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Regressar a uma
vida plena

ão 13 anos que a «human» completa com esta edição, a
número 134, sempre com publicação regular. Ao longo
deste tempo, a cada final de ano, surge a edição «Premium», uma edição especial que procura apresentar o
melhor dos recursos humanos. Fazemo-lo sob a forma de artigos
e reflexões de responsáveis de instituições de grande relevo ligadas à gestão do capital humano em Portugal, sobretudo empresas,
mas não só. Este ano são quase meia centena os contributos que
apresentamos.
Assim, a edição volta a sair do seu habitual alinhamento, privilegiando o valor agregado por tantos especialistas em diversas
áreas ligadas à gestão das pessoas nas organizações – neste caso
são 11 as escolhidas: Assessment; Benefícios; Coaching; Consultoria; e-Learning; Formação; Outsourcing; Recrutamento; Saúde
e Segurança no Trabalho; Tecnologias de Informação; e Trabalho
Temporário.
A estes contributos, junta-se um conjunto de reportagens em empresas de sectores muitos diversos, sobre boas práticas na gestão
das suas pessoas, assim como uma retrospetiva do percurso da
revista ao longo do ano.
Em nome da equipa da «human», deixo os votos de um feliz Natal
e de um ano de 2022 em que possamos começar a regressar a uma
vida plena.
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SPOTLIGHT

Centralmed com nova
diretora RH
A Centralmed anunciou que tem uma nova
diretora de recursos humanos (RH), Fábia
Martins, que dará apoio a todos os negócios
de empresa. Estes negócios representam
mais de 100 colaboradores em todo o país.
Com uma licenciatura em Psicologia das Organizações e do Trabalho e um mestrado em
Gestão Estratégica de Recursos Humanos
pelo INDEG-ISCTE Executive Education, Fábia Martins tem mais de uma década e meia
de experiência, assumindo agora a liderança
da área de Recursos Humanos da empresa.

Grupo Marsh McLennan
com nova diretora RH
em Portugal
O Grupo Marsh McLennan, que em 2021
celebra 150 anos, tem uma nova diretora de
recursos humanos (RH) em Portugal, Rita
Xavier. Alinhada com a iniciativa «One Enterprise», Rita Xavier dará apoio em todos
os negócios do grupo a operar em Portugal,
a Marsh, a Mercer e a Guy Carpenter, que
representam mais de 600 colaboradores em
Lisboa e no Porto.
Licenciada em Psicologia Social e Organizacional, Rita Xavier transita da Nokia, empresa na qual foi diretora de RH durante sete
anos, tendo também desempenhado funções de diretora de RH na Capgemini e de
consultora sénior de RH na SAP.

CEO da Mercedes-Benz.io
lidera operação a partir
de Portugal
A Mercedes-Benz.io, empresa subsidiária da
Mercedes-Benz AG para o desenvolvimento
de soluções tecnológicas de ‘marketing’ e de
vendas, anunciou que a sua ‘chief executive officer’ (CEO), Silvia Bechmann, passa a
liderar a operação portuguesa, e a partir de
Portugal, reforçando o papel dos centros do
país no universo da empresa.
Tendo começado a carreira na Whirlpool
Brasil, onde esteve oito anos a liderar diversos projetos de tecnologias de informação
(TI), Silvia Bechmann chegou à Daimler AG
em 2000. Ao longo dos anos teve a oportunidade de participar em projetos tecnológicos
do grupo, tendo passado pela ‘powertrain
plant’ Gaggenau. Esteve ainda cinco anos
4
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como responsável de governance IT para
os mercados europeus. Em 2018, começou a
liderar o Regional Competence Centre Europe. Em maio de 2021, foi nomeada CEO da
empresa a nível global e, desde outubro, lidera a operação nacional e os restantes mercados a partir de Portugal.

Tiago Roxo
reforça dimensão
de ‘human
development’,
na Axians
Perante a rápida evolução no
mercado de trabalho que os últimos meses potenciaram, as empresas têm vindo a apostar no
redesenho das fórmulas de desenvolvimento da sua cultura –
hoje mais premiável aos modelos
de trabalho híbrido – e na qualidade da ‘employee experience’,
com mais e melhores práticas
que valorizem, desenvolvam e
retenham o talento. Tiago Roxo
passa a liderar o ‘workgroup’ de
‘human development’, assumindo a responsabilidade de impulsionar a cultura de crescimento,
com práticas de gestão de talento que ampliem o potencial humano e, por sua vez, catalisem a
atratividade da marca, nas suas
várias dimensões.
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20

anos foram comemorados no passado dia 23 de
novembro pelo El Corte Inglés, assinalando o dia
em que abriu as portas ao público pela primeira vez
em Portugal. Para assinalar a data, realizou-se uma
celebração para a qual foram convidados os clientes e
inúmeras personalidades cujos contributos nas áreas
de ‘media’, desporto, cultura, sociedade e economia,
contribuíram para enformar a personalidade da marca
em Portugal e inspiraram a sua ação comercial e de
responsabilidade social.

1.000

euros é o valor de um fundo anual que a Blip vai
disponibilizar aos seus colaboradores para investirem
em desenvolvimento e formação pessoal. Este montante
tem como objetivo estimular os colaboradores a apostar
na sua formação profissional e a aprofundar temas que
sejam do seu interesse.

Bosch com campanha de ‘employer branding’
A Bosch apresentour uma campanha global de ‘employer branding’ intitulada «Work
#LikeABosch», que tem como objetivo reforçar os valores e a cultura da empresa enquanto empregador junto dos atuais colaboradores, mas que se pretende que funcione também como mote para atração de talentos.
Os desafios e as mudanças que surgiram para a gestão dos recursos humanos em
consequência das alterações no mercado de trabalho e a necessidade de reforçar
o seu posicionamento enquanto empresa sólida, internacional e com o propósito de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e do
ambiente levaram a empresa a criar a
campanha, que assenta em três pilares (crescer em inúmeras funções, posições e oportunidades; desfrutar dos
benefícios da conciliação entre vida
pessoal e trabalho; inspirar a criação
de um hoje e um amanhã melhores).
6
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BEST OF

Distinção para a LeasePlan
A LeasePlan Portugal, que tem posição de destaque
no mercado de ‘car-as-service’ e soluções de mobilidade, foi distinguida com o prémio «Gestora de Frota
2021». A distinção foi atribuída no âmbito dos «Prémios Fleet Magazine», atribuídos durante a «IX Conferência Gestão de Frotas Expo & Meeting», a 11 de
novembro, no Centro de Congressos de Lisboa.
A LeasePlan Portugal conquistou este prémio pela sétima vez e, a exemplo da edição de 2020, foi a gestora
que obteve a classificação mais elevada nos critérios
fundamentais: Rapidez de resposta a propostas; Flexibilidade negocial antes da contratação; Flexibilidade negocial após a contratação; Acompanhamento
na resolução de questões de contrato; Serviços de
consultoria e proposta de melhoria; Ações complementares e oferta de soluções na área da mobilidade
e Avaliação global do serviço. Na foto, Ricardo Silva, o
diretor comercial da empresa,

6.000

pessoas é o número que a Emirates
anunciou que vai aumentar na sua
rede de recursos humanos através
de um plano de recrutamento, que
irá acontecer durante os próximos
seis meses.
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CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO
GALILEU

PARCERIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE
E BEM-ESTAR
A Sonae e a Unilabs inauguraram o Health & Nutrition Lab, um novo espaço de saúde e bem-estar no
Sonae Campus, na Maia. O projeto nasceu de uma
parceria entre as duas entidades e tem como objetivo contribuir para a saúde e o bem-estar dos colaboradores da Sonae e das suas famílias, permitindo
o acesso a um conjunto alargado de serviços de forma fácil e conveniente, em condições vantajosas.
O Health & Nutrition Lab oferece serviços de análises clínicas e de enfermagem e a possibilidade de
realização de outros exames de diagnóstico, como
eletrocardiogramas, testes à Covid-19 ou exames
de anatomia patológica. No novo espaço aposta-se
na inovação ao serviço dos utilizadores, caso da experiência de realidade virtual proporcionada aos
utentes nas recolhas de sangue.

«BLACK FRIDAY» NÃO, «GREEN WEEK» SIM
Contrariando a corrente consumista, de puro impulso e de grande impacto para o planeta promovida pela «Black Friday», a «Green Week» da Leroy
Merlin surgiu como uma alternativa e um apelo a
um consumo mais sustentável e responsável. A
empresa não destacou produtos para vender com
desconto: quis contribuir para o consumo responsável e por isso convidou ativistas, influenciadores
e outros especialistas para que todos pensassem
sobre como podemos ajudar o planeta e tornar
o nosso dia-a-dia mais «verde». E lançou ainda a
iniciativa «Andando pelo Planeta» para pôr todos
a mexer e a contribuir para um ‘habitat’ mais positivo: a andar, a correr, de bicicleta ou a fazer ‘plogging’, todo o movimento se transforma em doações
para reabilitar casas de forma sustentável, em parceria com o Just a Change.
8
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A Galileu alargou a sua campanha de
descontos de aniversário a todos os
cursos Office ‘e-learning’, oferecendo
50% de desconto através de uma campanha que estará em vigor até ao final
de dezembro. A campanha foi lançada
durante o mês de setembro com o objetivo de comemorar três décadas de
existência da empresa de formação,
mas depois de incluir numa fase inicial
50% de desconto em cursos nas áreas
EC-Council, Office e Competências Pessoais e Empresariais, continua em vigor
e traz agora mais novidades.

PROGRAMA CENTRADO
EM HR BRANDING
As alterações que já estavam em marcha e que foram aceleradas pela pandemia – teletrabalho, flexibilidade de
horários e preocupação em levar uma
vida mais equilibrada –, para além da
chegada da geração Z ao mercado, fizeram da área de HR Branding um fator
crítico de sucesso das organizações.
Atualmente, atrair e reter os melhores
talentos é uma necessidade de primeira ordem nas melhores empresas.
É com este cenário como pano de fundo que o ISEG Executive Education, em
parceria com a Empower Brands Community, lança o programa executivo
«Leading HR Branding – Empowering
People & Companies», que decorre nos
dias 2, 9 e 16 de fevereiro de 2022 e que
conta com a coordenação de Joana Santos Silva, professora e diretora de inovação do ISEG Executive Education, e de
Cristina Amaro, fundadora e presidente
da Empower Brands Community.

CEGID ADQUIRE VISUALTIME BY
ROBOTICS
A Cegid (Meta4, a Cegid Company
em Portugal), um dos principais especialistas em soluções de gestão na
‘cloud’ para profissionais nas áreas de
Finanças (ERP, Tesouraria, Impostos),
Recursos Humanos (Processamentos
Salariais e Gestão de Talentos), Contabilidade e Retalho, anunciou a aquisição
da VisualTime by Robotics, empresa especializada em soluções de gestão de
tempo na ‘cloud’ que conta com mais

de 1.200 clientes e cerca de 75 colaboradores. Com a aquisição, a Cegid reforça a sua posição no mercado europeu
de soluções SaaS (Software as a Service) para folha de pagamento, gestão
de tempo e talento nos segmentos das
PMEs (pequenas e médias empresas) e
grandes contas.

REEMBOLSO SODEXO
EM CARTÃO REFEIÇÃO
A Sodexo Portugal reembolsou, através
do seu cartão Sodexo Refeição Pass, o
único cartão refeição aderente ao programa IVAucher, mais de 325 mil euros
aos seus utilizadores, valor traduzido
em cerca de 103 mil transações, realizadas durante os meses de outubro e
novembro.
O valor é relativo ao IVA acumulado,
entre junho e agosto deste ano, em
compras de restauração, hotelaria e
cultura, desde que os consumidores
tenham solicitado o número de contribuinte na fatura, ficando automaticamente integrado no programa.

NOVA SBE INAUGURA
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
O Nova SBE Innovation Ecosystem, sediado no ‘campus’ de Carcavelos, acaba de abrir portas, juntando centros de
investigação aplicada, professores, alunos, ‘start-ups’ e empresas num espaço
aberto onde inovação, empreendedorismo, educação e pesquisa vivem e
crescem juntos para promover o desenvolvimento sustentável. Neste arranque, mais de 60 ‘start-ups’ integram já o
ecossistema.
Este laboratório vivo tem como objetivo
criar uma comunidade de impacto na
sociedade, numa lógica de cocriação,
fomentando um ambiente em que
empresas e empreendedores possam
explorar, falhar, aprender, melhorar e
transformar ideias em soluções e soluções em resultados.
O Nova SBE Innovation Ecosystem
pretende ainda acelerar os processos
de inovação nos negócios, ajudando
na ideação de processos, produtos e
serviços, validação de conceitos, prototipagem, aceleração e incubação de
‘start-ups’, geração de dados e pesquisa académica e no desenvolvimento de

EM SÍNTESE
talentos, alocando alunos para desenvolverem projetos com as empresas.

RANDSTAD NO ÍNDICE
MUNDIAL DE SUSTENTABILIDADE DOW JONES
Pelo sétimo ano consecutivo, a Randstad
volta a ser integrada no Índice Mundial
Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI),
sendo a única prestadora de serviços
de recursos humanos, na categoria Serviços Profissionais. Este ano, a Randstad
foi reconhecida como a melhor empresa no critério de Materialidade, sendo
assim valorizados os esforços contínuos para compreender e medir os
níveis de criação de valor a longo prazo
e manter a transparência com todos os
‘stakeholders’.

TALENTIA APRESENTA A VERSÃO 12.2 DO HCM
A Talentia Software, tecnológica especializada no desenvolvimento de soluções de gestão financeira e de recursos
humanos, anunciou o lançamento do
‘software’ Talentia HCM 12.2, que inclui
novidades relacionadas com os novos
módulos On-Boarding e Gestão de
Ausências, assim como novas funcionalidades para aumentar a eficiência.
Estas otimizações juntam-se assim às
anteriores, relacionadas com gestão da
formação, ‘e-learning’ e ‘feedback’ contínuo, com vista a aumentar a produtividade e melhorar a experiência dos
colaboradores.

PRIMAVERA ASSOCIA-SE
AO PROGRAMA UPSKILL
A PRIMAVERA BSS associou-se à segunda edição do Programa UPskill, que nasce da colaboração entre a Associação
Portuguesa para o desenvolvimento das
Comunicações (APDC), o Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP)
e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e diversas instituições de ensino superior,
com o objetivo de aumentar a qualificação nas áreas das tecnologias da informação e comunicação (TIC), inserindo
novos profissionais neste sector após o
término da sua formação.

PREOCUPAÇÃO COM
A ALIMENTAÇÃO E A SAÚDE
Com o objetivo de conhecer os padrões
alimentares da população ativa e as
tendências na oferta dos restaurantes,
a Edenred, empresa global em soluções
de benefícios sociais, dinamizou uma
nova edição do «Barómetro FOOD».
65% dos consumidores portugueses
ativos consideram que a pandemia de
Covid-19 aumentou a sua consciência
sobre a sua saúde e a necessidade de
ter uma alimentação mais saudável. A
conclusão é precisamente do «Barómetro FOOD 2021», estudo realizado no
âmbito do Programa FOOD – Fighting
Obesity through Offer and Demand,
lançado em 2009 pelo Grupo Edenred
com o apoio da União Europeia e que,
em Portugal, tem a Direção Geral de

MERCADONA RECRUTA
PARA SINTRA
A Mercadona deu início ao processo de recrutamento para a nova loja que abrirá em 2022 no
concelho de Sintra, para a qual irá contratar cerca de 65 colaboradores para todas as secções,
em regimes de ‘part-time’ e ‘full-time’.
A empresa continua a apostar na criação de
emprego e, por esse motivo, as novas ofertas
mantêm o compromisso de formar uma equipa
focada na excelência e no serviço, altamente
motivada e alinhada com a visão corporativa.
Para isso, além de salário atrativo e contrato de
efetividade desde o primeiro dia, oferece a possibilidade de evoluir na empresa, recorrendo a
políticas de formação constante e adaptada ao
posto a desempenhar. Os candidatos deverão
ter disponibilidade para realizar a sua formação na zona norte de Portugal, num período de
seis a 10 meses. Em paralelo, também para lojas
com abertura prevista para 2022, a Mercadona
tem em curso recrutamentos nas cidades de
Guimarães, Braga, Póvoa de Varzim, Montijo,
Setúbal e Santarém.
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FNAC PROMOVE PROJETO DE
INCLUSÃO E TOLERÂNCIA
Abriu em Lisboa o primeiro Café Joyeux. O projeto nascido em França chegou à Calçada da
Estrela, fruto de uma parceria entre a Fundação
Émeraude Solidaire e a Associação VilacomVida. O objetivo é empregar e formar pessoas
com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, promovendo a inclusão no meio laboral
e na sociedade. Alinhada com estes valores, a
FNAC juntou-se ao Café Joyeux para promover
a sua expansão em Portugal e chegar ao maior
número de pessoas possível. Desta forma, arranca com uma angariação de fundos a nível
nacional que promete fazer a diferença. Os
clientes podem contribuir quer nas lojas físicas,
quer no ‘site’, através de donativos a partir de
um euro – que dão acesso a um concerto solidário de Natal digital – ou da compra de produtos
da marca JOYEUX – ‘t-shirts’, crachás, ‘tote bags’,
aventais (valor reverte 100% para a causa).

SOLUÇÃO RH PARA MOBILIDADE
INTERNA E REQUALIFICAÇÃO
A SAP anunciou a SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace, uma nova solução que liga
os colaboradores a recomendações individualizadas, que não só estimula o crescimento e o
desenvolvimento pessoal como também aumenta a agilidade organizacional.
Apoiada por uma estrutura de recursos, a solução SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace vai para além da combinação tradicional
baseada nas competências, para passar a considerar os interesses, os estilos de trabalho e a
experiência de um indivíduo, ao recomendar
tutoria, oportunidades de aprendizagem e
‘networking’, bem como atribuições de curto
prazo ou bolsas.

10
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Saúde como entidade parceira.
A Edenred pretende promover a saúde e o bem-estar da população ativa,
através de dois eixos de atuação: sensibilizando os colaboradores das empresas para a importância de fazer escolhas alimentares saudáveis durante
a jornada de trabalho; impulsionando
os restaurantes a adaptarem as suas
ementas, para oferecerem refeições
nutricionalmente equilibradas.

PRÉMIO K.TECH: ESCOLHIDO
O VENCEDOR
O projeto JobCoach foi o vencedor
do Prémio K.Tech, integrado no maior
concurso de empreendedorismo nacional – o Concurso Banco Montepio
Acredita Portugal. O prémio, orientado
para ideias de negócio relacionadas
com novas tecnologias de informação
(TI) e com a sua implementação em
áreas de negócios tradicionais, está a
cargo da KCS IT.

«CONFERÊNCIA HUMAN»
FOI UM SUCESSO
Cerca de uma centena e meia de profissionais de recursos humanos assistiram
no passado dia 12 de novembro à oitava edição da «Conferência Human». Foi
no Lagoas Park Hotel, em Oeiras, sendo
o tema do evento «O Mundo do Trabalho Reinventado». Mais uma vez, a organização foi da revista «human» e da
sua editora, a Just Media. De assinalar
que a revista «human» e a Just Media,
numa iniciativa de responsabilidade
social, ofereceram parte das refeições
do evento (almoço e ‘coffee-break’) ao
Núcleo da Refood em Oeiras.

dade internacional de empreendedores, validarem as suas ideias de negócio e desenvolverem as aptidões para
transformá-la numa solução viável e
sustentável.

STANTON CHASE COM
MARCA PARA ‘COACHING’
DE EXECUTIVOS
Empresa global de ‘executive search’,
a Stanton Chase criou a marca Lead &
Coach, sob a qual irá desenvolver a sua
atividade de ‘coaching’ de executivos,
área em que tem vindo a assumir uma
excelente posição a nível nacional e
em alguns países de língua oficial portuguesa. A Lead & Coach assume como
objetivo ser a empresa de referência no
‘executive coaching’, tendo para isso
investido no reforço de uma ‘pool’ de
‘coaches’ diversa, com muita experiência organizacional e altamente qualificados (certificados), na otimização das
suas metodologias e na utilização de
ferramentas auxiliares/ complementares que facilitam o trabalho desses
‘coaches’.

GESTÃO E MONITORIZAÇÃO
DA FORMAÇÃO ‘E-LEARNING’
A Universidade Atlântica lançou, em
parceria com a B-Training, Consulting,
uma pós-graduação que terá início a
18 de janeiro de 2022, sendo a duração
de 90 horas. A nova pós-graduação
(Gestão e Monitorização da Formação
e-Learning) permite desenvolver um
alargado leque de competências para
gerir e monitorizar, com qualidade, os
projetos de formação em geral, com
especial foco na formação ‘e-learning’.

PROGRAMA «EXPLORER»,
DO SANTANDER

NOVA ABORDAGEM À FORMAÇÃO CHEGA EM EPISÓDIOS

O Banco Santander, através do Santander Universidades, lançou a XIII edição
do programa «Explorer» para promover
o empreendedorismo jovem. A iniciativa, de grande sucesso em Espanha e
na Argentina, chegou recentemente ao
Chile e ao México em formato digital e,
nesta edição, que terá início em janeiro
de 2022, contará também com a participação de Portugal e do Brasil. O «Explorer» oferece aos jovens 12 semanas
para se conectarem com uma comuni-

A CEGOC acaba de lançar a MyStory,
uma série composta por 13 episódios
que apresenta os primeiros 100 dias de
Clara – uma gestora recém-nomeada
com nova equipa e novos desafios.
Esta nova forma de desenvolver competências através de vídeos/ pequenos
filmes, para já disponível na área de
Liderança, permite aos gestores e às
equipas das organizações assistirem
ao dia-a-dia e às aventuras de Clara e
aprenderem com os seus êxitos e erros.
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EM SÍNTESE
Cada episódio foca um desafio específico enfrentado frequentemente pelos novos gestores (conduzir reuniões
individuais, dar ‘feedback’ negativo,
motivar diferentes colaboradores, entre outros), o que proporciona uma experiência de aprendizagem imersiva,
assegurando o ‘engagement’ dos participantes a partir da segurança do seu
próprio espaço e contexto de trabalho.

PROJETO DA RUMOS CONSULTING
NA CP
Desenvolvida pela Rumos Consulting com
base em Microsoft 365 (através da utilização do SharePoint Online, Teams e a Power
Platform) e Microsoft Azure, a nova Intranet
Corporativa da CP – Comboios de Portugal
promete revolucionar o nível da produtividade, da comunicação inter e intra-equipas
e da colaboração, ao centralizar e difundir
toda a informação útil para o negócio e para
a atividade num só lugar.
Apresenta-se com um ‘design’ moderno,
apelativo e responsivo, e está totalmente
customizada às necessidades da CP, contando com funcionalidades orientadas para
o dia-a-dia dos colaboradores, decisivas no
aumento da eficiência e na celeridade do trabalho realizado.

