
Covid-19: o "novo" 
do "novo normal" na 
liderança corporativa

Dossiê Orange Business Services



1. Tudo novo, 
de novo?

Entre tantas indefinições, uma coisa é certa na 

era pós-pandemia: o nosso jeito de trabalhar 

mudou. Mas as transformações que partirão 

dessa ruptura, essas ainda estão em constru-

ção.

“No mundo todo, talvez só 5% das pessoas 

trabalhavam de casa, considerando as estatísti-

cas levantadas pela Global Workplace Analytics. 

E em maio deste ano já eram 30%. Mesmo que 

voltemos aos nossos escritórios, vamos consi-

derar o trabalho remoto”, acredita o futurista 

suíço Gerd Leonhard, um dos mais respeitados 

da Europa. Para o pesquisador, esse cenário 

abre todo um novo mercado em conectividade, 

teleconferências e até hologramas – que ele 

acredita serem a próxima tecnologia a transfor-

mar a comunicação tanto em nível interpessoal 

quanto empresarial.

“As pessoas que acreditavam que a tecnologia 

não era necessária eram aquelas que nunca a 

haviam utilizado. Mas é uma grande mudança 

de hábito em todos os níveis. Nessas grandes 

mudanças, os fornecedores de tecnologia serão 

os grandes vencedores, bem como o e-commer-

ce”, aposta.

Mas o rebote sentido ainda é mínimo. A tecnolo-

gia tende a penetrar áreas ainda mais sensíveis 

do que somente o ambiente de trabalho: 

elas chegarão às decisões de negócio. 

Fernando Gabriel Horman, diretor acadêmico do 

mestrado em Engenharia de Direção Empresa-

rial da Universidade de Buenos Aires (Argenti-

na), prevê que aquelas que requeiram caráter 

exclusivamente lógico-racional serão tomadas 

por soluções de inteligência artificial. “Aos 

líderes empresariais caberão as decisões mais 

estratégicas e criativas, com clara orientação em 

relação à missão e à visão da empresa”, prevê. 

O acadêmico também crê que os novos 

modelos de trabalho tendem a tornar a 

hierarquia das empresas mais horizontal.

As pessoas que acreditavam 
que a tecnologia não era 
necessária eram aquelas que 
nunca a haviam utilizado"

Saiba mais

Gerd Leonhard
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https://www.orange-business.com/br/blogs/conectividade-e-hologramas-o-pos-pandemia-pelos-olhos-do-futurista-gerd-leonhard
https://www.orange-business.com/br/blogs/pos-pandemia-o-resgate-da-missao-corporativa-na-transformacao-digital


Dossiê Orange Business Services - Covid-19: o "novo" do "novo normal" na liderança corporativa 3

“Propósito” e “objetivo” são palavras tão 

desgastadas pelo uso que muitas vezes não nos 

damos conta de seu real significado. O mesmo 

vale para “colaboração”, mas para que essa 

aconteça de verdade no ambiente corporativo, é 

preciso rever as duas anteriores.

Essa é a premissa defendida por Joana Mao, 

autora e facilitadora do Clearing Purpose 

Framework, uma ferramenta que ajuda a clarear 

propósitos de líderes, equipes e organizações. 

“Propósito é o motivo pelo qual algo foi feito na 

sua concepção. Objetivo é o que adicionamos a 

essa concepção. Na prática, a gente tende a 

confundir os dois”, completa Joana. Essa razão 

de existir, explica, é deixada de lado por muitos 

diretores na hora de definir suas ações - o que 

prejudica seriamente a colaboração e, 

consequentemente, o resultado final. “Se a 

equipe não se liga nessa concepção, ela fica 

trabalhando por objetivos e isso esvazia o 

trabalho de sentido A empresa que perde o 

sentido, que não mantém uma utilidade social, 

deixa de existir naturalmente”, afirma.

Para que a equipe não perca o propósito de 

vista, a aposta de Joana é o estímulo ao 

relacionamento. “Quanto mais proximidade 

entre os integrantes, quanto mais coesão, 

menos perda de energia na navegação. A 

equipe que gasta mais tempo se conhecendo, 

entendendo como cada um funciona, é uma 

equipe que vai ter menos gasto energético, 

consegue ter mais investimento na ação”, 

finaliza.

2. Colaboração e 
liderança: uma 
nova perspectiva

A equipe que gasta mais 
tempo se conhecendo tem 
menos gasto energético e 
consegue ter mais investi-
mento na ação”

Saiba mais

Joana Mao
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https://www.orange-business.com/br/blogs/pandemia-covid-19-nova-lideranca-e-colaboracao-alem-do-churrasco
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Assim como todas as atividades profissionais, o 

processo de formação de times precisou ser 

adequado para ocorrer de forma segura durante 

a pandemia do coronavírus. Mas como garantir 

que a contratação seja eficiente sem entrevistas 

ou dinâmicas presenciais? É uma pergunta que 

pode ser respondida pelas empresas que já 

adotavam outros métodos de contratação, como 

a Orange Business Services.

“Aqui são mais de 24 mil pessoas no mundo todo 

trabalhando em home office e o processo de 

contratação já era quase 100% online, mesmo 

antes da pandemia”, conta o vice-presidente 

para a América Latina da Orange Business 

Services, José Renato Gonçalves. Para isso, a 

multinacional desenvolveu uma abordagem 

diferente no relacionamento com a equipe.

No caso dos cargos mais altos, a primeira etapa 

é uma entrevista com a equipe de RH, que inclui 

um teste em inglês. Para os aprovados nessa 

etapa, segue-se uma entrevista em videoconfe-

rência com o gestor da área.

No caso de cargos não gerenciais, depois da 

seleção de currículos, há um questionário e um 

 

teste de inglês como primeira triagem. O 

processo passou a constar do envio de um 

vídeo, seguindo orientações da equipe da 

Orange Business Services. A etapa final é uma 

entrevista online com o gestor. Gonçalves 

explica que o vídeo permite identificar nuances 

de gesto e fala que são importantes para 

analisar o perfil do candidato.

3. Contratação contactless: 
aprendizados de quem já 
era do novo normal

O vídeo ajuda a captar 
nuances que fazem toda a 
diferença na hora da seleção 

Saiba mais

José Renato Gonçalves
“

https://www.orange-business.com/br/blogs/covid-19-como-gerir-o-time-e-contratar-talentos-na-era-do-home-office


Saiba mais

Um player tecnológico global capaz de ajudar 

organizações de todos os setores a percorrerem com 

sucesso cada uma das etapas da transformação 

digital: essa é a Orange Business Services, full 

service provider que coloca a jornada de dados e o 

ser humano no centro da estratégia de digitalização 

dos negócios.

Sobre a Orange 
Business Services
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https://www.orange-business.com/br/sobre-orange-business-services

