes de trabalho - Em relação 
aos novos ambientes de trabalho, quando falamos do home office, 
por exemplo, operação que muitas empresas estão praticando 
neste momento, percebemos, inicialmente, um grande aumento de 
produtividade, afinal, as pessoas não ficam mais presas no trânsito e 
conseguem se dedicar e produzir mais. Mas, ao mesmo tempo, existe 
um excesso da carga de trabalho e falta de imposição de limites. 

Em muitos momentos, o trabalho se confunde com a vida pessoal, 
invade o horário de almoço e até mesmo o de final de expediente. 
Neste cenário, a tecnologia tem função primordial para o RH e, 
principalmente, para o próprio colaborador. Ela ajuda a calibrar 
esse equilíbrio entre a produtividade e o emocional. Ou seja, 
são elas que auxiliam a cumprir a rotina de uma maneira mais 
organizada e planejada, sem que o trabalho invada momentos do 
colaborador que devem ser preservados.

Além deste ponto, a implementação destas ferramentas gera di-
versos outros benefícios que podem ser explorados pela empresa e, 
também, pelos colaboradores, como a garantia de produtividade com 
qualidade de vida e bem-estar, a gestão de horas extras e o desgaste 
dos colaboradores, além do mapeamento de padrões de comporta-
mento, identificação de distrações, pontos de melhorias/pontos de 
atenção e, principalmente, a auto-gestão dos colaboradores. 

Limite do monitoramento e a garantia de privacidade 
- Quando seguimos nesta linha de discussão, logo esbarramos 
na antiga questão: qual o limite entre monitoramento e invasão 
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