PROMOVER A LIGAÇÃO ENTRE
OS COLABORADORES
A Bee Academy – a academia da Bee
Engineering – criou o Bee Kind, um videojogo capaz de envolver empresas e
colaboradores em objetivos solidários.
A fase de lançamento envolveu os seus
200 profissionais. Juntos participaram
numa missão que resultou em vitória
e na oferta de bens à União Zoófila.
Foram entregues pacotes de ração, produtos de desparasitação e brinquedos
para os animais da entidade que acolhe a Empada, a cadela afilhada desta
empresa de inovação e tecnologia.

MORAIS LEITÃO
FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL
A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares
da Silva & Associados (Morais Leitão),
em resultado do seu compromisso
com o modelo de melhoria contínua,
renovou ra certificação como «Empresa Familiarmente Responsável», tendo
melhorado a classificação obtida para
«B», correspondente a uma entidade
especialmente proativa em matéria de
gestão da conciliação.

INETUM INTEGRA 179 PESSOAS
UM REFORÇO PARA A AON
PORTUGAL
A Aon, empresa global de serviços profissionais nas áreas do risco, reforma e saúde, anunciou a contratação de Filipa Martinho para reforçar a área de M&A (Mergers & Acquisitions)
e de Transactional Services em Portugal, assumindo o cargo de ‘head of M&A’. Este reforço
na liderança da equipa de M&A vai permitir
à empresa impulsionar novas oportunidades
de negócio e desenvolver soluções orientadas
para as necessidades de gestão de risco junto
dos clientes desta área.
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Na primeira edição do Programa UPskill,
direcionado à qualificação e à requalificação de pessoas desempregadas ou
em situações de subemprego, a Inetum
formou e contratou nove pessoas. Para
a segunda edição, a Inetum prevê que
este número cresça substancialmente,
até porque os inscritos são 179. Francisco Febrero, ‘chief executive officer’
(CEO) – SAP Global Business Line – e
‘head’ da Inetum Portugal, referiu: «Não
queremos apenas formar e requalificar
em abstrato, queremos qualificar quadros alinhados com aquilo que é a cultura da Inetum e as necessidades dos

mercados onde atuamos.»

RECRUTAMENTO RE/MAX
A imobiliária RE/MAX apurou o impacto do processo de recrutamento na sua
rede e que tem ajudado alavancar um
crescimento sustentado dos seus resultados. Foi possível concluir que de janeiro a outubro foram recrutadas 4.350
consultores, uma média de 435 pessoas
por mês, com março a ser o mês com
maior expressão. Em termos de distribuição por regiões, a zona central de Lisboa
(concelho) com 19% surge em evidência,
seguida do Grande Porto (17,5%) e do
Norte (12,6%), que fecham o ‘top’ três das
regiões mais representativas.

ASSESSORIA PESSOAL E ‘COACHING’ DE ALTA PERFORMANCE
Com o propósito de facilitar a vida de
pessoas ativas que querem organizar-se para atingir os objetivos pessoais e
profissionais, surgiu no mercado a Shire
One. A principal missão da empresa é
dar aos seus clientes ferramentas para
que tenham mais tempo e menos preocupações para fazerem o que realmente
interessa: viver a vida que sempre ambicionaram. Através de uma assessoria
personalizada diária, Helena Antunes,
a mentora do projeto, permite aos seus
clientes atingir o seu máximo potencial.
É apoiada por Marisa Gargaté, consultora
executiva de alta performance e ‘coach’.

REPSOL MOBILIZA MAIS DE
3.000 VOLUNTÁRIOS
A IV Semana Internacional de Voluntariado da Repsol, impulsionada pela
Fundação Repsol, decorreu entre os dias
25 e 31 de outubro, nos 23 países onde a
multienergética está presente. A edição
deste ano promoveu 65 atividades e
envolveu 35 organizações. As atividades
mobilizaram cerca de 2.100 pesssoas e
contaram com mais de 3.000 voluntários que participaram em ações com um
grande enfoque no ODS 13 – Ação climática. Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) respondem
ao compromisso assumido pela sociedade para aplicar medidas reais e
acabar com os problemas de pobreza,
desigualdade, injustiça e alterações
climáticas.
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Inovação e
sentido de futuro
AstraZeneca, CA Seguros, Capgemini, Doutor Finanças,
Grupo Edit Value, JTI, McDonald’s, Mind Source e OCP são
as nove empresas que protagonizam as reportagens das
páginas seguintes. Em foco: as boas práticas que levam
a cabo na gestão das suas pessoas, muito marcadas pela
inovação e pelo sentido de futuro.

BOAS PRÁTICAS

AstraZeneca

Aproveitar ao máximo o
potencial de cada pessoa
Texto: Redação human

A

AstraZeneca é um dos principais ‘players’
da indústria farmacêutica, tanto em Portugal como a nível global. Enquanto empresa biofarmacêutica orientada para
a inovação, focada na investigação, no desenvolvimento e na comercialização de medicamentos, tem
um dos ‘pipelines’ mais ricos nas várias áreas em que
centra a sua atividade: Doenças Respiratórias e Imunológicas, Oncológicas, Cardiovasculares, Renais e
Metabólicas e Doenças Raras.
Com pouco mais de duas centenas de colaboradores
no nosso país, a empresa tem a sede na zona de Lisboa,
mas as equipas no terreno representam 52% das pessoas, ou seja, estão por todo o país, incluindo as ilhas.
Matilde Coruche, ‘human resources director’ da AstraZeneca Portugal, destaca em termos de práticas
de gestão das pessoas três pontos: desenvolvimento,
formação e ‘engagement’. E explica: «Por um lado, temos um grande foco no desenvolvimento das nossas
pessoas. Acreditamos que o potencial de cada uma
deve ser aproveitado ao máximo e, para isso, não só
temos uma cultura de ‘feedback’ – com momentos
próprios ao longo do ano – como damos grande relevância às ambições de cada uma e, sempre que possível, proporcionamos oportunidades de evolução tanto a nível nacional como internacional. Decorrente da
aposta no desenvolvimento, priorizamos também a
formação e a melhoria das competências dos nossos
colaboradores, seja através de ações de formação,
planos de desenvolvimento para necessidades específicas identificadas ou através da plataforma interna
de learning experience, que é muito rica em várias
áreas. Por fim, mas não menos importante, consideramos de extrema relevância a implementação de práticas e iniciativas que tenham em vista o ‘engagement’
dos colaboradores (tais como aposta numa cultura de
speak up, comunicação aberta e frequente, constante
procura pelos melhores benefícios, reconhecimento). Estas são três das práticas que mais valorizamos
e que muito têm contribuído para a certificação Top
Employer que temos alcançado nos últimos anos.»
16
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Referindo-se à situação de pandemia, Matilde Coruche partilha que apesar de as pessoas já trabalharem
por objetivos – definidos por si em conjunto com o
seu superior hierárquico –, a pandemia, com o consequente trabalho à distância, «veio trazer ainda mais
autonomia e ‘empowerment’ às equipas». Paralelamente, «a valorização do equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional ganhou ainda mais força».
Mais: «Aprendemos também que é possível fazer processos de recrutamento e ‘on-boarding’ de qualidade
à distância, embora obviamente o contato pessoal

UMA CULTURA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Na AstraZeneca privilegia-se uma cultura de diversidade e inclusão, onde a opinião de cada
pessoa é valorizada. «Acreditamos que é da
diversidade de ideias que surge a inovação»,
partilha Matilde Coruche, explicando: «Assim, e
para promover a partilha de ideias e a troca de
opiniões, além das reuniões entre equipas, são
promovidos com regularidade momentos entre
os colaboradores e a Direção, em que existe total
abertura para colocar dúvidas ou fazer sugestões.
Este é um dos momentos, por excelência, em que
sentimos o pulso à empresa, percebendo quais
as maiores preocupações e os maiores desafios
para as nossas pessoas. Depois dessas reuniões,
tentamos sempre dar resposta às sugestões identificadas.»
Paralelamente, a AstraZeneca tem um inquérito
semestral, anónimo, «que faz uma avaliação bastante profunda da empresa enquanto local de excelência para trabalhar», diz ainda a responsável.
«É uma análise que engloba desde a estratégia e
a comunicação da liderança ao ‘engagement’ dos
colaboradores, às formas de trabalhar, passando
pelo desenvolvimento pessoal. Orgulhosamente,
posso dizer que Portugal apresenta em todas as
categorias resultados acima dos 82%.»

© DR

não possa ser substituído.»
A responsável faz ainda notar que na empresa algumas práticas foram implementadas para fazer face
aos desafios da pandemia, e serão adaptadas a um
período pós-pandémico, mas muitas vieram para ficar, como a autonomia, as iniciativas de ‘work life balance’ e alguns momentos virtuais.

www.astrazeneca.pt

Aposta na sustentabilidade
Para a AstraZeneca, a sustentabilidade é uma prioridade, pois defende que a saúde exige um planeta
saudável. Matilde Coruche assinala: «Dividimos a sustentabilidade em três pilares – acesso aos cuidados
de saúde, proteção ambiental e ética e transparência.
E em cada um destes pilares temos áreas de atuação
bem definidas.»
A plantação de árvores é, sem dúvida, uma das ações
mais importantes da empresa ao nível da proteção
ambiental, a par da aposta nas viaturas elétricas tendo em vista a redução de CO2. É de destacar a colaboração regular com a Oeiras Solidária, quer através
da entrega de bens doados pelos colaboradores, quer
através do desenvolvimento de campanhas, como é o
caso agora da campanha de Natal, em que há o apadrinhamento de crianças, através da oferta de presen-

«Temos um grande foco no
desenvolvimento das nossas
pessoas», diz Matilde Coruche.
«Acreditamos que o potencial de
cada uma deve ser aproveitado
ao máximo e, para isso, não só
temos uma cultura de ‘feedback’
como damos grande relevância às
ambições de cada uma».
tes identificados como necessários pelas instituições
a que pertencem. Também foram realizadas campanhas de doação para o Banco Alimentar e os Médicos
do Mundo, em que a AstraZeneca acompanha o valor
doado pelos colaboradores.
A responsável sintetiza, em jeito de conclusão: «A
sustentabilidade faz parte do ADN da AstraZeneca e
este tipo de iniciativas geram sempre uma elevadíssima adesão por parte dos colaboradores e um grande
sentimento de orgulho. As pessoas sentem que no
seu dia-a-dia estão a contribuir para uma sociedade
melhor, e isso é também uma motivação acrescida.»
NOVEMBRO | DEZEMBRO 21
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CA Seguros

As pessoas no centro
da gestão estratégica
Texto: Redação human
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om atividade desde 1994, a CA Seguros é
a seguradora não vida do Crédito Agrícola
com o modelo de negócio de bancasseguros. Os seus seguros são exclusivamente
vendidos através das cerca de 670 agências do Crédito Agrícola e atualmente apresenta uma gama completa de seguros, servindo mais de 400 mil clientes,
através de mais de 740 mil apólices em vigor. A evolução comercial conjunta permitiu a diversificação dos
segmentos de mercado, quer na oferta bancária quer
na oferta de seguros, tendo a CA Seguros passado
de uma oferta mais concentrada no Seguro Agrícola-Colheitas para uma oferta diversificada de soluções
de seguros não vida, para todos os segmentos de mercado. A seguradora realiza também diversas atividades de gestão: de recursos humanos, de ativos financeiros, de ‘marketing’, de sistemas de informação, de
atuariado, de gestão de informação.
Com várias distinções de âmbito mais generalista, a
CA Seguros tem também sido distinguida no âmbito dos recursos humanos, sobretudo em iniciativas
ligadas ao ambiente de trabalho. João Pedro Borges,
presidente do Conselho de Administração Executivo,
assinala que «as pessoas são o ativo mais valioso da
organização e estão no centro da gestão estratégica»,
explicando: «Promovemos várias iniciativas com o objetivo de reforçar o envolvimento dos colaboradores,
incluindo regras claras de progressão profissional,
um processo de avaliação de desempenho transparente e justo, remunerações adequadas às funções e
experiência e um leque diversificado de benefícios.
A nossa política de recursos humanos é definida em
relação direta com a visão, a missão e os valores da
companhia, no sentido de garantir a existência de um
conjunto de procedimentos e ferramentas que contribuam para a melhoria dos nossos processos de gestão
e alcançar os objetivos definidos pela organização.»
Aqui, são vários os fatores determinantes, e o responsável destaca os seguintes: o desenvolvimento de
competências alinhadas com a estratégia da empresa;
a avaliação e a gestão do desempenho dos colabora-

Após a pandemia, a CA Seguros não
manterá soluções de teletrabalho a
tempo inteiro, porque considera que
para o seu sucesso são fundamentais
os contactos pessoais e as relações
que se estabelecem entre os
colaboradores.

dores, procurando promover o seu crescimento profissional e pessoal; incutir um espírito de cooperação e
de objetivo comum; e promover a comunicação eficaz.
Refere ainda aqueles que são os principais pilares da
gestão de recursos humanos: a aposta numa comunicação clara e objetiva, a transparência das regras e a grande proximidade com os colaboradores. E acrescenta:
«É também muito importante a recolha de ‘feedback’
frequente, e a monitorização contínua do grau de satisfação e envolvimento dos colaboradores. Há uma
diversidade de iniciativas que temos implementadas
com o objetivo de ir ao encontro das necessidades dos
colaboradores, incluindo o seu desenvolvimento profissional, a promoção do seu bem-estar e o fomento
das relações interpessoais. Privilegiamos a comunicação interna e a ligação e cooperação entre os órgãos de
gestão e os colaboradores, consolidando a confiança e
fomentando um excelente ambiente de trabalho.»
O retorno verifica-se «principalmente ao nível da motivação, da satisfação e do envolvimento dos colaboradores, o que por sua vez se reflete no empenho e no
esforço despendido, no aumento da produtividade e
na qualidade das decisões tomadas por cada um no
âmbito da sua função», diz João Pedro Borges, enfatizando: «Este forte alinhamento promove o nosso sucesso enquanto organização.»
Uma nova realidade
A pandemia trouxe uma nova realidade, a do teletrabalho. João Pedro Borges considera que é algo que
veio para ficar, embora num regime flexível, ou seja,
combinando o trabalho presencial e o teletrabalho.
«Será aí que encontraremos o equilíbrio», diz, acrescentando: «Os grandes desafios passam por manter
os níveis de envolvimento e bem-estar dos nossos colaboradores. Apostámos muito no reforço da comunicação, procurando compensar os efeitos negativos do
distanciamento social e do confinamento em casa.»
Assim, a CA Seguros tem vários canais de comunicação com os colaboradores para os informar de
todos os resultados e desenvolvimentos ocorridos.
O WhatsApp passou a ser um dos meios de comunicação mais utilizados, tendo sido criado o grupo «CA
Seguros Contigo», onde foram adicionados todos os
colaboradores e onde são partilhadas informações
semanais e decisões por parte do Conselho de Administração Executivo. Para além deste grupo, todas
as áreas e gabinetes têm grupos formados, onde se
partilha informações de trabalho e outras, sendo um
canal muito utilizado pelas hierarquias para dar informação aos seus colaboradores.
O responsável perspetiva o pós-pandemia assinalan-

OFFICEVIBE: PARA MEDIR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES
Na CA Seguros, monitoriza-se diariamente o grau de envolvimento e de satisfação dos colaboradores, através da ferramenta Officevibe. O Officevibe envia automaticamente um ‘e-mail’ semanal a cada colaborador, para que este
responda a um breve inquérito, com um máximo de cinco questões, que são
diferentes todas as semanas e que medem o seu grau de satisfação relativamente a 10 métricas de envolvimento (satisfação, ‘feedback’, alinhamento,
felicidade, saúde, reconhecimento, relação com os colegas, relação com as
chefias, embaixadores, crescimento pessoal). No Officevibe, os colaboradores respondem aos inquéritos semanais de forma anónima, e também podem dar ‘feedback’ e sugestões, também de forma anónima, se preferirem.
Os resultados dos inquéritos refletem-se em relatórios permanentemente
acessíveis e atualizados em tempo real, detalhados por grupos (por exemplo, órgão da estrutura, categoria profissional, antiguidade). Os relatórios
permitem à Gestão atuar imediatamente em caso de necessidade de medidas corretivas. O Conselho de Administração Executivo, em conjunto com o
Gabinete de Recursos Humanos, monitoriza muito regularmente o grau de
envolvimento e satisfação dos colaboradores, da CA Seguros como um todo
e também dos vários grupos, permitindo a deteção imediata de eventuais
problemas. Os diretores monitorizam os resultados das respetivas áreas/
gabinetes.
do que «há ainda um longo e desafiante caminho ao
nível da transformação digital e da automatização de
processos, com o objetivo de otimizar o potencial das
pessoas». Ou seja: «Nos próximos tempos, em que
teremos que viver com algumas incertezas, a nossa
maior preocupação será promover o bem-estar dos
colaboradores. A adaptação a um regime prolongado
de teletrabalho e conseguir manter as pessoas alinhadas e motivadas, vestindo a camisola da CA Seguros,
serão também desafios relevantes em 2022. No entanto, após a pandemia, não manteremos soluções de teletrabalho a tempo inteiro, porque consideramos que
o nosso sucesso e o sucesso das empresas dependem
da cultura e do alinhamento de todos os colaboradores no cumprimento dos objetivos da empresa, e para
isso são fundamentais os contactos pessoais e as relações que se estabelecem entre os colaboradores, o
que se perderia se todos ficassem permanentemente
em teletrabalho.»
A CA Seguros conta com 175 colaboradores, sendo
que no presente ano integrou quatro novas pessoas.
Todos trabalham no edifício sede, em Lisboa.

www.creditoagricola.pt/institucional/o-grupo-ca/estrutura-do-grupo/empresas-participadas/ca-seguros
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Capgemini

Um empregador muito atrativo
Texto: Redação human Fotos: DR

A

Capgemini é constituída por mais de
300. 000 mulheres e homens distribuídos
por 50 países, pessoas que trabalham
com clientes de renome mundial para encontrar soluções para os seus mais exigentes desafios.
Enquanto líder global em consultoria, serviços tecnológicos e transformação digital – com perícia sectorial
inigualável – capacitamos os nossos clientes para desenhar e construir os negócios de amanhã, aproveitar ao
máximo o que o mundo das tecnologias tem para oferecer e aumentar a sua competitividade e agilidade. Estamos focados em serviços de Artificial Intelligence, Applied Innovation, Business Operations, Cloud Services,
Cybersecurity, Digital Services, Intelligent Automation,
Technology Solutions, entre outros.»
É assim que Catarina Conceição Silva, ‘human resources director’ e também ‘executive board member’ apresenta a consultora, que em Portugal tem cerca de 1.300
colaboradores, distribuídos pelas áreas de Application
Management System, Customer Software Development,
Digital Customer Experience, Cloud Infrastructure System
e Packaged Based Solutions. A oferta no nosso país foi
reforçada com a aquisição da Altran, agora Capgemini
Engineering, perfazendo um total de mais de 3.000 colaboradores em Portugal «preparados para dar resposta a

qualquer desafio tecnológico por parte dos clientes», assinala a responsável, para logo acrescentar: «Temos vindo
a aumentar o nosso ‘headcount’ de forma considerável e
estamos a recrutar um volume massivo de talento jovem,
enquanto expandimos os perfis de liderança. O nosso
principal ativo são as pessoas e, enquanto empresa global, somos um sólido empregador de eleição e, por conseguinte, de elevada atratividade.»
Práticas de gestão das pessoas em destaque
Nos mais de 50 anos em que opera, a Capgemini tem
sido guiada pelos valores desenhados pelo fundador,
Serge Kampf. «Esses valores fazem parte do ADN Capgemini e formam o que somos hoje – um líder responsável e determinado a ter um impacto positivo em todos
os ‘stakeholders’ dentro do nosso ecossistema. Valores
como Honestidade, Audácia, Confiança, Liberdade, Espírito de Equipa, Modéstia e Fun regem o nosso dia-a-dia e
são características que procuramos nos candidatos que
recrutamos», partilha a responsável, assinalando ainda:
«A nossa forma de gestão revê-se logo no momento da
atração de candidatos e de acolhimento de novos colaboradores. Somos rápidos a implementar processos que
visam a melhoria da experiência do candidato e colaborador. Implementámos, nos últimos dois anos o processo
de ‘virtual on-boarding’, que permite, mesmo antes de alguém entrar para a Capgemini, a navegação por algumas
das nossas políticas, práticas e conhecimento do que
somos enquanto cultura e marca empregadora forte no
mercado.»
Catarina Conceição Silva deixa ainda outras partilhas sobre as práticas de gestão das pessoas da consultora.
«Os nossos colaboradores são premiados por fazerem
parte deste grupo de ‘empregadores’, recebendo um

«A nossa forma de gestão revê-se
logo no momento da atração de
candidatos e de acolhimento de
novos colaboradores. Somos rápidos
a implementar processos que visam a
melhoria da experiência do candidato
e colaborador», faz notar Catarina
Conceição Silva.
20
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bónus considerável por cada colaborador referenciado
com sucesso por si. O P1000 (Programa 1000) reconhece e
recompensa o esforço das nossas pessoas no reforço das
suas próprias equipas.»
«Após a admissão, começa o maravilhoso mundo do
desenvolvimento profissional e pessoal. A Capgemini,
para além de um programa de certificações tecnológicas
pagas e recompensadas (Programa Avantage – oferta de
créditos por cada certificação), aposta fortemente no desenvolvimento de competências comportamentais e em
áreas de eleição do próprio colaborador. No conceito da
plataforma NEXT – o nosso ‘learning hub’ –, cada um de
nós é dono da sua carreira e do seu crescimento. A aplicação tem como objetivo a criação de diversos caminhos
formativos, dependendo do plano de cada colaborador,
e conta com fornecedores referenciados, como Coursera,
Microsoft, Google, Harvard e Spark, entre outros. Dispõe
de mais de 250.000 cursos ‘on-line’ e 1.200 fontes de informação. O desenvolvimento não pára aqui – dispomos de
formações de línguas, como o Education First e diversos
programas aceleradores de talento, o que permite colocar
em prática a nossa filosofia ‘Get the Future You Want’.»
«O envolvimento das nossas pessoas na tomada de decisão é também para nós muito importante. A iniciativa
AVALIAR O BEM-ESTAR DOS COLABORADORES
Catarina Conceição Silva partilha que a avaliação
deve ser uma constante através da sensibilidade das
equipas, das chefias e da liderança». Assinala no entanto que dispõem de alguns instrumentos que permitem «medir o pulso e auscultar» as pessoas da Capgemini, explicando: «O Pulse é o resultado da expressão do nosso valor Confiança, que permite, de forma
anónima, a comunicação com chefias, área de People
e Administração sobre as temáticas que influenciam
a motivação e o ‘engagement’ no local de trabalho. O
‘engagement’ é medido por 14 ‘drivers’ com questões
que são modificadas mensalmente e que, através de
‘robots’, permitem-nos analisar a evolução das respostas ao longo do tempo. Para além das questões de
resposta fechada, há ainda possibilidade de os colaboradores deixarem comentários que nos permitem
aferir o seu nível de conforto quanto às nossas práticas e a consecutiva resposta por parte da sua chefia
e/ ou Recursos Humanos. O Pulse tem vindo a ser melhorado de forma a introduzir questões diretamente
relacionadas com o bem-estar e a ética.»
A responsável manifesta ainda o orgulho por em Portugal estarem acima do ‘well-being score’ do grupo no
que diz respeito à perceção dos colaboradores sobre
‘support to deal with the competing demands of my
role’, ‘I feel able to take time away from work’ e ‘I feel
I can speak to my manager about challenges I am facing outside of work’.

criada em 2019 – os Influencers – permite dar voz a 30 colaboradores. Este grupo altamente diverso no que diz respeito a práticas, áreas, género, gerações, etnia, etc, analisa
os vários ‘drivers’ da nossa cultura organizacional com
base no Pulse (questionário mensal para colaboradores)
juntamente com a área de Recursos Humanos. Ao longo
de cerca de seis meses, diversos temas são debatidos,
como Management Support, Career, Peer Relationship,
Autonomy, Recognition, entre outros, e iniciativas propostas à Administração como forma de melhorar a perceção
das nossas equipas quanto ao nosso clima e cultura organizacionais. Grande parte das iniciativas são incluídas
na estratégia futura de People. O desenvolvimento de espaços de ‘coworking’ e os ‘phone booth’, para além de já
estarem planeados, foram acelerados pela necessidade
expressa das nossas pessoas em terem locais diferenciados que pudessem instigar o ‘brainstorming’ e o pensamento inovador.»
«Para além de todas estas práticas, que não são exaustivas,
há ainda um conjunto de benefícios por se ser colaborador
Capgemini. Procuramos constantemente partilhar os lucros obtidos, através do Programa ESOP – Employee Share
Ownership Plan –, que consiste no plano de abertura do
capital aos colaboradores da Capgemini. O seu objetivo
é associar de forma sustentável os colaboradores, que
assim o desejam, ao desenvolvimento do grupo e propor que beneficiem de investimentos associados ao desempenho do grupo através da evolução da cotação das
ações Capgemini. Apoiamos ainda os colaboradores cujo
‘Regresso às Aulas’ pesa no orçamento familiar através da
comparticipação de material escolar, fornecemos ‘Bolsas
de Estudo’ para quem pretenda completar o ensino superior e comparticipamos formações pós-graduadas para
os nossos talentos. Benefícios como seguro de saúde
com garantias bastante atrativas e seguro de vida, entre
outros, refletem ainda a preocupação que temos com o
bem-estar das nossas pessoas.»

www.capgemini.com

NOVEMBRO | DEZEMBRO 21

21

BOAS PRÁTICAS

Doutor Finanças

Aposta no bem-estar
e no equilíbrio
Texto: Redação human Fotos: DR

E

specialista em finanças pessoais, o Doutor Finanças atua em três pilares: literacia financeira, intermediação de crédito e mediadores. Ao
nível da literacia financeira, partilha artigos, dá
resposta a dúvidas e disponibiliza simuladores através
do seu portal. Tudo com o intuito de dotar as pessoas de
mais conhecimento e ferramentas que lhes permitam
tomar decisões mais conscientes e informadas. Como
intermediária de crédito e mediadora, a empresa ajuda
milhares de famílias a encontrar soluções de crédito e de
seguros adequadas a cada situação.
E estas áreas são suportadas por uma outra, de inovação,
que permite criar soluções e ferramentas de auxílio.
Irene Vieira Rua, diretora de recursos humanos do Doutor Finanças, partilha: «No nosso ADN está a preocupação
com as pessoas. Nascemos para ajudar as famílias a curar
as dores das suas carteiras. Mas para que consigamos
cumprir esta missão com brio sabemos que primeiro temos de cuidar dos nossos. É por isso que temos implementado ao longo dos anos medidas que visam melhorar
o seu bem-estar e ajudar a encontrar um equilíbrio nas

suas vidas: profissional, pessoal e familiar.» Segundo a
responsável, trabalha-se «todos os dias para garantir
uma gestão de proximidade e na qual impere a empatia,
fomentando um acompanhamento próximo dos vários
elementos da equipa, mesmo num contexto em que todos trabalhámos a partir de nossas casas». Mais: «Apostamos na formação, interna e externa, para dotar de mais
ferramentas as nossas pessoas, quer ao nível técnico das
suas áreas de atuação, quer ao nível de interação. Além
disso, introduzimos uma série de medidas que permitem
que os nossos colaboradores tenham mais tempo para si
e para os seus. Temos mais cinco dias de descanso, além
das férias, sendo que este ano implementámos a semana
de quatro dias em agosto, elevando para nove o número
de dias livres extra. Tudo a pensar que o equilíbrio entre
vida profissional e vida pessoal é determinante para o sucesso de todos.»
A empresa oferece ainda a todos os colaboradores um
seguro de saúde, dando a possibilidade de este ser alargado aos membros do agregado familiar. Também disponibiliza apoio psicológico confidencial e gratuito, precisa-

«No nosso
ADN está a
preocupação
com as pessoas.
Nascemos
para ajudar as
famílias a curar
as dores das
suas carteiras.
Mas para que
consigamos
cumprir esta
missão com
brio sabemos
que primeiro
temos de cuidar
dos nossos»,
partilha Irene
Vieira Rua.

www.doutorfinancas.pt
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mente porque existe nos seus responsáveis a consciência
de que o período que atravessámos foi complicado ao
nível da gestão pessoal e, muitas vezes, familiar. Foi ainda
decidido que o modelo de trabalho a vigorar para lá do
fim da pandemia seria o de flexibilidade total. As pessoas
podem decidir como querem trabalhar: sempre em casa,
sempre no escritório ou num modelo híbrido. Esta decisão está assente na crença de que cada um dos colaboradores tem necessidades diferentes. É nessa premissa
que trabalham, tentando garantir que conseguem ir ao
encontro das necessidades de cada um.
Com 160 pessoas dispersas por várias localizações de
norte a sul do país (e uma no Brasil), embora a maioria
vivendo na zona da Grande Lisboa, no Doutor Finanças
conceitos como saúde mental e bem-estar assumem um
papel cada vez mais importante em contexto organizacional. «Temos consciência de que o trabalho absorve
grande parte da nossa vida adulta e que é um dos principais determinantes da saúde e do bem-estar ou felicidade das pessoas e que pessoas felizes são naturalmente
mais produtivas», diz Inês Vieira Rua. E prossegue: «O
bem-estar das nossas pessoas é por isso o nosso ‘driver’
e é em função dele que tomamos muitas decisões. É por
isso que anualmente efetuamos uma avaliação do clima
organizacional que nos permite aceder a informação
de gestão muito valiosa em dimensões como Confiança
e Compromisso Organizacional, Justiça, Bem-Estar, entre
outras. Há quatro anos consecutivos que temos o ‘feedback’ das nossas pessoas no que à excelência do clima
organizacional diz respeito (dimensão que agrega o bem-estar), e temo-nos posicionado sempre acima do ‘benchmark’ e com ganhos de melhoria de ano para ano.»
Uma iniciativa marcante
Responsabilidade social e sustentabilidade são temas
«muito queridos» no Doutor Finanças. «É preciso atuar
para termos uma sociedade mais equilibrada e com
oportunidades para todos», assinala Irene Vieira Rua,
para logo acrescentar: «Em termos de sustentabilidade,
temos tido várias preocupações. Poderia falar de algumas práticas ao nível económico e ambiental, mas enquanto pessoa das pessoas deposito parte substancial
das minhas energias no pilar social da sustentabilidade.
As boas práticas de gestão de pessoas, que nos levam a
implementar uma série de medidas com o objetivo de zelar pela segurança e saúde dos nossos, estão enraizadas
na nossa cultura. E o respeito pelo outro é um dos nossos valores. Somos todos diferentes e essas diferenças
tornam-nos mais fortes. Temos pessoas de várias idades,
experiências e culturas. Na diversidade reside a complementaridade, e é precisamente esta cultura que nos permite crescer de forma sustentada.»
A responsável recorda a finalizar uma iniciativa que considera ter sido extremamente marcante para a empresa.
«Realizou-se em vésperas de ser declarado o Estado de
Emergência, com o consequente confinamento. Havíamos decidido não fazer o jantar de Natal tradicional e ca-

UMA PROXIMIDADE TÃO CARACTERÍSTICA
«A nossa cultura é de proximidade, de contacto direto e regular, e a pandemia
obrigou-nos a ir cada um para sua casa», partilha Irene Vieira Rua, assinalando
que foi preciso encontrar outras formas de manter uma proximidade tão característica. Ou seja: «Tivemos de garantir que mesmo à distância continuávamos
a acompanhar as nossas pessoas com a mesma regularidade e atenção que fazíamos quando nos cruzávamos no escritório. No início foi duro, não vale a pena
negar, mas com o tempo fomos conseguindo encontrar as ferramentas e as dinâmicas necessárias para que este tipo de gestão se perpetuasse remotamente.
Além do acompanhamento regular entre equipas, realizámos ‘webinars’ sobre os
mais diversos temas, onde reunimos todos os elementos da empresa, debatendo
ideias e partilhando experiências. Organizámos uma festa de Natal toda ‘on-line’ e
entregámos cabazes de Natal em mão. Estes momentos ajudaram-nos a ultrapassar a ausência de maiores convívios, que era algo que fazíamos com regularidade
no escritório», recorda a responsável.
Mas se trouxe muitas dificuldades, a pandemia «também trouxe conhecimento»,
faz notar ainda Irene Vieira Rua, acrescentando: «Hoje sabemos que é possível
fazer muito do nosso trabalho a partir de casa. Sabemos que temos uma equipa
fantástica, comprometida e superpreparada para responder aos desafios que
vão surgindo. E é por isso que muitas das práticas que fomos implementando ao
longo de quase dois anos se vão perpetuar. Prova disso é o modelo de trabalho
que decidimos adotar. Dar flexibilidade total às pessoas para decidirem a partir
de onde vão trabalhar é um bom exemplo disso. Claro que queremos estar juntos.
Fisicamente juntos. E vamos desenvolver ações que o permitam, porque estas interações apoiam o desenvolvimento do espírito de equipa e de cooperação que
entendemos basilar naquela que é a nossa cultura. No entanto, uma cultura forte é
resultado de muito mais fatores para lá do modelo de trabalho, e conscientes disso continuamos a investir de forma inequívoca em pilares que a alicerçam, como
por exemplo a inovação e o desenvolvimento de lideranças positivas.»
nalizar todo o ‘budget’ previsto para uma ação de ‘team
building’ solidária na Casa da Criança de Tires. E assim
foi. Num dia frio de fevereiro de 2020, entrámos na casa
com o objetivo de dotar aquela instituição de mais e melhores condições para as suas crianças. Substituímos os
vestidos de noite por uma roupa quente e prática e abdicámos da ementa ‘gourmet’ por um prego no pão com
batatas fritas de pacote. O dia foi efetivamente frio, mas
muito quente no que à entrega, ao trabalho em equipa e
às emoções diz respeito.»
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Grupo Edit Value

Promover o bem-estar
emocional, psicológico e social
Texto: Redação human

C

om 33 colaboradores (64% mulheres e 36%
homens) e pretendendo integrar mais dois
até janeiro próximo, o Grupo Edit Value conta na equipa do Porto com cinco pessoas,
estando as restantes 29 em Braga. Com um crescimento
sustentável e a visão de alargar a presença no território nacional, a estrutura é a de um verdadeiro grupo
empresarial: a empresa-mãe (‘holding’) detém participações em cinco empresas que partilham os mesmos
valores: a Edit Value Braga, a Edit Value Porto, a Estratégica Edit Value e a Capital Humano Edit Value, que
primam pela disponibilização de serviços de apoio à
gestão que capacitam as empresas e as potenciam para
padrões mais elevados de competitividade e inovação;
e, a PLACE ME Mediação Imobiliária, que disponibiliza
soluções de investimento aos seus clientes através do
mercado imobiliário.
O Grupo Edit Value dispõe de uma solução integrada
de apoio à gestão em três áreas – financeira, estratégica e capital humano –, o que, segundo Sandra Araújo,
‘co-chief executive officer’ (co-CEO) da Edit Value, «assegura informação crítica para a tomada de decisão
de cada empresário e empreendedor, permitindo que
este se foque no alavancar do seu negócio». Mais: «A
nossa proposta de valor centra-se precisamente na
24
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marca registada do grupo: ‘transformamos conhecimento em valor’, a qual se diferencia pela assertividade, pela prontidão e pelo pragmatismo. Prestamos serviços de excelência a preços competitivos, tendo vindo
a investir desde o primeiro dia em conhecimento e inovação contínua, em tecnologia e no aperfeiçoamento
de ferramentas e modelos de trabalho.»
Coexistem no grupo três gerações: geração X, ‘millenials’ e
geração Z. Isso tem constituído um desafio para a gestão,
conforme assinala Sandra Araújo: «O trabalho desenvolvido centra-se em conhecer as pessoas individualmente,
as suas características e expectativas. O número de colaboradores no grupo ainda permite esta abordagem direta com cada uma das pessoas, em diferentes momentos
informais do dia e em momentos mais formais, como as
reuniões de acompanhamento do processo de ‘on-boarding’, as reuniões mensais, as reuniões sobre o plano de
objetivos individual, e momentos mais descontraídos
como o ‘happy hour’, o ‘baby shower’, o ‘teambuilding’
anual, entre outros. A gestão das diferentes gerações
tem vindo a ser um fator orientador da flexibilização da
política de benefícios, das atividades a dinamizar, da
política de conciliação trabalho-família, do regulamento
de ausências, entre outras, por forma a que possamos
adequar as políticas da empresa aos diferentes contex-

www.editvalue.com/pt

No Grupo Edit Value existe a
consciência de que os próximos
tempos serão de realinhamento,
uma vez que a equipa continua
a privilegiar o contacto humano.
tos pessoais e familiares das pessoas e às suas ambições
pessoais.»
A eficácia é medida na avaliação do clima organizacional
em diferentes índices que são monitorizados. «No dia-a-dia vamos tentando perceber como estão as equipas,
em que fase está o seu ciclo motivacional, ajustando
dinâmicas e iniciativas a cada um desses momentos»,
explica a responsável», acrescentando ainda: «O nosso
foco centra-se em criar emoções positivas, partilhar a
direção e a orientação, incentivar relações de confiança,
potenciar a partilha de ideias e conhecimento e promover o respeito e a empatia. Acreditamos que nos devemos centrar em promover o bem-estar emocional, psicológico e social, pelo que todos devemos em uníssono
contribuir para essa cultura de felicidade no trabalho.»
Impulsionar mudanças incrementais nas práticas de
recursos humanos
Logo no primeiro confinamento, com a equipa praticamente toda a trabalhar a partir de casa, foram dinamizados ‘webinars’ em temáticas como ‘smart working’, ‘shake
your team’ e (re)conectar emoções, para auxiliar cada
pessoa na transição para o teletrabalho, na conciliação
das suas atividades e na coexistência da sua atividade
profissional, bem como no encontro do equilíbrio mental.
Foram também dinamizadas ‘happy hours’ virtuais, com
dinâmicas de equipa preparadas, para que as pessoas
não perdessem a ligação entre si e partilhassem os mesmos momentos de convívio a que estavam habituadas. E
o ‘baby shower’ dinamizado pela equipa para todos os
colegas que abraçam o desafio da maternidade ou da pa-

ternidade passou a ser dinamizado em formato caseiro,
com a entrega de um serviço de ‘catering’ em casa.
Sandra Araújo explica que «a conciliação trabalho-família é entendida pelo Grupo Edit Value como uma prioridade, e como tal promove a harmonia entre a vida familiar e a vida profissional». Mais: «Pretendemos a felicidade organizacional, pelo que acreditamos que a família
é um importante ‘stakeholder’ para a nossa empresa e
que a promoção de medidas de conciliação é um importante fator para o incremento da igualdade de género
no trabalho. Designamos o conjunto de medidas como
‘+ Família’, integrando várias modalidades de flexibilização do horário de trabalho: horário flexível, jornada
contínua, jornada de troca. Com a pandemia, passámos
a integrar o modelo híbrido, com a introdução do ‘home
office’, permitindo que as pessoas mais seniores que
assim o desejem possam trabalhar a partir de casa dois
dias por semana. Para tal, replicámos o posto de trabalho
da empresa na casa do colaborador, disponibilizando
parte dos equipamentos para que tivesse assegurado o
mesmo conforto e formato que lhe garantem maior eficiência operacional.»
Perspetivando um tempo pós-pandemia, a responsável
fala do «desafio de impulsionar um conjunto de mudanças incrementais nas práticas de recursos humanos».
E concretiza: «Temos consciência de que os próximos
tempos serão de realinhamento, uma vez que a equipa
continua a privilegiar o contacto humano e fazendo valer a perspetiva que sustenta a nossa atuação, ‘Human 2
Human’. A expansão do Grupo Edit Value e o cimentar da
mesma cultura organizacional nas diferentes empresas
localizadas em espaços e cidades distintas já nos tinha
colocado vários desafios e obrigado a reequacionar um
conjunto de práticas. Por exemplo, as sessões internas
de qualificação passaram a integrar equipas em formato
presencial e outras ‘on-line’. PPor este facto, está a nascer na empresa um novo espaço que permitirá criar um
ambiente mais criativo e digital, não só para quem está
presente fisicamente mas também para uma melhor interação com os restantes que participem ‘on-line’»

O PROCESSO DE ‘ON-BOARDING’
O ciclo de experiência dos colaboradores no Grupo Edit Value é marcado por diferentes etapas. Destacamos aqui o processo de ‘on-boarding’,
seguindo a partilha de Sandra Araújo, que explica: «Logo na fase de recrutamento e seleção tentamos transmitir os valores e a cultura organizacional, pelo que o mesmo está definido em diferentes etapas. O processo de ‘on-boarding’ tem início após a aceitação da proposta de valor,
sendo remetido um questionário ao novo elemento da equipa que permite o desenvolvimento de um texto a remeter a todos os colegas, por
‘e-mail’, com a apresentação do novo colega e a data do primeiro dia na empresa. É ainda remetida toda a informação ao novo colaborador,
sobre o primeiro dia na empresa, alternativas de deslocação, estacionamento, como vai ser o almoço e contactos da equipa de recursos humanos e da empresa. Não descuramos o momento de acolhimento com todos os elementos da equipa ao mesmo tempo, para apresentação de
cada elemento e dar a boas-vindas. É do maior interesse do Grupo Edit Value acolher e integrar os novos colegas da maneira mais adequada
possível, mas também garantir que dotamos esses profissionais de ferramentas e conhecimento que lhes permitam ser produtivos de modo a
que se sintam plenamente capazes de cumprir com a sua função. Para que assumam um compromisso duradouro para com a organização, e
vistam a camisola com orgulho e satisfação, para além do acompanhamento direto pela equipa de recursos humanos e ações de formação em
‘soft skills’, os novos elementos contam com o apoio de um ‘buddy’, o colega que já conhece os processos de trabalho e que apoiará no processo
formativo ao nível das ‘hard skills’. O processo de ‘on-boarding’ integra ainda atividades de ‘ice breaking’ com todos os elementos da equipa
para promover maior aproximação e conhecimento entre os colegas.»
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JTI

Orientação para a experiência
dos colaboradores
www.jti.com/europe/
portugal

Texto: Redação human Fotos: DR

A

Japan Tobacco International (JTI) é uma empresa global de tabaco presente em mais de
130 países, com mais de 4.000 colaboradores de 120 nacionalidades e um portfólio
de marcas de renome como Camel e Winston. Em termos
organizacionais, o mercado português faz parte do ‘cluster’ Ibéria, juntamente com Espanha, Canárias, Andorra e
Gibraltar. Com uma presença local há mais de 20 anos e
a operar num ambiente altamente regulado e competitivo, «é o segundo ‘player’ e a empresa de tabaco que mais
cresce no mercado português», assinala Yannick Girault,
‘country manager’ da JTI no nosso país, acrescentando:
«Este crescimento é sustentado num portfólio competitivo
de produtos focados na procura do consumidor, num sólido plano comercial e numa equipa altamente talentosa
que cresceu 48% nos últimos quatro anos. Tudo isto aliado
a uma forma de conduzir o negócio com sólidos princípios éticos e uma mentalidade de melhoria contínua.»

«O foco na
diversidade é
essencial para
a gestão de
talento», faz notar
Yannick Girault,
assinalando
que «reduz
significativamente
a rotatividade,
pois os
candidatos têm
esse aspeto em
consideração
sempre que se
juntam a uma
equipa».
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O responsável destaca ainda que «as políticas líderes
de recursos humanos traduzem-se no reconhecimento, tanto por parte de consultores de recursos humanos
independentes como por parte dos próprios colaboradores, como uma das melhores empresas para trabalhar», e refere que a JTI Portugal em 2021 foi certificada como Top Employer (ocupando o terceiro lugar no
‘ranking’ nacional), como ‘best workplace’ no primeiro
ano de certificação da Great Place to Work e como EFR
(empresa familiarmente responsável) por parte da
Fundación Másfamilia.
A equipa em Portugal é composta por 46 efetivos, dos
quais 11 colaboradores entraram na empresa durante a
pandemia e foram integrados através de um ‘on-boarding’ totalmente virtual. O escritório, onde trabalham 19
pessoas, fica no Lagoas Park, em Oeiras, e a força de vendas cobre todo o território nacional. Nos mercados ibéricos, Portugal é uma referência em termos de diversidade
de género, visto haver um peso feminino de 52% ‘versus’
34% ao nível do ‘cluster’.
Yannick Girault partilha que a JTI é uma empresa «fortemente orientada para a experiência dos colaboradores»,
sendo que isso «é muito visível e faz com que as pessoas
estejam muito envolvidas com o seu trabalho e com a
própria organização». Mais: «Na JTI existe um grande orgulho de pertença, e esse orgulho e entusiasmo são palpáveis a partir do momento em que se entra pela porta
(seja ela física ou virtual) e se conhece a JTI por dentro.»
Ao nível da gestão de pessoas, o responsável destaca
as políticas de conciliação e uma forma de trabalhar
assente na confiança nos profissionais, que têm impacto no seu empenho e na vontade de fazer bem o seu
trabalho com a máxima qualidade. «Cada pessoa tem
um alto nível de compromisso com o trabalho e com os
colegas de equipa. De acordo com o último inquérito
interno de ‘employee engagement’, a equipa de Portugal tem 84% de grau de satisfação em relação à JTI. Isto é
percetível na forma como realizam o seu trabalho e nos
padrões de alta qualidade que definem para si mesmos: na JTI gostamos de fazer as coisas bem com foco
nos detalhes. Mas onde realmente fazemos a diferença
é na grande qualidade humana das pessoas, existe um
excelente ambiente de trabalho e, no fim de contas, isto

é um dos aspetos importantes que se leva para casa ao
trabalhar aqui», realça Yannick Girault.
Diversidade e inclusão
Um tópico muito importante na JTI tem a ver com a diversidade e a inclusão, «em todos os seus aspetos», salienta
o responsável, embora refira que nesta altura estão «mais
concentrados em criar uma organização onde as pessoas
se sintam livres para serem elas mesmas». E acrescenta:
«Organizações com culturas inclusivas têm demonstrado
maior inovação e criatividade. Segundo estudos recentes,
empresas dos mais diversos sectores obtêm um terço a
mais de receita e multiplicam o fluxo de caixa por colaborador em até 2,3 vezes em relação às demais.»
«O foco na diversidade também é essencial para a gestão
de talento», faz notar Yannick Girault, assinalando que «reduz significativamente a rotatividade, pois os candidatos
têm esse aspeto em consideração sempre que se juntam
a uma equipa, valorizando a diversidade», e «em algumas
faixas etárias é essencial oferecer um espaço onde se possa conciliar a vida profissional e a vida pessoal, sendo que
empresas com uma cultura clara, diversificada e inclusiva
têm conseguido melhorar o desempenho em 56%».
O responsável conclui assinalando: «Continuamos a
promover o que nos torna únicos para juntos sermos melhores e ir um pouco mais além. Encontrar maneiras inovadoras e criativas de fazer acontecer e antecipar aquilo
que os nossos consumidores pensam, valorizam e necessitam. Considerar diferentes pontos de vista na tomada
de decisões sobre como gerir riscos e melhorar os nossos
resultados.»

TALENTO QUE GERA VALOR
Talent to Value é uma área fundamental para a JTI. Yannick Girault partilha: «Acreditamos fortemente que o talento gera valor para a empresa. Para isso, temos que
identificar o talento de forma objetiva e homogênea dentro da empresa, apostar
nos jovens talentos, gerar sinergias de experiências entre as diferentes gerações e,
ao mesmo tempo, favorecer a transmissão do conhecimento.»
A empresa está a trabalhar em programas de desenvolvimento geracional e, nessa
linha, quer que todas as pessoas possam aproveitar ao máximo as oportunidades
que lhes são oferecidas. Ou seja: «A empresa fornece as ferramentas, mas os colaboradores têm a responsabilidade de traçar a sua própria trajetória profissional
e o seu desenvolvimento. Queremos que todos se sintam capacitados e possam
aproveitar as vantagens das ferramentas de formação e desenvolvimento que
oferecemos, como ‘e-learning’, formação específica, ‘mentoring’ e ‘coaching’», enfatiza o responsável.
No dia 30 de junho, foi lançado o Bright Up, um programa da empresa dirigido a jovens licenciados, tendo sido integrados ‘trainees’ nas sedes de Madrid, Las Palmas
(Canárias) e Portugal, e na próxima vaga o programa irá estender-se a Andorra.
Trata-se de um programa que fomenta o emprego das novas gerações e potencia
a sua empregabilidade futura. Com taxas de desemprego elevadas e condições do
mercado de trabalho que nem sempre são as ideais, a JTI quer ser uma porta de
entrada no mercado de trabalho.
Yannick Girault refere ainda: «Este programa inovador permite-nos identificar
novos talentos e integrá-los na organização, ao mesmo tempo que oferece aos
nossos colaboradores mais veteranos a oportunidade de compartilhar o seu
‘know-how’ e a sua experiência com recém-licenciados que estão a dar os primeiros passos no mundo do trabalho. A diversidade é um aspeto fundamental para
estabelecer empresas dinâmicas, resilientes e abertas à mudança. Integrar perfis
de diferentes idades, géneros, conhecimentos, experiências e trajetórias na mesma equipa é muito enriquecedor para todos.»
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Evoluir a nível profissional
e a nível pessoal
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McDonald’s, com cerca de 8.500 colaboradores no nosso país, é hoje uma marca
forte, de sucesso e plenamente integrada na sociedade portuguesa. Conta com
187 restaurantes em Portugal, 90% dos quais geridos
em sistema de ‘franchising’ por 42 empresários portugueses que reinvestem cá grande parte da riqueza
criada e desenvolvem as comunidades locais gerando
emprego, promovendo serviços, desenvolvendo competências e melhorando a experiência de restauração
dos consumidores. É uma história de integração local
e de contributo para a economia e o desenvolvimento local, reconhecida interna e externamente por
‘stakeholders’ e consumidores.
Sofia Mendoça, diretora de recursos humanos da
McDonald’s Portugal, começa por assinalar: «Ao longo destes anos, sempre privilegiámos o diálogo com
os nossos consumidores como forma de acompanhar
a evolução das suas preferências e as atuais tendências. Foi por esta razão que a marca foi sempre capaz
de se reinventar, mantendo-se coerente com os seus
valores, continuando a servir os consumidores de forma consistente. Sempre apostámos numa estratégia
de diferenciação no mercado da restauração, quer
em termos de variedade de produtos, quer ao nível
do conceito de serviço, da rapidez e da conveniência.
A diferenciação ao nível de produtos, de serviços, da
imagem dos restaurantes e da inovação tem sido a estratégia chave da marca para a consolidação da liderança no mercado.»
A estratégia de recursos humanos da empresa «assenta no rigor e no profissionalismo que são colocados
em todos os processos de recrutamento e seleção, na
aposta feita no diagnóstico e nos planos de formação
para as equipas, preparando-as para aquilo que são
os maiores desafios do presente e do futuro, dotando-as de competências para desempenharem as suas
funções num ambiente de total confiança, assim como
na criação de oportunidades de crescimento das equipas, nesses próprios desafios», partilha a responsável, que ainda destaca: «Todo o trabalho relacionado
com as condições de trabalho e bem-estar é uma das
nossas prioridades. Por isso, garantimos que todas as
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A estratégia de recursos humanos
da McDonald’s Portugal «assenta no
rigor e no profissionalismo que são
colocados em todos os processos de
recrutamento e seleção, na aposta
feita no diagnóstico e nos planos de
formação para as equipas, assim
como na criação de oportunidades de
crescimento», destaca Sofia Mendoça.
políticas e processos se ajustam em cada momento
àquilo que são as necessidades dos colaboradores
nos diferentes níveis.»
Na McDonald’s «assume-se como elementar assegurar
um ambiente de confiança e bem-estar, dando a todos
a oportunidade de evoluir a nível profissional e a nível
pessoal para uma carreira dentro ou fora da empresa»,
refere Sofia Mendoça. Mais: «A flexibilidade de horário, o bom ambiente de trabalho, a formação contínua,
as competências adquiridas e as oportunidades profissionais são valorizadas e reconhecidas por quem
trabalha connosco e fazem da McDonald’s uma das
melhores empresas para trabalhar em Portugal. Promovemos regularmente inquéritos de opinião onde
conseguimos perceber qual é o impacto das nossas
políticas e práticas nos colaboradores e é com muito
gosto que vemos as taxas de orgulho a crescerem, atingindo valores acima dos 80%.»
A responsável partilha ainda: «Desenvolver, reconhecer e valorizar os nossos recursos humanos está
na base das nossas políticas de gestão de pessoas.
Destaco o investimento e o apoio permanentes da
McDonald’s Portugal ao nível da formação, com o
Programa Nacional de Bolsas de Estudo UP, que apoia
financeiramente cerca de 200 colaboradores por ano,
e com o Centro de Formação certificado da empresa,
que apresenta um currículo técnico e comportamental
destinado a colaboradores da sede e dos restaurantes.
Destaco ainda a flexibilidade, através de uma gestão
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de horários adaptada às necessidades de cada pessoa
e dos restaurantes, e a valorização contínua, dando lugar ao reconhecimento, à premiação e à promoção de
melhores condições.»

O DESAFIO DA PANDEMIA
Com a chegada da pandemia de Covid-19, a prioridade na McDonald’s Portugal
situou-se na garantia de proteção e segurança em todos os momentos e para todos os elementos da cadeia de negócio. «Apenas desta forma seria possível prosseguir com o nosso objetivo de, sobretudo durante os períodos de quarentena,
servir todos aqueles que continuavam a deslocar-se, diariamente, assim como
todas as pessoas que se encontravam confinadas nas suas casas», explica Sofia
Mendoça, para logo acrescentar: «Com o apoio da rede de franquiados, fornecedores e outros parceiros, ajustámos os nossos serviços de acordo com um plano
de contingência continuamente atualizado, reforçando os rigorosos procedimentos de higiene e segurança já instituídos. Foram muitas as mudanças neste último
ano e meio, desde a adaptação das operações diárias dos nossos restaurantes à
forma como comunicamos, seja interna ou externamente, tendo sido criada uma
componente exclusivamente dedicada à resposta ao Covid-19. Mesmo perante
este exigente cenário, as equipas nunca baixaram os braços e encararam o futuro
com um espírito positivo e construtivo – o verdadeiro espírito McDonald’s.»
Para a responsável, «as dificuldades dos últimos tempos vieram evidenciar que a
empresa tem profissionais preparados para responder a desafios, confiantes das
suas capacidades e motivados para adquirir novas competências e aprender».
Quanto a um futuro pós-pandemia, diz que «a aposta na inovação e na digitalização dos processos internos e da experiência dos consumidores nos restaurantes,
a atualização da política de flexibilidade e mobilidade (já implementada em 2019)
e os rigorosos padrões de higiene e segurança sanitária vão prevalecer mesmo
nesse cenário».

Envolvimento na comunidade
Sofia Mendoça faz notar que «pela dimensão da escala
e do reconhecimento», estão conscientes de que têm
de ser um exemplo no sector. «Por isso, o tema da responsabilidade social e da sustentabilidade têm uma
relevância premente nas nossas decisões e são, como
tal, trabalhados de forma proativa», assume, referindo
ainda: «Desde o apoio às comunidades onde estamos
inseridos, ao apoio à Fundação Infantil Ronald McDonald e a todas iniciativas com vista a diminuir, em todos
os aspetos, a nossa pegada ambiental, são áreas nas
quais trabalhamos com muito empenho e seriedade.»
Os franquiados da McDonald’s e as suas equipas materializam o conceito de «bons vizinhos» ao fomentarem um envolvimento e uma escuta permanentes com
as 187 comunidades onde estão inseridos, através do
apadrinhamento de instituições logo desde a abertura
do restaurante, numa lógica de parceria de longo prazo.
Para além deste apoio, a McDonald’s ajuda quem mais
precisa em situações de catástrofes e de emergências
nacionais. Desde o início da pandemia de Covid-19,
ofereceu mais de 155 mil refeições para apoiar tanto aqueles que enfrentam a ameaça como os que são
mais severamente atingidos. «Prestámos também o
nosso apoio à Cáritas Portuguesa, com a oferta de cerca
de 38 mil refeições a famílias sinalizadas pela instituição, não esquecendo o nosso contínuo contributo ao
Banco Alimentar contra a Fome, a que já doámos mais
de 13 toneladas de alimentos», conta Sofia Mendoça.
Em 2000 a empresa fez chegar a Portugal o projeto das
Ronald McDonald House Charities, ao fundar a Fundação
Infantil Ronald McDonald (FIRM) no país, que desempenha um papel fundamental de aproximar famílias e contribuir para o seu conforto e o seu bem-estar emocional
aquando do tratamento hospitalar das crianças. A FIRM
tem duas Casas Ronald McDonald – uma em Lisboa e
outra no Porto – e o Espaço Infantil Ronald McDonald,
no Hospital de Santa Maria. Os projetos da fundação já
apoiaram perto de 4.000 famílias.
As dinâmicas locais são muitas vezes sugeridas pelos
franquiados e pelas suas equipas, que reúnem recursos e se mobilizam em prol de determinada causa.
«Estas ações impactam a qualidade de vida das comunidades, fomentando nos nossos colaboradores
o espírito de cidadania ativa em linha com a nossa
cultura organizacional», enfatiza a diretora de recursos humanos da McDonald’s Portugal, acrescentando:
«Iniciativas e parcerias de envolvimento social resultam na melhoria das competências comportamentais
(‘soft skills’) e interpessoais e promovem nas nossas
pessoas a cultura de proximidade, partilha e apoio
mútuo que define a nossa forma de estar e agir.»
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Valorizar a retenção
dos talentos
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mpresa especializada em projetos de consultoria de tecnologias de informação nas
áreas de Business Analytics, Development e
Governance e ainda Processos de Negócio, a
Mind Source leva já 14 anos de experiência, e é considerada «Great Place to Work em Portugal» há 11 anos
consecutivos.
Rui Reis, o diretor executivo, começa por assinalar que
«são as pessoas que definem a cultura organizacional e
acrescentam valor à Mind Source», referindo ainda: «É
muito importante garantir que os talentos partilham o
ADN e essa cultura organizacional, uma vez que são as
nossas pessoas que espelham os valores da organização
no trabalho que desempenham junto dos clientes. A valorização da retenção dos talentos é por isso essencial.»
Mais: «Na Mind Source, a saúde e o bem-estar dos colaboradores estão sempre em primeiro lugar. Num ambiente
em constante mudança, procuramos criar uma cultura
de proteção e disponibilizar uma experiência em saúde e bem-estar que seja flexível e que traga respostas
eficientes. Reconhecemos igualmente a importância do
desenvolvimento pessoal e profissional e por isso investimos na formação contínua e contamos com um plano
de carreira claro e consistente. A retenção de talentos está
intimamente ligada a um ambiente de trabalho positivo,
ao compromisso e à qualidade do trabalho. Acreditamos
numa comunicação aberta e transparente de forma a
criar um ambiente de diálogo frequente entre os colaboradores e os gestores da empresa, com a definição de
objetivos mais claros e fluídos.»
Entre os escritórios de Lisboa e Porto, a Mind Source conta
atualmente com 215 colaboradores, mas continua a apostar na expansão, com especial ênfase em perfis de ‘development’ e ‘business analytics’. A empresa «incentiva a
comunicação aberta e transparente entre todos de forma
a garantir um maior alinhamento profissional e conduzir
a gestão de conflitos de maneira mais eficiente», diz Rui
Reis, explicando: «Contamos com os embaixadores da
diversidade para identificar potenciais pontos de desigualdade ou discriminação e sugerir mudanças de comportamentos ou alterações de processos, garantindo os
direitos de todos em ambientes sociais e corporativos. De
forma avaliar o bem-estar dos colaboradores, contamos

também com um programa de interno de ‘mentoring’. O
mentor acompanha e agiliza a integração de novos talentos nos primeiros seis meses na empresa, transmitindo
a nossa cultura e os nossos valores e dando apoio a dúvidas e questões que possam surgir numa fase inicial. A
participação dos talentos é fundamental para desenhar
novas soluções e garantir o seu contínuo bem-estar. Através da realização frequente de questionários internos,
percebemos quais são as prioridades e preferências dos
nossos talentos nas mais diversas áreas (benefícios, tipologia de trabalho, formação, etc) e de que forma podemos
ir ao encontro das suas necessidades.»
Tempo de desafios
Rui Reis assinala também que «o sector dos serviços vai
continuar a enfrentar os desafios inerentes à pandemia
de Covid-19 e as empresas dedicadas à consultoria têm
diante de si um panorama exigente, que obriga a adaptações e a uma resiliência como nunca antes». Particulariza
a seguir alguns aspetos.
«No campo da contratação e da retenção de talento, é
imperativo ouvir os colaboradores, bem como atender
às suas necessidades para se desenhar relações laborais eficazes no pós-pandemia. A Mind Source, com base
num estudo interno sobre qual seria o modelo de trabalho (presencial ou híbrido) mais benéfico para os nossos
clientes e colaboradores, vai instituir um modelo de trabalho híbrido. Acreditamos ser um modelo que promove
a produtividade, o ‘work-life balance’ e a flexibilidade e
que combina o melhor dos dois mundos: o trabalho colaborativo e o trabalho de foco. No entanto, sabemos que
há funções que beneficiam mais do contacto presencial,
ou mesmo pessoas que trabalham melhor dessa forma
e, por este motivo, o modelo que apresentamos não é
estanque.»
«Entendemos que depois de mais de um ano com grande
parte das equipas a trabalharem num ambiente misto ou
quase sempre em casa, o distanciamento dos colegas e as
implicações de trabalhar em casa – amiúde com filhos e
outras pessoas – colocou sobre os profissionais um stresse adicional que não deve ser ignorado. O Mind Source
Beside You nasceu como resposta à atual situação pandémica, que expôs ainda mais os perigos do isolamento e as
dificuldades em conciliar a vida pessoal e a vida profissional. A promoção de comportamentos saudáveis e aju-

Rui Reis assinala que «o sector
dos serviços vai continuar a enfrentar
os desafios inerentes à pandemia
de Covid-19 e as empresas dedicadas
à consultoria têm diante de si um
panorama exigente, que obriga
a adaptações e a uma resiliência
como nunca antes».

da na resolução de problemas através de apoios e profissionais credenciados pretende atenuar algumas das
dificuldades sentidas nesta nova realidade. Disponível
de forma gratuita a todos os trabalhadores da Mind Source e membros dos seus agregados familiares, o programa
prevê cinco áreas de intervenção: psicológica, financeira,
jurídica, psicossocial e nutricional. Além dos serviços de
aconselhamento, também está prevista a realização de
‘webinars’ mensais relacionados com as temáticas dos
serviços prestados.»
«Na área da formação, continuamos a apostar em ferramentas remotas de forma a promover a formação
contínua dos colaboradores. Para além das formações
previstas no plano de carreira, os nossos talentos podem
usufruir do acesso a uma plataforma para fazer formação
especializada e ilimitada, que trabalha várias competências: ‘soft’, ‘hard’ e ‘business skills’.»

https://mindsource.pt

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Na Mind Source, «a responsabilidade social está materializada não só na igualdade de oportunidades (valorizando a diversidade e a igualdade de género) e na
adoção de planos de apoio aos seus colaboradores numa altura particularmente
exigente para todos, mas também na aposta e no reforço das políticas de responsabilidade social e sustentabilidade com iniciativas que envolvem a empresa e as
suas equipas em projetos de melhoramento de condições sociais e do ambiente».
Rui Reis conta que por estarem impossibilitadas pelo cenário pandémico de dar o
seu contributo presencial através do habitual voluntariado na campanha do Banco Alimentar Contra a Fome, as equipas da Mind Source mantiveram o contributo
para esta causa através de donativos. A empresa promoveu também uma campanha de doação voluntária de sangue e convidou todos os que se sentem bem e
fortes a ajudar os que mais precisam e a juntarem-se a esta causa.
Em ano olímpico, a Mind Source não ficou indiferente à história de Luís Jejum e
apoiou o seu sonho de um dia competir nos Jogos Paralímpicos, através da doação
de equipamento desportivo para ciclismo adaptado. Mais recentemente, relembrou a importância dos meses de outubro e novembro no que diz respeito à prevenção do cancro da mama e da próstata, lançando desafios a toda a comunidade
nas redes sociais e através de donativos à Liga Portuguesa contra o Cancro.
Além destas iniciativas de cariz social e solidário, a empresa envolveu-se em
atividades relacionadas com a sustentabilidade ambiental. As equipas da Mind
Source participam num esforço coletivo para transformar a empresa numa organização socialmente mais responsável através da implementação de práticas
ecológicas e iniciativas anuais como plantação de árvores ou limpeza de praias. E
nos últimos meses houve um conjunto de ‘workshops’ relacionados com temas ligadas à sustentabilidade, como desperdício alimentar, hortas urbanas, cosmética
natural, entre outros.
Rui Reis entende que «a política de responsabilidade social da Mind Source materializa-se na adoção de um posicionamento solidário e nas ações que desenvolve para consciencialização das suas equipas». Mais: «Procuramos estender o
processo de incorporação destas práticas de responsabilidade social e ambiental
aos nossos talentos fora do contexto Mind Source, para que também eles sejam
portadores destes valores e os disseminem, através de uma conduta que induza
e estimule o contínuo aperfeiçoamento dos processos organizacionais para que
resultem em melhoria da qualidade de vida da sociedade. Realço ainda que a
participação nestas iniciativas por parte das equipas é de carácter voluntário, sendo percecionada como uma oportunidade para que possam contribuir de forma
altruísta e responsável.»
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Ver os obstáculos como
oportunidades de melhoria
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ssumindo-se como «o elo de ligação entre
a indústria farmacêutica e as farmácias
(e outras entidades de saúde), desempenhando por isso um papel fundamental
na garantia do acesso ao medicamento e aos cuidados de saúde pela população» – nas palavras de
José Diniz, o diretor de recursos humanos – a OCP
Portugal tem 292 colaboradores, em seis centros de
distribuição (Maia, Régua, Viseu, Torres Novas, Alverca e Messines) e na sede, localizada na Maia. Como
distribuidora farmacêutica de serviço completo, garante o armazenamento seguro dos medicamentos e
outros produtos farmacêuticos e assegura que estes
chegam às farmácias (e outras entidades de saúde
autorizadas) nas condições adequadas. «A aposta na
digitalização e na tecnologia e a utilização dos procedimentos mais avançados da distribuição farmacêutica permite-nos prestar um serviço eficiente e de
qualidade, ajustado às necessidades dos clientes»,
assinala o responsável.
Referindo-se à gestão do capital humano, José Diniz
faz notar que «num mercado tão competitivo como
o atual, as organizações têm a necessidade de prestar maior atenção às variáveis que os colaboradores
mais valorizam, e para isso é fundamental que olhem
para as pessoas de forma individual e não apenas de
forma abrangente». Mais: «Na OCP, apostamos cada
vez mais na formação e no desenvolvimento dos co-

laboradores, bem como no equilíbrio entre o trabalho
e a vida pessoal, de forma a promover uma relação
positiva entre cada pessoa e a empresa e assim obter um maior grau de envolvimento. A estratégia de
envolvimento do nosso capital humano passa por
usar uma abordagem que envolve questões estruturais, culturais e pessoais, apostando na formação e no
desenvolvimento, bem como no trabalho em equipa,
de forma a atingir os objetivos e a partilha de conhecimento.»
O diretor de recursos humanos destaca também «a
capacidade de adaptação dos colaboradores às medidas impostas pela pandemia, o que permitiu manter a estratégia de gestão de recursos humanos e assegurar a implementação de todas as medidas e ações
previstas». E acrescenta: «A pandemia veio acelerar
a digitalização das nossas práticas de gestão, que
passaram a ter lugar à distância, através de plataformas digitais. Na OCP encaramos os obstáculos como
oportunidades de melhoria e a pandemia mostrou-nos possibilidades que não tínhamos ainda equacionado. A possibilidade de realizar à distância ações
de recursos humanos, como por exemplo planos de
acolhimento de novos colaboradores e ações de formação, é uma mais-valia para nós, tendo em conta a
nossa dispersão geográfica. Assim, muitas das alterações que implementámos devido à pandemia serão
para manter no futuro.»

www.ocp.pt
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CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS SAUDÁVEL

«Num mercado tão competitivo
como o atual, as organizações
têm a necessidade de prestar
maior atenção às variáveis que os
colaboradores mais valorizam, e para
isso é fundamental que olhem para
as pessoas de forma individual e não
apenas de forma abrangente», faz
notar José Diniz, diretor de recursos
humanos da OCP Portugal.
Envolvimento sustentável
O bem-estar dos colaboradores é uma preocupação
da empresa, sendo avaliado através de inquéritos. Integrando o Grupo McKesson, a OCP avalia a opinião
dos colaboradores com o inquérito «Employee Opinion Survey, EOS», de periodicidade bianual. São avaliadas 12 dimensões: Colaboração, Ética e Compliance, Responsabilidade Corporativa, Desenvolvimento,
Empowerment, Engagement, Feedback e Objetivos,
Inclusão, Comportamentos de Liderança, Recursos,
Reconhecimento e Compensação e Liderança Sénior.
No período intermédio, é realizado o «Employee Opinion Survey – Pulse», de forma a aferir se as medidas
propostas, fruto da análise de resultados do EOS, foram implementadas, se é necessária alguma correção
ou se estão no caminho correto. José Diniz salienta
que «ao nível do envolvimento sustentável, Portugal
foi o país com um maior nível de envolvimento da
Mckesson Europe».
Em paralelo com estas iniciativas internas, e com intuito de ‘benchmarking’, a empresa participa anualmente
no Inquérito Índice de Excelência, da consultora Neves
de Almeida e outras entidades parceiras, que avalia o
clima organizacional. Em 2020, a OCP Portugal ficou em
segundo lugar na dimensão Grandes Empresas.

No Grupo McKesson, a responsabilidade social corporativa é extremamente
relevante e está presente na utilização dos recursos económicos, ambientais e sociais de forma responsável. O compromisso para com a sustentabilidade é contínuo e, também por isso, a OCP Portugal integra o relatório
global de responsabilidade social corporativa do grupo e tem como compromisso a neutralidade carbónica até 2030.
José Diniz assinala que «a preservação do ambiente é fundamental para
uma sociedade mais saudável», acrescentando: «É por isso que a sustentabilidade ambiental é uma das prioridades da empresa. Estamos a reduzir o
consumo energético, tendo já eletricidade 100% verde, e a procurar fontes
alternativas de energia. Como empresa que tem como principal atividade a
distribuição e o transporte, a eficiência do combustível das nossas frotas é
fundamental. Participamos também ativamente no programa ‘Valormed’, de
recolha de embalagens de medicamentos fora de uso, e estamos envolvidos
em projetos de impacto ambiental desenvolvidos no sector.»
Outra partilha do responsável é a visão da empresa «para um mundo mais
saudável», que «abrange não apenas o planeta e a comunidade em geral
mas, de forma especial, os colaboradores». Ou seja: «Sabemos que se os
nossos colaboradores forem saudáveis, serão pessoas mais felizes e farão
parte da construção de uma sociedade mais saudável. O nosso contributo
faz-se pelo acesso aos cuidados de saúde, mas também através da filantropia, com doações e voluntariado dos colaboradores. A OCP Portugal integra
a iniciativa GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial,
participando ativamente em ações, por exemplo no GIRO, o maior projeto nacional de voluntariado corporativo, envolvendo colaboradores na
promoção da conservação da natureza ou do bem-estar da comunidade.
Na época de Natal, a empresa atribui donativos a instituições sem fins lucrativos selecionadas, contribuindo para a continuidade dos seus projetos
sociais e permitindo vidas mais felizes a quem mais precisa.» Outro aspeto tem a ver com «a forma de reduzir o consumo de plástico», que leva a
que promovam internamente as garrafas de água reutilizáveis, disponibilizando pontos de água filtrada para consumo. «Incentivamos a reciclagem
pelos nossos colaboradores, com a disponibilização de recetores próprios
em cada uma das nossas instalações e com suporte comunicacional forte,
para ajudar nessa sensibilização», exemplifica o responsável. «Muitos dos
nossos colaboradores são voluntários empenhados e ajudam organizações
de solidariedade social no seu tempo livre, tendo uma coisa em comum: demonstram como vivemos os nossos princípios ICARE. Anualmente, a organização promove a partilha de histórias de sucesso no trabalho voluntário
e atribui um prémio aos ‘Heróis’ nas áreas de melhor saúde para os nossos
utentes, para o nosso planeta e para a nossa sociedade.»
Tudo isto tem muito impacto nos colaboradores da empresa, conforme assinala José Diniz: «Para a OCP Portugal é fundamental a promoção de práticas
e comportamentos sustentáveis. Queremos ser um exemplo de responsabilidade social e de sustentabilidade, não apenas para os clientes e restantes parceiros de negócio, mas também para os colaboradores, para que
também estes adotem práticas e comportamentos sustentáveis na sua vida
pessoal. Para além disso, as ações desenvolvidas pela empresa no âmbito
da responsabilidade social e da sustentabilidade são também momentos
de partilha e envolvimento, fundamentais para a coesão e o sentimento de
pertença. Equipas envolvidas são equipas mais motivadas e, consequentemente, mais produtivas. O envolvimento das várias equipas da empresa na
Operação Nariz Vermelho, que se realizou em maio deste ano, é um bom
exemplo disso.»
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Reflexões sobre
as organizações
e as suas pessoas
Assessment; Benefícios;
Coaching; Consultoria; e-Learning;
Formação; Outsourcing;
Recrutamento; Saúde e Segurança
no Trabalho; Tecnologias
de Informação; e Trabalho
Temporário. São as 11 áreas que
escolhemos para os artigos
que fazem o principal ‘dossier’
desta edição «Premium».

T

rata-se de quase meia centena de contributos
de profissionais de instituições que assumem
grande relevo no nosso país no que à gestão
do capital humano diz respeito. Apresentamo-los sob a forma de artigos e reflexões que tocam
o mundo das pessoas nas organizações, abordando a
imensa diversidade de temas que preenche, envolve,
preocupa, encoraja, seduz, fascina, atrai tanta gente. Porque é esse não diremos o seu mundo, mas pelo menos
uma parte importante do seu mundo, da sua vida. De
toda essa gente. A maior parte de nós, porque a verdade
é que a maior parte de nós trabalha, e esse trabalho é feito em conjunto, precisamente em organizações, independentemente da forma que assuma.
Nas páginas seguintes, é disto que se fala. Retratos do que
vamos tendo no mundo do trabalho, do que deveríamos
ter, do que poderíamos ter. Ou olhares. Haverá sempre
tanto a dizer e a fazer num mundo tão especial e com tanto impacto na nossa vida em sociedade.
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ASSESSMENT

Thomas

Recrutar «as pessoas certas» e desenvolvê-las
Texto: Olga Cunha
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Torna-se cada vez mais importante
perceber a forma como as pessoas
entendem e gerem as emoções e a
possibilidade de avaliar aptidões
cognitivas em todo o ciclo de vida
dos colaboradores.

https://careers.thomasportugal.com

rápidas e fáceis de produzir ‘outputs’ ajustados aos
mais diversos desafios».
Destaca-se claramente a digitalização e a rápida acessibilidade aos planos de formação, bem como aos de
desenvolvimento individual, algo que tem sido umas
das nossas principais preocupações: aproveitar as
tecnologias e a rápida expansão que estas têm ganho
nas atividades e de forma a que as empresas potenciem a produtividade e consigam, cada vez mais,
desmaterializar os processos, tornando-os mais
simples, mais ‘user friendly’ para os colaboradores,
permitindo-lhes assim uma maior atração, retenção
e um acompanhamento quase que «em tempo real»
dos colaboradores.
Uma vez integradas e estabelecidas no negócio, as
nossas soluções e serviços começam a ser parte integrante do dia-a-dia, tanto dos profissionais de recursos humanos como dos próprios colaboradores,
naquilo que é o seu desenvolvimento de qualquer
que seja a competência.
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o longo dos últimos anos, temos acompanhado as tendências dos nossos
clientes no uso das ferramentas e soluções da Thomas, e temos verificado
que a grande maioria recorre às nossas soluções
como sendo parte dos seus processos, tanto de recrutamento como de desenvolvimento (formação, carreiras e preparação de planos de sucessão) das suas
pessoas. Tentamos perceber acima de tudo quais os
principais objetivos dos clientes, bem como os resultados esperados, e podemos de forma muito genérica concluir que o que se procura é: recrutamento «inteligente» para construir bases sólidas no negócio;
aumentar a autoconsciência (gestores e equipas);
melhorar/ desenvolver (através da formação e do
acompanhamento de planos de desenvolvimento
individuais), a eficácia, o ‘engagement’ e o ‘commitment’ dos colaboradores. Por outro lado, em termos
de resultados é esperado que: equipas tenham a capacidade de ver os seus pontos fortes e as áreas de
melhoria (através da formação/ acompanhamento);
gestores modificam comportamentos para apoiar
melhor as equipas; processos de recrutamento mais
robustos/ ágeis na seleção de candidatos.
Considerando que um dos principais desafios para
os nossos clientes será melhorar o processo de recrutamento, constatámos que reconhecem a «simplicidade e eficácia» da definição do perfil comportamental, o que permite aumentar a segurança na seleção
de candidatos. A componente comportamental é
também reconhecida como «pedra base» na tomada
de auto e hetero, consciência e, consequentemente,
na definição de planos de formação.
Que outras soluções são assinaladas pelos nossos
clientes para reter e desenvolver as equipas? Torna-se cada vez mais importante perceber a forma como
as pessoas entendem e gerem as emoções e a possibilidade de avaliar aptidões cognitivas em todo o ciclo de vida dos colaboradores. Então, quais os resultados esperados? O autodesenvolvimento contínuo
individual e de equipa. Os clientes reconhecem que
as nossas soluções, sejam elas quais forem, desde a
CVGuard (solução ‘web’ de apoio ao recrutamento
‘on-line’ – ‘applicant tracking system’), a plataforma
de ‘assessments’ (Thomas HUB) até à solução ‘web’
de apoio a tarefas administrativas da área da Gestão
de Talento (HiTalent e-development), são «intuitivas,

Olga Cunha é ‘human resources
manager’ da Thomas Portugal
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BENEFÍCIOS

Albenture

Dicas para melhorar o bem-estar e aumentar
a resiliência dos colaboradores
Texto: Filomena Chainho

http://albenture.pt
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Filomena Chainho é ‘country
manager’ da Albenture em Portugal

C

omo promover uma cultura que impulsione a resiliência das equipas, sobretudo em época de pandemia? A época
em que vivemos atualmente representa um desafio para a saúde mental dos colaboradores. Nos primeiros oito meses deste ano o
consumo de antidepressivos e ansiolíticos bateu
o recorde de vendas dos últimos sete anos, com
a compra de 13,9 milhões de embalagens de psicotrópicos, o que representa um aumento de 960
mil em relação ao mesmo período de 2019. Destes, 7,1 milhões pertencem ao grupo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos e 6,9 milhões ao grupo
de antidepressivos. Ao analisarmos estes dados,
verificamos que estamos de facto a passar por
uma crise de saúde mental e que é imperativo as
empresas promoverem ações que impulsionem a
resiliência dos colaboradores.
De acordo com a Associação Americana de Psicologia, 78% dos colaboradores mencionaram que a
pandemia era uma fonte significativa de stresse. O
aumento do stresse impacta diretamente na escalada de situações de ‘burnout’, facto pelo qual as
organizações necessitam de desenvolver programas para prevenir estas situações, tais como:
- Apoio emocional aos colaboradores
Investir num programa que promova o bem-estar
dos colaboradores é fundamental, uma vez que
as intervenções neste campo aumentam a resi-
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Quando os colaboradores se
sentem apoiados, aumentam a
motivação intrínseca para fazerem
mudanças nas suas vidas, o que
leva a um impacto mais duradouro
no bem-estar.
liência das equipas fazendo crescer a produtividade e retendo os colaboradores. O acesso virtual
facilita o acesso a todos os colaboradores, independentemente da sua localização. Incluir um
programa de apoio emocional para os colaboradores para o ano de 2022 é essencial para garantir
a resiliência das equipas.
- Apoio na gestão financeira
Com o aparecimento da pandemia a procura de
serviços de bem-estar financeiro aumentou drasticamente. As preocupações neste campo variam
dependendo da geração, mas são altamente impactantes na qualidade de vida dos colaboradores e uma preocupação bastante marcada nesta
época de pandemia.
- Aulas virtuais para atividade física
Desenvolver uma cultura baseada no bem-estar
físico promovendo várias atividades físicas ao
longo da semana, poderá ser um fator diferenciador no bem-estar do colaborador. Disponibilizar aulas virtuais com um ‘personal trainer’,
‘zumba’ e ‘yoga’ são alguns exemplos. A prática
de desporto aumenta os níveis de serotonina, o
que provoca sentimentos positivos, aumenta a
autoestima e faz com que a pessoa se sinta bem
consigo própria. Para conseguir estes resultados,
basta 30 minutos.
Quando os colaboradores se sentem apoiados,
aumentam a motivação intrínseca para fazerem
mudanças nas suas vidas, o que leva a um impacto mais duradouro no bem-estar. Por outro lado,
para a organização ajuda a aumentar o ‘engagement’, a produtividade e a resiliência das equipas
e a diminuir o stresse.
Apoiar os colaboradores é essencial para a saúde
e a felicidade da organização e das equipas.
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Coverflex

Flexibilidade, a mãe de todas as revoluções
Texto: Miguel Santo Amaro
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as necessidades do mercado de trabalho moderno.
Como empreendedores, tendo criado e estado à
frente de empresas em diferentes sectores, deparámo-nos repetidamente com os mesmos problemas
quando lidávamos com a compensação dos colaboradores: múltiplos prestadores de compensação, falta de transparência, informação fiável e flexibilidade,
fornecendo uma experiência longe do ideal, tanto
para nós, como empregadores, como para as nossas
equipas. A Coverflex está a mudar isto: a plataforma
‘all-in-one’ permite a todas as empresas – independentemente da sua dimensão – conceber, operacionalizar e personalizar as suas ofertas de compensação para além do salário, com seguro de saúde,
subsídio de refeição, benefícios sociais e descontos.
Na Coverflex estamos a olhar para a flexibilidade e,
em concreto, para a flexibilidade como garante da individualidade, como um tema-chave quando se trata
de capacitar empresas e colaboradores para o futuro
do trabalho. É que, olhando com atenção para o mercado em que a Coverflex trabalha e cresce, depressa
percebemos que a flexibilidade é – e será – a mãe de
todas as revoluções.
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eis em cada 10 trabalhadores, em Portugal,
têm benefícios flexíveis. Do total de inquiridos, 52,6% trabalham em regime híbrido,
22,8% remotamente e 24,6% em regime
presencial (no escritório). A atribuição dos benefícios flexíveis varia na relação direta da flexibilidade
laboral, ou seja, quanto mais flexíveis são os regimes de trabalho em matéria de espaço e de horário,
maior flexibilidade existe na remuneração. Estas são
algumas das conclusões de «O estado da compensação 2021 – um estudo sobre o futuro do trabalho e o
trabalho do futuro», organizado pela Coverflex e com
o apoio da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG). Realizado ‘on-line’, durante três semanas,
o inquérito recolheu respostas de 814 participantes,
maioritariamente em regime híbrido de trabalho.
Cerca de 60% dos trabalhadores gostaria de experimentar a lógica de trabalho de quatro dias semanais.
Ou seja: gostaria de mais flexibilidade.
Confesso que ter na palavra «flexibilidade» uma
das principais ‘buzzwords’ de um estudo chamado
«O estado da compensação» está longe de ser uma
surpresa. Na verdade, é tendo essa flexibilidade desejada e valorizada como princípio que a Coverflex
trabalha, há um ano, no mercado nacional.
O estudo, aberto a toda a comunidade empresarial
e de recursos humanos, tem como objetivos fundamentais fazer o levantamento e o mapeamento de
questões relacionadas com a flexibilidade (de horário e de espaço de trabalho), compensação e benefícios flexíveis e políticas de diversidade e inclusão em
empresas portuguesas ou a trabalhar em território
português, assim como ir ao encontro dos desafios,
entendendo tendências e ajudando a desmistificar
novas dinâmicas de trabalho e de interação entre
equipas. Mas é o conceito de flexibilidade, e o seu
desenvolvimento transversal ao futuro do trabalho e
ao trabalho do futuro, que nos reflete enquanto participantes da transformação profunda que o mercado
de trabalho nos exige.
A forma como trabalhamos está a mudar, mas a compensação – salário, bónus, participação no capital da
empresa e benefícios – não tem evoludo ao longo
de décadas. A atual abordagem rígida de ‘one-size-fits-all’ está ultrapassada e não consegue satisfazer

Miguel Santo Amaro é ‘chief executive officer (CEO)
e cofundador da Coverflex

www.coverflex.com/pt

Nota: o estudo completo está disponível
para ‘download’ em www.coverflex.com/pt/
estado-da-compensacao-2021-22f exe
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Edenred

Responsabilidade social
corporativa começa dentro
de portas
Texto: Filipa Martins

Quanto melhor a empresa
conseguir refletir e dar resposta
aos novos padrões sociais, mais
atrativa ela se tornará para os
colaboradores e maior será o
sentimento de pertença.
42
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Filipa Martins é diretora geral
da Edenred em Portugal
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s tempos recentes tiveram um inegável impacto no que somos enquanto
cidadãos e profissionais. Estamos
hoje no mundo, e no trabalho, de uma
forma completamente diferente do que estávamos
há dois anos. Alterámos as nossas interações, habituámo-nos a fazer quase tudo à distância, desenvolvemos preocupações diferentes e ficámos mais
conscientes do nosso contributo – tal como da nossa
responsabilidade – a nível social, ambiental e económico.
Todas estas mudanças traduzem-se num desafio
iminente para a gestão de recursos humanos, uma
vez que, para reter e atrair talento, as empresas têm
de criar uma proposta de valor alinhada com as novas expectativas dos colaboradores. E isso passa,
inequivocamente, por proporcionar opções que se
adequem ao ciclo de vida em que estão e às suas necessidades específicas.
Mais do que nunca, a cultura organizacional importa, e também ela tem que se adaptar ao atual contexto económico-social. Quanto melhor a empresa
conseguir refletir e dar resposta aos novos padrões
sociais, mais atrativa ela se tornará para os colaboradores e maior será o sentimento de pertença a estas
organizações, o que contribui de forma positiva para
o seu sucesso.
Concretizar este desígnio obriga a olhar para a estrutura de compensação e adequar os benefícios
extrassalariais, garantindo que se cumpre com toda
a legislação em vigor, enquanto se confere aos colaboradores maior poder de compra e uma almejada
liberdade para escolher os benefícios que mais fazem sentido para si.

https://edenred.pt

É fundamental assegurar que a responsabilidade social corporativa não é apenas um chavão e começa
dentro de portas, na proteção e na promoção ativa
do bem-estar dos colaboradores. 65% dos colaboradores consideram que a pandemia de Covid-19
aumentou a sua consciência sobre a sua saúde e a
necessidade de ter uma alimentação mais saudável,
o que mostra que a saúde tem de ser uma temática
consagrada com medidas concretas nas políticas de
recursos humanos (já que tem implicações diretas
na assiduidade e na produtividade). A conclusão é
do recém-divulgado Barómetro FOOD 2021, estudo
realizado no âmbito do Programa FOOD – Fighting
Obesity through Offer and Demand, lançado em
2009 pelo Grupo Edenred com o apoio da União
Europeia e que, em Portugal, tem a Direção Geral de
Saúde como entidade parceira.
Através do Programa FOOD, a Edenred catalisa a sua
relação privilegiada com colaboradores, empresas e
restaurantes, para ser um agente facilitador da promoção de hábitos alimentares saudáveis durante a
jornada de trabalho. Ciente de que a adoção generalizada de uma alimentação equilibrada conduz a
ganhos consideráveis – no que diz respeito tanto ao
bem-estar social da população ativa como aos custos económicos para empresas e Estado –, a Edenred
desenvolve ações específicas junto deste ecossistema. O objetivo é ajudar as empresas a sensibilizarem os seus colaboradores para a importância de
protegerem a sua saúde através de escolhas nutricionais equilibradas, ao mesmo tempo que, junto
dos restaurantes, se trabalha na criação de menus
que deem uma resposta adequada.
Conectando empresas e colaboradores com restaurantes e redes de comércio local, criamos mais valor
para todos e materializamos o propósito do nosso
grupo. «Enrich connections. For good.»
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ICF Portugal

‘Coaching’ na liderança
Vantagens do ‘coaching’ profissional, rigoroso e ético
Texto: Rui Gomes
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P
Rui Gomes é vice-presidente
da ICF Portugal

www.icf.pt
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ara todos os leitores que nunca fizeram
uma sessão de ‘coaching’, nem sabem
como isso os pode servir, partilho convosco algo com que se podem relacionar.
São 9H00, o diretor está a abrir o seu portátil no gabinete quando entra o primeiro colaborador. Tem
uma dúvida e em três segundos o diretor resolve o
problema, ou seja, o colaborador sai com uma resposta para o seu problema.
O diretor liga o computador, abre o ‘e-mail’, começa
a fazer ‘scroll’ e a abrir as mensagens mais importantes e volta a entrar outro colaborador com um novo
problema. Novo problema igual a nova solução.
O dia continua e o ritmo é este. Tarefas interrompidas, sensação de recompensa a curto prazo quando resolve um problema de algum elemento da
sua equipa, mas no final do dia o diretor está cansado, sente que não fez nada do que lhe competia
e não teve tempo para olhar para o negócio, para
levantar a cabeça e ver para aonde estava a levar o
barco, pois passou o dia a apagar fogos. É o nosso
diretor bombeiro. É o diretor mais comum nas organizações. Sem vida própria, sem tempo para nada,
apenas com a esperança de que se trabalhar horas
extra, sábados e domingos, um dia conseguirá ver
aquela caixa de correio com tudo lido.
Este diretor decide contratar um ‘coach’ e quando
efetua a sua pesquisa as opções são vastas. Há o
‘master coach’ que fez um curso num fim-de-semana, o guru que tirou um curso ‘on-line’ de quatro
horas, e o leque de ofertas prossegue.
A garantia de que vai encontrar um ‘coach’ profissional, rigoroso e ético, chega-lhe por um ‘coach’
profissional ICF, com mais de 60 horas de formação especializada e acreditada pela International
Coaching Federation. Trabalhar com um profissional que o vai ajudar a desenvolver todo o seu potencial, recorrendo aos melhores procedimentos,
técnicas e ferramentas de ‘coaching’, com ausência
de julgamentos e total confidencialidade, dá-lhe a
confiança de que precisava para avançar.
Desde o primeiro momento, este ‘coach’ profissional ICF, treinado segundos os padrões de qualidade e ética da ICF, respeita o seu código de ética
e defende os valores fundamentais (www.icf.pt/
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Não foi o ‘coach’ que lhe
disse o que tinha de fazer,
foi ele que desenvolveu o plano
e a estratégia, tendo assim
assumido grande nível de
compromisso e motivação.
codigo-etica-icf-portugal). O diretor percebe que
está em ambiente seguro.
Mas o diretor ainda estava um pouco confuso sobre
como iria decorrer a sessão e o que era esperado
dele, assim como o que podia esperar do ‘coach’. A
resposta surpreendeu-o: segundo a ICF, ‘coaching’
consiste numa parceria com o cliente, através de
um processo estimulante e criativo que o inspira a
maximizar o seu potencial pessoal e profissional.
O diretor estava a entrar num processo de crescimento, em que ia trabalhar, não com as respostas
do ‘coach’ mas com as suas soluções. Aquelas em
que acredita, que fazem sentido para ele e que saberá voltar a encontrar quando estiver em posição
semelhante
Nas sessões com o ‘coach’ profissional ICF, o nosso diretor descobriu que pode ter vida própria e
consegue fazer crescer o seu negócio. Encontrou
soluções para que as suas equipas chegassem às
respostas e não ficassem dependentes de si para
resolver os problemas.
Aplicou com a sua equipa as mesmas estratégias.
Passou a fazer perguntas abertas para não induzir
um colaborador num determinado caminho, mas
sim despertar todo o potencial desse mesmo colaborador.
As competências da sua equipa desenvolveram-se,
cresceram, e com isso cresceu a empresa.
Não foi o ‘coach’ que lhe disse o que tinha de fazer,
foi ele que desenvolveu o plano e a estratégia, tendo assim assumido grande nível de compromisso e
motivação.
Como disse Daniel Goleman, «apesar de o ‘coaching’ não proclamar os resultados, não há dúvidas
de que os tem».

COACHING

I Have The Power

‘Coaching’ para desenvolver talento
Texto: Adelino Cunha
Adelino Cunha é ‘chief executive
officer’ (CEO) da Solfut Lda – I Have
The Power (IHTP)
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s questões do recrutamento de talento
e da sua retenção nas empresas é um
tema cada dia mais importante.
As empresas já perceberam que mais
vale ter poucos, mas bons, do que ter muitos maus.
No caso das empresas de tecnologias de informação
(TI), precisam de ter muitos e bons, caso contrário
não conseguem aproveitar das oportunidades que
estão à sua volta.
A questão que então se coloca é: como se faz isso?
Acredito que teremos de investir em vários eixos:
1. melhorar o recrutamento;
2. melhorar o desenvolvimento;
3. melhorar a congruência organizacional.

diferentes tipos de serviço, vão permitir cruzar novas competências obtidas pela formação com a sua
interação com a realidade, dando assim sentido aos
investimentos feitos nas pessoas.
Sendo o ‘coaching’ uma metodologia de desenvolvimento das pessoas, está chegada a hora de se passar
as pessoas e as equipas para o centro das empresas,
pois só com melhores pessoas teremos melhores resultados consistentes ao longo do tempo.

Melhorar o recrutamento
Importa melhorar os processos de recrutamento e
dar a importância devida a essa função crítica para
as empresas, pois importa garantir o alinhamento
entre os valores de quem entra e os valores da organização. Estes valores já estão em modo stresse, pois
as gerações X, Y e Z estão a desafiar a transformação
das empresas para novos patamares e para novas
estruturas de valores. É demasiado simplista as expressões «eles não querem trabalhar» ou «eles não
se comprometem». Temos é de nos questionar sobre
o porquê de isso acontecer, e essa reflexão profunda
tem de ser feita nas empresas, com a ajuda de consultores externos que possam fazer as perguntas
incómodas.
Melhores e mais evoluídos sistemas de recrutamento vão gerar mais oportunidades de crescimento das
empresas.
Melhorar o desenvolvimento
Claramente que temos de apostar no desenvolvimento das pessoas e na sua formação técnica e comportamental, para cada função, começando no topo
e nas lideranças.
Acontece, porém, que a formação não é suficiente.
Precisa de ser implementada na prática e ajustada
ao longo do tempo. Na minha opinião, isso consegue-se na perfeição com a combinação de formação
com ‘coaching’, para que o ‘tuning’ seja feito à velocidade de cada pessoa.
O ‘coaching’ executivo, o ‘coaching’ de equipas ou o
‘coaching’ de vida, ou a combinação virtuosa destes
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Melhorar a congruência organizacional
Esta é talvez a maior fonte de desmotivação das pessoas e o fator mais importante para que as pessoas
deitem a toalha ao chão: o perceberem que o que é
dito não corresponde ao que é feito.
Para se mudar esta situação teremos de começar pelos administradores e diretores das empresas, para
que tomem consciência do que têm de melhorar nos
seus comportamentos para que as pessoas os considerem e os queiram seguir e possam verdadeiramente formar equipas eficazes.
A tentação de ignorar o que acontece e de enterrar
a cabeça na areia perante problemas graves de congruência afeta a moral das equipas e faz as empresas
perderem os melhores.
A liderança pelo exemplo, que pode ter o apoio importantíssimo do ‘coaching’ executivo, fará com que
os resultados ambicionados por todos possam surgir rapidamente e se possa viver realmente um excelente ambiente nas empresas.
****
Acredito que se reforçarmos estes três pilares nas
empresas, garantidamente teremos melhores resultados e melhores ambientes de trabalho, potenciadores de maiores níveis de felicidade nas pessoas.
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Porquê o ‘executive coaching’
Texto: Carlos Filipe Oliveira
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Carlos Filipe Oliveira é ‘partner’
da Stanton Chase e ‘coach’ da Lead
& Coach

www.leadycoach.com
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‘executive coaching’ quando é muito
orientado para a atividade da empresa
é um investimento nas pessoas e uma
forma de acrescentar valor na organização através do reforço de competências dos seus
colaboradores. Quando é bem aplicado, representa
uma «ferramenta» poderosíssima para criar ou reforçar competências através das mudanças de hábitos e
de comportamentos.
Deste modo, o ‘executive coaching’ produz um impacto marcante e muito positivo não só no desenvolvimento pessoal, mas também no desenvolvimento
profissional de competências comportamentais, ‘soft
skills’, aptas a alavancar o desempenho, presente ou
numa lógica evolutiva, para lhe permitir atingir novos
patamares de responsabilidade.
Um dos aspetos que têm impacto no ‘coaching’ tem a
ver com os valores individuas que em cada momento
estão a ser vividos pelo ‘coachee’, por exemplo quando alguém procrastina nas tomadas de decisão, quando não delega, quando alguém comunica de uma forma pouco eficaz, importa perceber que valores, qual
a energia que está na base destes comportamentos
para depois percebermos como se podem desenvolver de forma a que se interiorizem as mudanças de
comportamentos e, deste modo, ficarem indelevelmente incorporados no seu ‘modus operandi’.
Dito isto, será fácil perceber que a diferença entre
‘executive coaching’ e a formação é grande; enquanto no primeiro pressupõe tempo para mudar hábitos
e comportamentos, a segunda significa passagem de
informação, depende naturalmente da qualidade do
seu conteúdo, dos meios pedagógicos utilizados e da
forma como é absorvida pelo formando. Depende do
seu capital de conhecimento e da experiência inicial,

Se para mudar hábitos e
comportamentos é preciso tempo, é
preciso também que se estabeleça
uma relação de parceria, a que
chamo ‘rapport’ emocional, com
base na absoluta confidencialidade
da informação partilhada e na
confiança que se estabelece entre
‘coach’ e ‘coachee’.
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sendo que o formador é um facilitador da passagem
de conhecimento. Se a formação pode ser muito útil
no conhecimento técnico, ‘hard skills’, ou passagem
de ‘know-how’, porém, já no desenvolvimento de
competências, onde o fator tempo é fundamental
para estabelecer uma parceria, peca manifestamente
por defeito.
Se para mudar hábitos e comportamentos é preciso
tempo, é preciso também que se estabeleça uma relação de parceria, a que chamo ‘rapport’ emocional,
com base na absoluta confidencialidade da informação partilhada e na confiança que se estabelece entre
‘coach’ e ‘coachee’, e que seja um elo de ligação, de
modo a que nas «viagens» que se fazem ao mundo
interior de emoções, crenças e valores do ‘coachee’,
por vezes dolorosa e difícil, se possa fazer da forma
mais confortável, positiva e construtiva possível.
Se cada pessoa é um mundo de convicções, valores,
emoções e crenças limitativas, cada projeto de ‘executive coaching’ é único e irrepetível, e neste sentido
customizável e desenvolvido à medida das necessidades concretas e específicas daquele ‘coachee’.
Por vezes sobrevem uma dúvida: mas será que o
‘coaching’ se aplica apenas quando uma pessoa tem
um mau desempenho?; ou pelo contrário é um investimento que uma organização faz nas suas pessoas
para desenvolver competências em pessoas com um
bom desempenho, que pode ser melhorado, desenvolvido?
A resposta está no facto de o ‘coaching’, não sendo
uma varinha mágica que «cura todos os males» das
organizações, permitir «trabalhar» competências que
obviamente podem estar presentes num nível aquém
do esperado, mas também poderá ser muito poderoso para desenvolver competências que estando já
num bom nível podem ficar num nível mais sofisticado de modo a chegar a um «ativo mais valioso».
No entanto, existem duas regras de ouro num programa de ‘coaching’: não se consegue fazer ‘coaching’
contra a vontade do ‘coachee’, porque se alguém
não vê utilidade ou pura simplesmente não acredita
ou não quer não se consegue ter resultados; segunda regra, e que vem da física, «de onde não há, não
se consegue tirar», ou seja, importa numa lógica de
missão e de serviço perceber o que o ‘coachee’ quer
e o que lhe falta, em termos de competências, para o
alcançar, e este é o grande fator crítico de sucesso do
‘executive coaching’.
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Atenção, você será o próximo líder!
Texto: Paulo Lopes Ribeiro
https://sofiacalheiros.com
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om a proximidade do novo ano, faz sempre sentido um balanço. Neste ano de
2021, escolhemos congratular os líderes
de pessoas, no jargão organizacional, os
‘people managers’.
Vimos que se destacaram, qualquer que fosse o seu
nível organizacional, por serem os mais resilientes,
altos expoentes das performances das empresas. Seguraram o barco e continuam ao leme.
Os ‘people managers’ encontram-se quase sempre
pressionados pelas condições do mercado, pelas
exigências dos clientes, das hierarquias, dos colaboradores, dos pares, e pelas necessidades inflexíveis
dos processos. Estes últimos tempos foi demais, mesmo duro.
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Paulo Lopes Ribeiro é ‘partner’
da Sofia Calheiros & Associates
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Das várias tomadas de consciência,
relevamos porventura a que para
nós é a mais importante: «A missão
de um líder é garantir e inspirar
performance!»
Constatámos muita aflição, num prolongado (e que
ainda não terminou) ‘navigating the storm’ cheio de
incerteza e ambiguidade temperada de generosidade e disponibilidade admiráveis, que por vezes, no
turbilhão dos dias, lutando «para manter a cabeça
fora de água», os fez esquecer «o que já sabiam»…
nada se faz sozinha(o)!
Com a mesma generosidade, permitiram-se ser ouvidos e apoiados em várias tomadas de consciência
em programas desenhados à medida das suas necessidades. Estes programas todos diferentes tiveram,
no entanto, pontos comuns que decorreram de uma
necessidade coletiva que ultrapassou a individualidade da pessoa líder e da corporação de pertença.
Partilhando pontos comuns, fizeram um caminho de:
- conhecer as suas necessidades específicas como líderes e as necessidades das suas equipas, bem como
as suas preferências e perfis (com instrumentos de
‘assessment’);
- trabalhar as tomadas de consciência e o compromisso de ação imediata nas suas áreas de responsabilidade (com ‘coaching’ individual e de grupo/ equipa);
- refrescar as suas perspetivas no sentido de escolher
as melhores estratégias e ferramentas nas relações
com os outros, com grande enfoque na escuta total,
na influência, na negociação, no cuidar (com ‘webinars’, ‘workshops’, ‘shots’ e ‘clips)’, etc, etc.
…
Em não poucos casos, estes ‘people managers’ relataram ter (re)começado a respirar, agora já sem lutar
(tanto ). Bravo! E, das várias tomadas de consciência, relevamos porventura a que para nós é a mais importante: «A missão de um líder é garantir e inspirar
performance!»
Obrigado, líderes, por termos feito parte dos vossos
desafios deste ano!
Contem connosco para 2022!
Olá, talentos! Contem connosco para as vossas performances enquanto líderes!

PUB

COACHING

YouUp

Tendências emergentes em ‘coaching’
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Texto: Ana Teresa Penim/ João Alberto Catalão
ar atenção aos sinais e às tendências
globais é a base da nossa forma de estar. Sabemos que isso nos torna profissionais mais capazes e mais criativos. E
porque acreditamos que a partilha é a alma da vida
e dos negócios, partilhamos oito grandes tendências
que temos visto emergir e fomentado através da nossa
atividade em ‘coaching’, ‘team coaching’ e ‘mentoring’.

5. Ênfase na diversidade
É cada vez mais evidente a correlação entre diversidade e performance. Na medida em que aposta na personalização e na empatia, o ‘coaching’ está numa posição
privilegiada para fazer emergir talento numa força de
trabalho diversificada, a todos os níveis.

1. O ‘coaching’ digital veio para ficar
O teletrabalho e a globalização das organizações têm
consolidado o ‘coaching’ digital e evidenciado as suas
vantagens pela abrangência geográfica, poupança de
tempo e de custos com deslocações que esta modalidade permite. Com a tecnologia certa e uma conexão
fiável, tal como nas sessões presenciais a chave será
sempre a relação de confiança. Porém, o debate internacional em torno da inteligência artificial e de muitas
outras tecnologias ao serviço do ‘coaching’ tem-se intensificado.

6. Profissionalização
Seja qual for o ‘background’ académico do ‘coach’ ou
do mentor, há hoje uma consciência global do valor da
experiência e da imprescindibilidade de uma sólida
formação de base em ‘coaching’, ‘team coaching’ ou
‘mentoring’, validada pelas associações internacionais
do sector e suportada pelos seus rigorosos códigos de
ética. Cursos e certificações credíveis, renovadas periodicamente através de formação e supervisão contínuas, são o caminho para o reforço contínuo da credibilidade e notoriedade destas atividades no mercado.

2. O ‘coaching’ expande-se na organização
A era de massificação da personalização e a consciência do seu poder transformacional estão a levar o ‘coaching’ aos vários níveis da organização, evidenciando
o seu potencial muito para além da resolução de problemas, nomeadamente para: integrar jovens, desenvolver e reter talento, facilitar mudanças e transições
na carreira, potenciar líderes, favorecer o bem-estar…

7. Cultura de ‘coaching’
Mais do que uma atividade profissional, os princípios
e competências ‘core’ do ‘coaching’ têm vindo a afirmar-se como uma forma virtuosa de estar e de interagir
com os outros, em todos os domínios da vida e da sociedade. Existirá cada vez mais aposta na aquisição de
competências por pessoas de todas as idades, como a
capacidade de estar presente, de criar empatia, de escuta ativa, de fazer perguntas poderosas, de cocriar e
desenhar novas possibilidades, ao serviço da liderança, do ensino, da família, do voluntariado, etc.

3. Do ‘coaching’ ao ‘team coaching’
Há consciência de que a mudança individual não
chega para os complexos desafios que as organizações têm que enfrentar. Fazer emergir e tirar partido
da inteligência coletiva, numa perspetiva sistémica, é
fundamental, sendo o ‘team coaching’ o processo de o
alcançar. Esta é a modalidade de ‘coaching’ em maior
expansão a nível global.
4. Do ‘coaching’ ao ‘mentoring’
Posicionando-se como ‘coaching plus’, o processo milenar de ‘mentoring’ assume-se hoje como aliança de
aprendizagem, de inspiração e de crescimento mútuo
em sabedoria. Por se situar um passo à frente, está a
ganhar cada vez mais significado e espaço nas organizações, tanto com recurso a mentores internos, como
externos.
52
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8. ‘Feedforward’
E porque o ‘coaching’ e o ‘mentoring’ têm como principal missão contribuir para dar vida àquilo em que
nos queremos tornar enquanto indivíduos, equipas,
organizações e sociedade em geral, torna-se cada vez
mais valorizada a tomada de consciência do caminho
que se percorre, dos objetivos que se alcançam, das
mudanças que se materializam e das sementes que se
plantam.
****
Em suma, o futuro do ‘coaching’, do ‘team coaching’ e
do ‘mentoring’ afigura-se brilhante.
Acarinhemos e zelemos todos pela sua reputação
e pelo seu desenvolvimento contínuo.

João Alberto Catalão e Ana Teresa
Penim são ‘thinking partners
e cofundadores da YouUp – The
Coaching & Mentoring Company

https://youup.pt
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Vamos falar de equilíbrio
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uando a ordem do dia é a Gestão do
Talento, sabemos desde logo que o
principal desafio passará por equilibrar um enormíssimo conjunto de
variáveis. Na base desta equação, encontramos a
nossa estratégia organizacional e aquilo que a move,
as pessoas.
Pode parecer fácil, e talvez até o seja, se conseguirmos alinhar a nossa estratégia, clara e bem definida,
com os recursos certos nas posições certas e com a
garantia de que estes se mantêm motivados no desempenho das suas funções.
Quando dedicamos o nosso tempo a ajudar os nossos parceiros a desenvolver e solidificar os seus processos, temos forçosamente uma visão ampla dos
principais desafios que estes devem enfrentar no
seu dia-a-dia.
Um dos tópicos a que procuramos dar resposta com
maior frequência é a melhoria na comunicação. Um
colaborador para o qual a sua função (ou os seus
objetivos) não está clara, terá dificuldade em, por
exemplo, perceber a importância do seu contributo
para a organização e poderá ser um recurso desmotivado a curto prazo. Esta é a principal importância
do alinhamento entre o domínio estratégico e operacional.
Mas vamos um pouco mais longe e falemos sobre
‘feedback’. Em complemento do ponto anterior, tem
aumentado nos últimos anos a procura por soluções
de acompanhamento contínuo. A tendência é que
possamos medir o desempenho de um colaborador
periodicamente ao invés de apenas anualmente,
como proposto pelas metodologias clássicas. Desta
forma, as chefias podem monitorizar de uma maneira mais eficaz as metas dos colaboradores, criando
micro-tarefas ou revendo as suas prioridades, o que
forçosamente lhes facilitará a avaliação final e melhorará resultados. Inversamente, os colaboradores
sentem-se mais à vontade com as suas chefias, partilhando as suas dificuldades e criando em conjunto
planos de melhoria.
A melhoria contínua é ela também uma grande
tendência nos dias de hoje. As competências dos
colaboradores estão no centro de todos os nossos
processos. Quando recrutamos alguém, mesmo que
ainda júnior, essa pessoa traz consigo o perfil de
competências que procurávamos para desempe-
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Texto: Mónica Magalhães

Mónica Magalhães é ‘senior consultant’ (SAP SuccessFactors)
na ARAGO Consulting Ibéria

nhar uma determinada função. Todos procuramos
evoluir na nossa carreira e o acompanhamento contínuo permite que possamos igualmente identificar
os próximos desafios dos nossos recursos humanos
e orientá-los para que consigam atingir as suas metas. Desta forma, conseguimos garantir maior motivação e compromisso para com a organização.
O acompanhamento contínuo não descura a avaliação anual, que exige obviamente um esforço enorme por parte dos Recursos Humanos para que se
encontre uma forma justa de avaliar e recompensar
o desempenho dos colaboradores.
Estes são apenas alguns exemplos de desafios que as
equipas de Recursos Humanos enfrentam para conseguir atrair, desenvolver e reter talentos nas suas organizações. Num universo empresarial cada vez mais
global, para além destes desafios as empresas lidam
também com estruturas geodistribuídas, necessitando de um maior suporte nos seus processos.
O SAP Successfactors é uma solução ‘cloud’ modular, construída em torno das competências e capaz
de acompanhar todos os processos de Recursos Humanos, como Recrutamento, Avaliação de Desempenho, Sucessão ou Compensação.
Uma ferramenta extremamente flexível, costumizável, móvel e evolutiva, desenhada para dar constantemente resposta aos desafios atuais da Gestão de
Recursos Humanos como estes que acabamos de
enumerar. Os módulos conectados entre si num só
lugar são os maiores aliados nos Recursos Humanos
na gestão e retenção do talento.
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Liderança e sucesso organizacional
Texto: Artur Félix
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Esta situação poderia ter sido evitada?
Provavelmente sim.
Se houvesse por parte do líder do Carlos um genuíno interesse pela pessoa e não exclusivamente no
resultado do seu trabalho.
Um estilo de liderança mais próximo, tendo em vista
entender as dificuldades e motivações, por forma
a antecipar e prevenir potenciais problemas, teria
permitido detetar os primeiros sinais de exaustão.
A prática frequente de ‘feedback’, seja de reforço
positivo para os inúmeros sucessos que foi alcançando, seja de melhoria, teria permitido ao Carlos
ver o seu trabalho reconhecido e sentir-se apoiado
quando necessitava.
No caso do Carlos, a liderança «ausente» não deu
conta do evoluir da situação, sendo surpreendida
com o seu ‘burnout’.
São, contudo, mais frequentes os casos desta natureza resultantes de estilos de liderança mais diretivos.
O comportamento dos líderes é determinante nos
níveis de stresse dos seus colaboradores.
Saber adequar os comportamentos de liderança ao
contexto, à pessoa e ao objetivo que se pretende alcançar são determinantes para a eficácia no exercício da liderança.
Da nossa experiência no domínio do desenvolvimento organizacional e da liderança, podemos
afirmar que a relação entre o líder e os seus colaboradores é um excelente preditor do sucesso organizacional.
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Carlos era um profissional experiente,
dedicado e responsável. Era conhecido por ter um desempenho acima da
média, excedendo frequentemente
aquilo que dele era esperado.
Era uma daquelas pessoas que, independentemente da dimensão do desafio, estava disponível para
dar o máximo, mesmo que para tal tivesse que sacrificar a sua vida pessoal.
Reconhecido como uma pessoa chave na organização, eram-lhe frequentemente confiadas responsabilidades em temas a que os colegas tinham dificuldade em responder.
A chegada da pandemia deixou todos surpreendidos e teve um grande impacto no negócio da organização do Carlos.
De um momento para o outro, as vendas tiveram
uma forte quebra.
Havia que reduzir o número de colaboradores.
Claro que para o Carlos, considerado uma peça chave na organização, não haveria problema. O seu posto de trabalho estava assegurado.
Porém, e já num contexto de isolamento social, o Carlos começou a ver os colegas a sair e a acumular as
suas tarefas e responsabilidades.
Adicionalmente, como a oferta tradicional não se
adequava às condições do mercado, foi-lhe pedido
para desenvolver um novo conjunto de linhas de
serviço.
Entendendo o período de exceção que a organização atravessava, o Carlos meteu mãos à obra e, como
de costume, foi encontrando as respostas adequadas, que permitiram recuperar rapidamente o volume de vendas.
Os líderes da sua organização estavam satisfeitos
com os resultados e iam pedindo sempre mais um
«pequeno» esforço ao Carlos, esquecendo-se da
enorme carga que já transportava há algum tempo.
Até que um dia o Carlos começou a ter dificuldade
em corresponder. Qualquer pequena questão lhe
parecia uma montanha difícil de ultrapassar.
Não percebia o que se passava consigo, porque nunca se tinha sentido assim ao longo da carreira profissional.
A exaustão física e emocional era grande e a capacidade de recuperar reduzida.
Ao consultar um médico tomou consciência que estava em ‘burnout’ e que se queria melhorar teria que
parar e afastar-se por algum tempo.

www.blinkconsulting.eu

Artur Félix é ‘partner’ da Blink
Consulting
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Mudar e transformar… com visão e consistência!
Texto: Carlos Sezões
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s organizações empresariais estão num
tempo de mudança acelerada. As pressões para tal são de natureza interna e
externa, fruto da dinâmica socio-tecnológica e de forças motrizes poderosas – estruturais
(como a transformação digital) ou conjunturais (como
a pandemia e suas consequências imediatas). Naturalmente, sectores com mais intensidade concorrencial
estão na «crista da onda» da mudança, mas o contágio
será rápido e nenhuma indústria ou área de atividade
ficará imune.
Os imperativos para a transformação organizacional
começam a ser cada vez mais evidentes. Novas (e menos novas) gerações de profissionais procuram hoje
«propostas de valor» que elevam o patamar de exigência muito além da compensação financeira – desde o
foco na ética e no propósito, à visão e ao impacto social
das empresas, das promessas de desenvolvimento
pessoal e realizações à garantia de flexibilidade e de
uma mais saudável integração pessoal-profissional.
Os novos modelos de negócio requerem hoje ambientes colaborativos, orientados à partilha, à agilidade e
à rapidez na inovação. Cada vez menos o tempo (horários) ou o espaço (escritório, fábrica, loja física) são
críticos para o cumprimento das missões profissionais
de cada «função» ou «cargo». Se o talento «humano»
é ainda o ativo essencial de uma organização, cada vez
mais o capital tecnológico trazido pela digitalização,
robotização e os invisíveis (mas omnipresentes) algoritmos será fundamental. Gerir toda esta complexidade e volatilidade exige um novo ‘mindset’ de liderança

e novos processos e modelos de gestão.
Nestes construtos humanos que são as «organizações», que assentam em capital humano para suprirem necessidades societais, alguns ingredientes continuam essenciais: Liderança (providencia visão, foco,
exemplo e execução), Cultura (potencia um ambiente
saudável e positivo para a perfomance), Estratégia
(mostra o caminho que se pretende trilhar), Estrutura
(o enquadramento de pessoas, responsabilidades e
decisões) e Talento (o conhecimento, competências e
emoções das pessoas que colaboram num contexto
organizacional). Para uma mudança consistente, há
que atuar sobre estas variáveis de modo holístico e integrado. O grande desafio da construção da mudança
é, não tenho dúvidas, assegurar essa consistência com
projetos que atuem sobre esses ‘tipping points’ e façam a ponte entre as dimensões «macro» da arquitetura organizacional. Esses projetos (sejam eles Employer
Branding, Culture Transformation ou Leadership Models) devem ser alavancas de mudança – transformando ‘mindsets’ em comportamentos ou intervenções de
cocriação em novos sistemas e processos, que capacitem as organizações para um melhor cumprimento da
sua missão. Redesenhar organizações exigirá abordagens ‘tailor-made’, com um ‘toolkit’ multidisciplinar (da
psicologia organizacional à neurociência, das práticas
de gestão ao ‘design thinking’, da análise de sistemas à
tecnologia). Só assim se garante impacto e resultados
em ambientes complexos, de elevada incerteza e acelerada mudança – mas que (por enquanto) continuam
a ser feitos de pessoas para pessoas.

Carlos Sezões é ‘managing partner’
da Darefy – Leadership & Change
Builders

www.darefy.co
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‘Be like water’

Afonso Carvalho é ‘chief executive officer’ (CEO) do Grupo Egor

Texto: Afonso Carvalho
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www.egor.pt
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assam perfeitamente despercebidos e os
nomes pouco ou nada nos dizem, mas a
verdade é que influenciaram decisivamente personalidades marcantes. Sem
eles certamente que as vidas de algumas personalidades teriam sido muito diferentes e provavelmente
para pior. O que têm em comum Walter Davis, Angelo
Parilla, Bill Campbell e Maya Angelou? Foram os mentores de personalidades como Michael Jordan, Ayrton Senna, Steve Jobs e Oprah Winfrey. Foram as pessoas que a determinado momento da vida pessoal e
profissional exerceram uma influência tal que viriam
a deixar uma marca profunda, transformacional e
emocional que os tornou únicos e uma referência
para milhões de pessoas neste planeta.
Trabalhar em consultoria de recursos humanos é ter
a oportunidade única de fazer a diferença na vida
de pessoas e organizações e é por si só algo único e
transformacional, algo que nos permite ganhar uma
visão muito ampla da dimensão humana e da dimensão organizacional, porque independentemente da
área que estejamos a trabalhar em consultoria ou
da área de recursos humanos em que nos especializemos a verdade é que um consultor é alguém que
pode radicalmente mudar o rumo da história. Nos
dias que correm a consultoria de recursos humanos
tem diversos e complexos desafios que crescem à
medida que aumenta a incerteza e a imprevisibilidade dos ecossistemas organizacionais, pelo que a
variável tempo, a complexidade, a expectativa dos
clientes e a vertente analítica dos projetos são sem
dúvida alguns dos principais desafios que as empre-
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sas que vendem estes serviços se depararam.
Os últimos tempos obrigaram as organizações a refletir profundamente sobre as suas práticas e processos de recursos humanos, pelo que novos modelos
organizacionais, de trabalho, de formação, de liderança e sobretudo de carreira estão a emergir neste
novo contexto, daí que tudo isto espelhe um mar de
oportunidades para quem está na consultoria de recursos humanos. Todos os projetos são recompensadores, seja porque ajudamos a desenhar um novo
modelo de avaliação de desempenho, um modelo de
acolhimento para novos colaboradores, uma nova
política salarial ou simplesmente porque ajudamos
a restruturar um determinado departamento da organização, implementamos um projeto de ‘outplacement’ ou demonstramos através de um ‘benchmark’
salarial que a política de atração e retenção de talento
de determinada organização tem de ser alterada sob
pena de comprometer a médio prazo a sustentabilidade do negócio.
Todos os diagnósticos, intervenções e resultados
alcançados são recompensadores e acima de tudo
permitem-nos crescer enquanto pessoas e profissionais. No entanto, na minha opinião, e sobretudo
fruto do contexto atual e das dificuldades que alguns
profissionais estão a atravessar em virtude do desemprego, nada tem sido mais recompensador para
as equipas de consultoria do que projetos de gestão
de carreira nos quais podemos contribuir decisivamente para a recolocação no mercado de trabalho
e/ ou para a reativação de um profissional que está
desmotivado na organização onde se encontra.
Quando temos um problema de saúde vamos ao médico, quando queremos um crédito vamos ao banco
e quando queremos entrar no mercado de trabalho,
mudar de trabalho, quando estamos desempregados
ou simplesmente quando precisamos de um ‘boost’
na nossa carreira, onde é vamos? Temos de ir a um
especialista.
O prolongamento da nossa carreira profissional irá
inevitavelmente acompanhar o aumento da esperança média de vida, pelo que convém olharmos
para ela com muita atenção e planeamento, isto se
quisermos maximizar a nossa empregabilidade. Ter
um mentor, um gestor de carreira, não tem preço; e
isso tem sido decisivo para muitos profissionais, pelo
que tal como o Bruce Lee dizia, ‘be like water’ porque
a água não tem forma, ganha a forma do que tem pela
frente e muitos profissionais precisam de ajuda
para ganhar esta forma.
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Em casa de ‘techies’, espeto digital
Texto: Ricardo Rocha
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mundo das TI [tecnologias de informação] está a atrair, cada vez
mais, jovens talentos. De acordo
com o estudo «World’s Most Attractive Employers 2020», da Universum, consultora
especialista em ‘employer branding’, a área das
tecnologias tem vindo a subir no ‘ranking’ de
preferências dos universitários, principalmente
dos cursos de Engenharia e Informática. A principal razão? Poder posicionar-se na linha da
frente da inovação.
Ainda assim, fazer parte do universo das TI não
é uma garantia para atrair e reter profissionais.
Na última década, vários especialistas têm vindo
a alertar para a escassez de recursos humanos na
área da tecnologia. Numa das mais inspiradoras
Ted Talks sobre recursos humanos, Rainer Strack,
especialista na área, defende que em 2030 as
maiores economias mundiais vão ter mais vagas
de emprego do que talentos para as preencher.
A pandemia veio acelerar este desfasamento ao
impor a transformação digital das empresas. E
não há fim à vista.
Neste contexto, a competitividade pelos melhores profissionais tem aumentado especialmente
no sector das tecnologias.
Independentemente do sector de atividade
onde opere, ganhará esta «guerra pelo talento»
quem apostar em estratégias de ‘employer branding’ para reter e atrair talento.
E a tecnologia está também a ajudar a dar respos-

Ricardo Rocha é ‘marketing and communications director’
na Noesis
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ta a estes desafios. As ferramentas de ‘employer
engagement’ como o Workplace do Facebook,
MangoApps ou o recém-lançado Microsoft Viva,
são um excelente exemplo de como a tecnologia pode ser um excelente aliado do ‘employer
branding’ e da comunicação interna. Estas ferramentas de comunicação permitem que os
colaboradores estejam conectados, utilizando
recursos familiares, que já utilizam no seu dia-a-dia, como grupos de interesse, salas de ‘chat’ e
transmissão de vídeo, fomentando, por um lado,
o trabalho colaborativo e, por outro lado, a proximidade com a organização, especialmente num
momento em que o futuro do trabalho aponta
cada vez mais para um modelo híbrido.
Também a aposta na criação de raiz de ‘mobile
apps’ que permitam apoiar as equipas no seu
trabalho e na sua interação com a organização,
apoiando-os em questões funcionais (marcar
um lugar no escritório, reservar lugar no refeitório, entre tantas outras funcionalidades), burocráticas, mas também no ‘engagement’ com a empresa, são tendência e procuram fazer o ‘match’
perfeito entre as necessidades das equipas e os
seus hábitos de «consumo».
No fundo, a premissa é simples: tal como no
negócio, onde as organizações investem cada
vez mais no digital e na ‘customer experience’,
também na vertente das pessoas é fundamental
investir nestes formatos, no posicionamento da
marca enquanto empregador e… na ‘employer
experience’. Desta forma, é possível chegar a
um maior número de colaboradores, de forma
mais rápida e proporcionando uma melhor experiência no acesso à informação, ou qualquer
outro tipo de apoio que necessite, onde, quando
e como se quiser.
O investimento nestas soluções é também determinante para uma lógica de comunicação mais
transparente, bidirecional, permitindo a recolha
de ‘feedback’ dos colaboradores praticamente
em tempo real. Uma estratégia ‘win-win’: ganha
a empresa, que garante maior produtividade,
eficiência e uma cultura saudável, e ganha o colaborador, com uma melhor experiência na sua
jornada na empresa.
Será que podemos (finalmente!) começar a «matar» as ‘newsletters’ corporativas e a reduzir
drasticamente o número de ‘e-mails’ internos?
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Líderes inclusivos e pela sustentabilidade
emergem neste «novo mundo»
Texto: Margarida Calado
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emos vindo a assistir às adaptações e
transformações dos modelos de liderança. Alguns de nós ainda viveram
(alguns se calhar ainda vivem) com modelos de liderança totalmente esgotados e inadaptados, que não previram a velocidade vertiginosa e
a transformação exponencial que as formas de trabalhar e, logo, as formas de liderar sofreram.
Felizmente, novas escolas de liderança surgiram e
trouxeram a versão humana de liderança para cima
da mesa.
Com as novas escolas os líderes passaram a procurar fazer boas perguntas (corajosas/ difíceis/
disruptivas) e com visão de um futuro melhor; a
confiar nas equipas para resolverem os problemas
consigo, desenvolvendo-se no caminho; humanos,
com as suas vulnerabilidades, sendo alguém com
quem nos identificamos e pelos quais nos sentimos
representados; e com sensibilidade de perceber o
impacto que estão a ter nas vidas das pessoas, das
equipas, da empresa e, no limite, da sociedade...
Sabendo do impacto que tem nas pessoas, o líder
inclusivo emerge. É um líder que se conhece e trabalha nos seus enviesamentos inconscientes; é al-

https://pt.nttdata.com
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Sabendo do impacto que tem nas
pessoas, o líder inclusivo emerge.
É um líder que se conhece e
trabalha nos seus enviesamentos
inconscientes; é alguém com
capacidade de «criar equipas»
diversas, que se sintam confortáveis
em partilhar e arriscar, que têm
a coragem e a humildade para
aprender umas com as outras e
desafiarem-se mutuamente.
guém com capacidade de «criar equipas» diversas,
que se sintam confortáveis em partilhar e arriscar,
que têm a coragem e a humildade para aprender
umas com as outras e desafiarem-se mutuamente,
para crescerem enquanto grupo, mas também enquanto indivíduos e profissionais.
Tendo consciência do impacto que tem na sociedade, o líder pela sustentabilidade emerge. Um líder
que compreende que está nas suas mãos (nas mãos
de todos) fazer o caminho, encurtar o caminho,
ensinar o caminho e até desafiar o caminho. Um
líder que compreende que as empresas são tanto
ou mais sustentáveis se as pessoas que lá trabalham e os seus líderes estiverem comprometidos
com práticas de crescimento sustentável, de apoio
à comunidade em que se inserem e de redução de
desigualdades.
Esta liderança só se consegue com muita empatia e
muita confiança. Empatia para saber «ler» cada pessoa e cada contexto. Leitura, para saber adaptar-se
às novas situações vendo cada momento como uma
oportunidade de se desenvolver e desenvolver os
outros. Empatia para compreender o mundo que a
rodeia, pensando a longo prazo e no que pode fazer
para ter um impacto positivo. E confiança. Confiança
para fazer o caminho, para permitir que as equipas
co-construam esse caminho com autonomia, liberdade responsável e muita tentativa e erro.
O líder da atualidade é um ativista positivo, inclusivo e orientado para a sustentabilidade.
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Bem-vindo, novo paradigma!
Texto: João Cunha Pereira
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A maioria dos líderes reconhece
a mudança como necessária
para sobreviver e criar pontes
para a experiência vivencial
plena, num ambiente digital em
constante mudança, mas alguns
não conseguem perceber que essa
mudança tem de ser transversal.
66
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uantos de nós nunca sonharam ou
pelo menos imaginaram o que seria
da vida se uma das nossas competências fosse aquela que nos possibilitaria viajar no tempo, criando em paralelo dimensões múltiplas entre passado, presente e futuro?
Possivelmente, cada uma das pessoas que neste
preciso momento possa decidir utilizar um pouco
do seu tempo para a leitura deste pensamento já o
fez. Pois então, façamo-lo juntos.
Recuamos ao período entre o ano de 540 aC e o
ano de 470 aC. Neste período viveu aquele que,
para muitos, é considerado o «Pai da Dialética»:
Heráclito de Efeso. Filósofo pré-socrático a quem,
entre muitas outras inquietudes de pensamento, é
atribuída a já célebre frase «a única constante é a
mudança». Ao longo do tempo, inspirados por este
atrevimento muito à frente do seu tempo, muitos
autores se têm dedicado a utilizar este lema, enquadrando-o na volatilidade e na incerteza de que
se reveste a vida de todos nós, dia após dia.
Na verdade, concretamente falando sobre o mundo dos negócios, já desde a década de 1990 se
vem assistindo a uma autêntica revolução, muitas
vezes trasvestida de transformação: a denominada «transformação digital». Por essa altura, já as
empresas de ‘e-business’ começaram a alcançar
um sucesso financeiro significativo, e desde então
temos visto inúmeras evoluções que mudaram
o mundo; a forma como vivemos e a forma como
dinamizamos o mundo dos negócios ou o mundo
corporativo.
Mas, na verdade, nem tudo são (ou têm sido) rosas.
Muitos ainda se iludem acreditando que esta evo-

João Cunha Pereira é ‘founder’ e ‘chief executive officer’
(CEO) da PrimeTalent Group

https://primetalent.pt

lução representa apenas uma extensão dos seus
atuais processos de negócio e de vivência da realidade, quando na verdade é muito mais do que isso.
Este é o momento de consciencialização de uma
completa mudança de paradigma, e isto requer
uma mudança cultural, a todos os níveis.
Hoje, o crescimento e a evolução de uma organização dependem substancialmente da sua capacidade de integrar inovações tecnológicas, nunca
esquecendo a humanização desta tecnologia. Para
evoluir e desenvolver, as organizações têm de ser
mais ágeis e flexíveis, por forma a conseguirem
construir soluções robustas de adaptabilidade
permanente. Nesse sentido, a cultura de uma organização assume-se como fator crítico de sucesso,
permitindo um rápido ajustamento às novas condições, incentivando as pessoas a abraçarem a novidade, o desconhecido, os desafios.
Sabemos que a maioria dos líderes reconhece a
mudança como necessária para sobreviver e criar
pontes para a experiência vivencial plena, num ambiente digital em constante mudança, mas alguns
não conseguem perceber que essa mudança tem
de ser transversal. Se assim não for, e como a cultura de uma organização será sempre o reflexo da
sua liderança, facilmente nos aproximamos de um
abismo, onde serão difíceis, inclusivamente, saltos
de fé. Cabe à liderança de topo de cada organização desenvolver competências de comunicação
emocional e assertiva, sublinhando a importância
não da informação, mas do que todos percebem
dessa mensagem. E é assim porque a liderança é
uma competência; as competências trabalham-se e
treinam-se; o treino nunca acaba; e o potencial para
o florescimento todos temos. O investimento estará
sempre à espreita, por detrás de uma decisão.
Bem-vindo, novo paradigma!
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‘Digital readiness’ em recursos humanos
Texto: Susana Almeida Lopes

https://shl.pt
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As competências técnicas são
importantes, mas não chegam.
Precisamos das ‘soft skills’ bem nossas
conhecidas, mas agora aplicadas a
processos e desafios diferentes.
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ivemos numa mudança constante,
muitas vezes sem tempo para uma
preparação adequada. A transformação digital é uma mudança tornada
realidade, acelerada pela pandemia, que impacta
todos os nossos hábitos e comportamentos em sociedade, no trabalho e na forma como nos relacionamos com as organizações enquanto candidatos,
colaboradores e líderes.
Um estudo da SHL, de abril de 2020, mostra-nos
que no primeiro momento de resposta à pandemia
as organização em Portugal tiveram como prioridades: a higiene e segurança; a reorganização do
espaço; o bem-estar dos colaboradores.
Hoje em dia, a prioridade é potenciar o investimento no digital. A nova palavra-chave é ágil.
A automação e a digitalização estão a transformar os negócios. A inteligência artificial (IA) está a
espraiar-se em todos os domínios e já chegou aos
processos de gestão do talento, do recrutamento
aos planos de sucessão.
No mundo cada vez mais digital e focado na inovação, as organizações precisam de proficiência

Susana Almeida Lopes é ‘managing partner’ SHL Portugal

digital. Mas não precisamos de super-humanos,
precisamos sim de aplicar competências a novos
contextos digitais e de motivação para aprender
novas competências.
Efetivamente, apesar das mudanças massivas em
quase todos os mercados, há poucas evidências
de que as competências exigidas sejam inteiramente distintas das anteriores. As competências
técnicas são importantes, mas não chegam. Precisamos das ‘soft skills’ bem nossas conhecidas, mas
agora aplicadas a processos e desafios diferentes
(por exemplo, mais ambiguidade ou mais foco no
cliente).
A SHL desenvolveu um modelo com as quatro
grandes competências-chave para impulsionar o
crescimento do negócio e desenvolver novos produtos e mercados, suportados no digital.
Este modelo permite identificar os ‘gaps’ de competências dos colaboradores e da organização, de
modo a antecipar o futuro, cada vez mais digital.
Permite potenciar a utilização de tecnologia, num
caminho ágil, mas que assegure a humanização no
contacto, a igualdade de oportunidades, a promoção da diversidade e a inclusão.
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Tendências na formação de colaboradores para 2022

A mudança é a lei da vida
Texto: Mafalda Isaac
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itando John F. Kennedy, «a mudança
é a lei da vida e aqueles que olham
apenas para o passado ou para o presente, perdem o futuro».
É indiscutível que ao nível da formação profissional o surgimento da pandemia veio acelerar exponencialmente uma mudança que se adivinhava
inevitável e que já se encontrava em curso, embora de forma muito lenta e pouco estruturada.
Uma das grandes questões que se levanta no
presente e é amplamente debatida é tentarmos
perceber qual vai ser o futuro da formação profissional.
Existe uma perceção de que a realidade virtual,
inteligência artificial e realidade aumentada vão
ter um impacto muito forte no futuro da formação
profissional.
Não colocando em causa esta premissa, deverá
ser tomado em linha de conta que as transformações levam o seu tempo e têm o seu custo. A
formação deverá ser a cada momento ajustada à
realidade de quem a utiliza, e o foco da formação
nunca deverá ser a tecnologia mas sim a pedagogia/ andragogia, nomeadamente sabermos se o
conhecimento que estamos a pretender transmi-

https://b-training.pt
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Acreditamos que uma das grandes
tendências para o ano de 2022 vai ser
a aposta nos cursos de ‘e-learning’
de elevada qualidade, com uma
dinâmica e uma interatividade
capazes de proporcionar uma
experiência marcante.
tir e a forma como o processo de aprendizagem
está a decorrer é o mais correto para o objetivo
final que é o desenvolvimento de competências
por parte do formando.
Acreditamos que uma das grandes tendências
para o ano de 2022 vai ser a aposta nos cursos de
‘e-learning’ de elevada qualidade, com uma dinâmica e uma interatividade capazes de proporcionar uma experiência marcante, a partir da qual o
formando desenvolve efetivamente as suas competências e adquire conhecimentos, tornando-se
também mais autónomo e co-autor do seu processo de desenvolvimento.
É neste sentido que a B-Training, Consulting tem
apostado no desenvolvimento de uma equipa
pluridisciplinar ao nível do Departamento de
Consultoria de e-Learning, que vai desde especialistas na conceção de conteúdos até aos ‘instrutional designers’ e aos programadores.
Numa procura constante pela diferenciação, temos apostado bastante na criação de cursos para
o desenvolvimento das ‘soft skills’, um dos grandes desafios da formação a distância. A especialização de metodologia de conceção de cursos ‘e-learning’ desenhados especificamente para esta
área tem tido resultados muito positivos, que nos
demonstram que estas competências podem também ser desenvolvidas a distância.
A mudança é a lei da vida e deverá ser efetuada
de forma gradual e sustentada, para que os resultados pretendidos sejam alcançados de forma
duradoura. O incremento da literacia digital veio
permitir nesta fase a afirmação da formação a distância com maior eficácia e eficiência.
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Inovação na área da educação e formação

D

esde 2006 que o ISQe se tem especializado no desenvolvimento de soluções
integradas de formação a distância com
recursos de aprendizagem multimédia.
Somos uma referência no mercado português, no desenvolvimento e na implementação de soluções de
gestão do talento e capital humano através da parceria com a Cornerstone On Demand, um dos principais
atores mundiais em sistemas de formação e gestão de
talento. Após participarmos em projetos de investigação e desenvolvimento de inovação, decidimos apostar nesta área e alargar as parcerias a nível europeu.
Temos nove projetos cofinanciados pelo Erasmus+
(Programa Europeu para a Educação, Formação, Juventude e Desporto), que apoia iniciativas alinhadas
com os objetivos do «Espaço Europeu da Educação»,
o Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027) e
a Agenda de Competências para a Europa.
Posicionamo-nos como parceiro especialista em ‘research and innovation’ de ‘digital learning experiences’, em várias áreas de conhecimento, nos sectores
de ensino profissional, ensino superior, educação de
adultos e juventude, apoiados numa equipa multidisciplinar (perfis como Instructional Designers, Designers, Media+web Developers, Quality Assurance
Specialists, R&Di Specialists, Platform Implementation
Consultants, Programmers e Software Engineers).
Na área da energia, concebemos e desenvolvemos
os materiais de suporte à parte teórica do curso para
qualificar técnicos europeus para a eficiência energética em edifícios, do projeto REACT, produzindo recursos multimédia, mapas conceptuais e um ‘serious
game’ que garante a avaliação formativa.
Estamos também a colaborar no desenvolvimento de
produtos digitais que incluem ferramentas ‘on-line’
de sistematização de conteúdos e ‘serious games’,
em parceria com várias universidades europeias, nos

Posicionamo-nos como parceiro
especialista em ‘research and innovation’ de ‘digital learning experiences’, em várias áreas de conhecimento, nos sectores de ensino profissional, ensino superior, educação
de adultos e juventude, apoiados
numa equipa multidisciplinar.
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projetos digiLEAP (digitalização dos cursos de ensino superior na área do Direito) e EU TeachPaaS (num
âmbito mais alargado, promovendo a digitalização do
ensino superior de forma transversal).
Nos esforços contra a Covid-19, o projeto DEMO OR
DIE aposta na formação de profissionais de saúde na
utilização da impressão 3D, sendo o nosso contributo na produção de uma ‘skin’ interativa para Moodle
que permite a integração de materiais e ferramentas
desenvolvidas de forma lúdica e gamificada.
Fomos escolhidos para desenvolver o programa
pedagógico, os recursos digitais interativos e os produtos ‘e-learning’ para ensino superior nos projetos
digiSTEP e ARIEES, em sustentabilidade e impacto
social. Já no sector da juventude, no âmbito do projeto DIYouth, estamos a desenvolver um percurso de
aprendizagem focado nas necessidades de aprendizagem dos jovens, onde temos também um papel de
suporte no desenvolvimento da plataforma de aceleração digital.
Com o compromisso de continuar a aumentar a oferta
em ‘soft skills’ e competências transversais na educação de adultos, aceitámos o desafio de desenvolver
um programa de formação com recurso a realidade
virtual, desenhado para fomentar as competências do
Quadro Referência Europeu LifeComp (competências
para a vida), no âmbito do novo projeto LIFEx.
A experiência nestes projetos, a rede alargada de parceiros e a competência interna em ‘instructional design’, levou o ISQe a assegurar a coordenação do projeto QUEST, que visa criar a qualificação para o novo perfil profissional europeu de ‘instructional designer’, bem
como as ferramentas e o processo do reconhecimento
e validação de competências adquiridas. Além da coordenação do projeto, vamos liderar o desenvolvimento
do curso ‘e-learning’ e de um tutor virtual AI (inteligência artificial), para o acompanhamento individualizado dos formandos. O projeto tem parceiros da Suíça
(EFCoCert Foundation), Irlanda (FIP), Finlândia (Universidade de Turku) e Portugal (ISQe e IADE – Faculdade
de Design, Tecnologia e Comunicação) e da Rede Europeia de e-Learning e Ensino a Distância (EDEN).
O ISQe continua a aposta no desenvolvimento de soluções inovadoras na área da educação e formação,
com forte componente pedagógica, técnica e tecnológica. Estes projetos são essenciais para melhorar a
nossa oferta para clientes corporativos, universidades e escolas de formação profissional, entre outros
‘stakeholders’.
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Texto: Andreia Morgado

Andreia Morgado é ‘research and
innovation specialist’/ ‘project lead’
no ISQe

www.isqe.com
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Uma pandemia de oportunidades
Texto: Nuno Lourenço

www.outsteam.com
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OutSteam Formação e e-Learning surge em 2016 fundada por ex-colegas de
faculdade apaixonados pela formação.
Os seus fundadores, todos formados em Engenharia, cedo perceberam que para além de engenhocas tinham outro dom: a capacidade de transmitir
conhecimento através de novas metodologias e
técnicas.
Hoje a OutSteam é constituída por um conjunto
de «pessoas certas» que compõem uma «grande»
equipa multidisciplinar. Abrangendo as mais diversas áreas, desde a área técnica, passando pelas
vendas e atendimento, e terminando no ‘coaching’
e liderança.
Desde a fundação que o crescimento da OutSteam
tem vindo a progredir de forma positiva e sustentada, e nem uma pandemia quebrou esse padrão.
Pelo contrário, a pandemia exigiu toda uma nova
reinvenção e adaptação, uma aposta no digital de
qualidade e ao mesmo tempo a garantia da transição de todas as formações presenciais para ‘on-line’.
Foram anos de evolução e crescimento, refletidos
em apenas alguns meses.
O digital e as formações por vídeo conferência passaram a ser normais.
Antes da pandemia a realidade da OutSteam era
cerca de 90% formação presencial e 10% noutros
formatos.
Durante a pandemia esses valores foram transformados para 60% de formação ‘on-line’ síncrona e
40% conteúdos digitais.
Atualmente, contamos com 15% de formação presencial, 40% de formação ‘on-line’ síncrona e 45%
conteúdos digitais. Esta é a prova de que os formatos «híbridos» vieram para ficar.
Abriram-se novos mundos, novos clientes, novos
parceiros, novas formas de passar conhecimento.
Unimos a magia da produção, da edição e da animação de vídeo e trouxemo-la para o mundo da
formação.
«Pegámos» em ‘influencers’ do digital e transformámo-los em interlocutores de comunicação interna de multinacionais nossas clientes.
Convocámos guionistas com provas dadas e desafiámo-los a escrever ‘scripts’ para soluções pedagógicas.
Criámos plataformas de ‘podcasts’ formativos, para

Nuno Lourenço é responsável pela área de clientes e formação na OutSteam

aprendizagens rápidas e de forma conveniente.
Tudo com um único objetivo: dinamizar os conteúdos formativos de maneira a fomentar o crescimento pessoal e profissional de cada um dos nossos
formandos.
Para terminar, se já alguma vez teve alguma das seguintes necessidades:
«Estamos a transformar a formação na empresa e
queremos ter mais ‘e-learning’ no nosso plano pedagógico. Vocês fazem ‘e-learning’ dinâmico e que
fuja ao PPT animado?»
«Temos aplicações novas na empresa. Nesta transição digital precisamos de alguém que forme as
nossas pessoas de maneira transversal e que as
prepare para utilização dessas aplicações. Vocês
fazem isso? Em qualquer aplicação, por exemplo
Click?»
«Tecnicamente temos uma equipa excelente. Mas
depois a forma como comunicam é um problema
que tenho neste departamento. Quero manter as
pessoas comigo, só não sei como as levar para onde
desejo, como é que o ‘coaching’ me pode ajudar?»
«Se soubesse que ia ser assim, tinha-o mantido
como especialista e não o tinha nomeado ‘team
leader’. Ele é muito bom a resolver os problemas
técnicos, mas na gestão das pessoas falta-lhe trabalhar tudo; a sensibilidade, o cuidado de tratar as
pessoas de igual forma, ensinar e orientar ao invés
de impor. Conseguem desenhar um programa de
formação transversal que produza líderes?»
«Para estar sempre disponível, pretendemos criar
vídeo tutoriais de procedimentos, maneiras de
fazer ou novas metodologias. Vocês fazem a produção de A a Z? Para além disso, pretendemos
fazer uma comunicação interna de ‘Novidades na
empresa’ e gostávamos de utilizar um ‘influencer’.
Também fazem isso?»
Então, estamos à sua espera. Vamos voar juntos?
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Cuidar da saúde emocional e promover
o sucesso coletivo
Texto: Paula Tomás
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Implementámos em vários clientes o «PsicoWork
– sessões individuais ‘in the company’», colocando à disposição dos nossos clientes um serviço
especializado, que visa apoiar os colaboradores
a fortalecerem o nível de resiliência individual e
contribuir para o nível de resiliência coletiva, através do desenvolvimento e da utilização de recursos pessoais e estratégias ágeis e adaptáveis para
lidar com situações inesperadas e turbulentas.
Desejamos a todos agilidade e resiliência para
mais um ano bem-sucedido. Contem connosco.
Bom ano de 2022!
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pandemia de Covid-19 tornou evidente a necessidade de dar atenção
e de cuidar da saúde emocional das
pessoas nas organizações – não apenas para o bem-estar individual, mas também
para o sucesso coletivo.
Numa fase volátil, frágil, incerta e complexa da
nossa história coletiva e após perto de dois anos
angustiantes, as organizações vão ter que ser
mais ágeis, errar mais rápido, analisar mais rápido e recuperar mais rápido. Para o conseguirem necessitam de pessoas que lidem bem com
o stresse, com o desconhecido, com a incerteza,
mas também que cooperem, que se comprometam e que tenham a perceção de controlo pessoal
sobre os acontecimentos, fundamental para a diminuição de estados de ‘burnout’.
As organizações precisam de agir rapidamente
para proteger quem nelas trabalha e, ao mesmo
tempo, conseguirem transitar para uma nova forma de trabalhar e seguir com o negócio.
Às lideranças pede-se que aprendam com o contexto que vivemos para imaginar como será o futuro do trabalho, desafiando paradigmas, revendo
ou mudando processos, metodologias e modelos.
O grande desafio é envolver e comprometer as
pessoas com a necessidade de mudança, apoiando o desenvolvimento de novos comportamentos
e mantendo a sua saúde emocional. No entanto, o
esforço adaptativo, o teletrabalho e a ansiedade
gerada pela incerteza vão acentuar e gerar mais
situações de ‘burnout’. É preciso cuidar de reforçar as competências humanas.
Ao sistema humano cabe procurar a sua essência.
Relacionar-se consigo próprio e com o que o rodeia de forma equilibrada, reforçar a resiliência, a
flexibilidade, a adaptabilidade, o potencial artístico, a cooperação, a segurança e a confiança.
Em 2021 consolidamos o nosso «Learning Process», uma oferta formativa, 100% ‘on-line’, focada no desenvolvimento de ‘soft Skills’, realizando
mais de duas centenas de ações de formação.
Realizámos várias ações de intervenção em equipas reais «Team Coaching» com a implementação
de planos de ação elaborados pelas equipas e
acompanhados a distância pelos nossos consultores, com resultados operacionais e tangíveis.

Paula Tomás é ‘managing director’ da PTC

www.ptomasconsultores.pt
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A digitalização
na formação
Texto: Jorge Pereira
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ão sendo uma novidade, o fenómeno global de digitalização foi um
assunto extremamente amplificado
pela pandemia. Quer devido a impedimentos legais ou ao receio legítimo que levou
as pessoas a refugiarem-se nas suas casas, a procura de soluções substitutas para os seus hábitos
diários nas diversas áreas, alimentação, vestuário, entretenimento e conhecimento passou a ter
em linha de conta não só a pesquisa, mas também
o consumo (encomendas, compras e consumo)
através do meio digital.
O aumento exponencial da compra ‘on-line’ de
roupas, comida, equipamentos informáticos, livros, e da compra e do consumo ‘on-line’ de entretenimento, aulas e formação são exemplos de
uma alteração profunda nos comportamentos dos
consumidores, muito acelerada pela pandemia.
No que toca à formação ‘e-learning’ (totalmente ‘on-line’, ou síncrona e assíncrona), se antes
da pandemia já era uma realidade com bastante
oferta quer por parte de universidades e de entidades formadoras, e alguma procura por parte
de alunos e formandos, nestes últimos dois anos
teve um incremento muito grande.
Se por um lado as pessoas se foram habituando,
procuram e gostam cada vez mais deste formato
de formação, mais ágil, mais versátil e mais barato, por outro lado existe mais oferta e mais escolha, pois mais entidades começaram a ter cursos
de ‘e-learning’ e as que já tinham diversificaram
a sua oferta.
As empresas de formação que já desenvolviam
formação ‘e-learning’, como é o caso da ZONAVERDE, estavam preparadas para estes desafios
com plataforma LMS (no nosso caso desenvolvida com base no Moodle), com plataformas de
vídeo-aulas com procedimentos internos e boas
práticas reconhecidas internacionalmente (plataforma LMS, conteúdos em formato SCORM...)
e requisitos nacionais (DGERT) e os seus profissionais preparados, e-formadores, e-tutores e e-coordenadores.
As empresas que entretanto surgiram com oferta
de ‘e-learning’ tiveram e têm que se preparar investindo em: tecnologia, plataforma LMS, plataformas de vídeo-aulas, alojamentos em servido-

Jorge Pereira é ‘chief executive officer’ (CEO) da ZONAVERDE

res seguros, acessos rápidos, ‘backups’ seguros;
e formação de e-formadores e restante equipa
pedagógica.
Para fazer um bom curso em ‘e-learning’ não basta ter boas plataformas e uma equipa pedagógica
bem preparada, é necessário criar conteúdos modernos interativos, apelativos e usar dinâmicas e
metodologias adequadas para que as expectativas dos formandos sejam cumpridas e exista uma
elevada satisfação.
Um bom curso em ‘e-learning’ tem por base um
bom ‘storyboard’ que é a tradução dos objetivos
do curso para uma linguagem prática em termos
de conteúdos e dinâmicas que têm que se desenvolver para determinado módulo ou curso.
Um ‘storyboard’ completo identifica e especifica
quais os conteúdos, a navegação, a estrutura, os
requisitos de multimédia, a cor e outros componentes de um novo curso. Nesta fase do processo
é definido para cada tema que tipo de conteúdo
é o mais adequado (conteúdo dinâmico, estático,
vídeo ou outros suportes multimédia, etc) e que
tipo de exercícios ou avaliação (quizes, vídeo-quizes, formulários de avaliação automáticos…)
são necessários para atingir os objetivos e, não
menos importante, manter o interesse, fomentar a
participação e aumentar a motivação do formando ao longo do curso.
Na ZONAVERDE a taxa de conclusão de cursos em
‘e-learning’ é superior a 90% e o grau de satisfação
é muito elevado, talvez por levarmos muito a sério todas as etapas do processo e por termos profissionais de excelência a trabalhar na equipa.

www.zonaverde.pt
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Revolução tecnológica
ou de competências?

M

uito se tem falado acerca da IV Revolução Industrial (Indústria 4.0)
com foco nas potencialidades que
a evolução tecnológica trará quer
para as empresas quer para os cidadãos. Todavia,
por mais paradoxal que pareça, a verdadeira revolução terá de acontecer primeiro mais ao nível das ‘soft’
e ‘hard skills’ necessárias para as empresas do que ao
nível tecnológico.
Contrariamente às três revoluções anteriores, nas
quais existiu um fator disruptivo, atualmente essa
identificação não é tão explícita. É a combinação de
diferentes tecnologias já existentes, associadas ao
seu custo mais reduzido, que permite uma evolução
tecnológica exponencial.
Vários estudos são unânimes em referir que a evolução tecnológica tornará obsoletos milhões de postos
de trabalho. A unanimidade perde-se quando se projeta as novas profissões e o número de trabalhadores
necessários. A União Europeia tem vido a trabalhar
com outras organizações na definição do chamado
Perfil-T de competências. O topo deste perfil é constituído pelas competências genéricas que incluem competências interpessoais como a criatividade, a iniciativa, o pensamento crítico, a comunicação, a capacidade
de resolução de problemas e a vontade de aprender
e, naturalmente, competências técnicas transversais
numa determinada área. Esta abordagem será sobretudo fundamental para a população que se prepara
para integrar o mercado de trabalho: os jovens.
Contudo, o problema da falta de recursos humanos é
já hoje uma dificuldade que as empresas enfrentam
e, em alguns casos, um obstáculo ao seu crescimento,
pelo que esperar pela próxima geração não é a solução. A escassez de mão-de-obra pode em alguns casos ser solucionada com a automatização de processos, mas esta solução coloca outro desafio: a necessidade de mão-de-obra qualificada capaz de a gerir.
O mercado de trabalho não dispõe atualmente de
trabalhadores qualificados em número suficiente
para dar resposta às necessidades das empresas. A
solução passará pela reconversão, pela requalificação e pela formação contínua.
No primeiro caso, será necessário converter trabalhadores, cujas ocupações se tornarão obsoletas pela
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Por mais paradoxal que
pareça, a verdadeira
revolução terá de
acontecer primeiro
mais ao nível das
‘soft’ e ‘hard skills’
necessárias para as
empresas do que ao
nível tecnológico.

www.atec.pt
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Texto: João Carlos Costa

João Carlos Costa é diretor geral da ATEC – Academia
de Formação

adoção de tecnologia, em mão-de-obra especializada capaz de trabalhar com essa tecnologia. Entre as
vantagens desta estratégia estão a utilização de pessoas conhecedoras da cultura e dos processos das
empresas, cuja taxa de retenção será eventualmente
superior à dos recém-contratados.
A requalificação é aplicada a profissões que continuam a ser necessárias, mas cujo conteúdo sofreu
alterações significativas que obrigam a uma atualização das competências técnicas. Um dos grandes
desafios quer da reconversão quer da requalificação
profissional é o da mudança de comportamento. É
necessário alterar o conceito do trabalho no qual se
aprende uma tarefa/ profissão que se fará para o resto da vida profissional.
A reconversão e a requalificação não são o final do
processo, mas o início. A manutenção das competências terá de ser contínua, pois os avanços tecnológicos são de tal forma rápidos que quem não o fizer
corre sérios riscos de ver o seu valor na empresa e
no mercado de trabalho seriamente comprometido.
A gestão de carreira deverá ser cada vez mais uma
prioridade quer da empresa quer do trabalhador.
Conseguindo uma equipa mista, resultante quer da
contratação de jovens quer da reconversão e requalificação profissional, a empresa poderá deparar-se
com um novo desafio: a gestão geracional. Questões
demográficas e de evolução da sociedade conduzem cada vez mais a equipas com elementos de
diferentes gerações. A gestão destas equipas coloca
desafios, mas se for feita de forma adequada, tirando
partindo do melhor de cada geração, conduzirá a excelentes resultados.
Nos próximos anos, a tecnologia será sem dúvida um
dos pilares mais importantes para a sustentabilidade
das empresas, mas sem uma equipa com competências para a gerir e rentabilizar, o caminho do sucesso
será seguramente mais difícil.
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Quatro pistas para aprender (e navegar)
num mundo pós-pandémico
Texto: Ricardo Martins

Tudo aponta na direção de uma
megatendência: o formando
no epicentro do processo de
aprendizagem; mais consciente,
autónomo e exigente.
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Ricardo Martins é diretor geral
da CEGOC

www.cegoc.pt

horário de trabalho e 55% admitem estar dispostos
a custear parte da sua aprendizagem para fazer face
às transformações que sabem que serão necessárias
para se manterem no mercado de trabalho.
3. A «economia da atenção» privilegia o ‘microlearning’ Apesar de satisfeitos com a maior flexibilidade e
personalização das soluções formativas, 71% dos colaboradores inquiridos querem ver aumentada a sua
eficiência. O paradigma da «economia da atenção»
propõe tratar a atenção humana como uma mercadoria escassa, disputada por produtores de conteúdos
que competem pela atenção dos destinatários. Neste
cenário, tendemos a aprender mais rápida e eficientemente através de «micro dosagens» de conhecimento
que, por exemplo, podem ser ministradas episódio a
episódio tal qual uma novela ou série da Netflix.
4. A revolução do ‘wellbeing’ está em curso No início da pandemia, observámos que conteúdos formativos capazes de responder rápida e diretamente à
necessidade de nos adaptarmos ao teletrabalho foram
os mais procurados – trabalhar eficazmente a partir de
casa (62%), gerir remotamente equipas (48%) e projetos (47%), organizar reuniões à distância (44%). Hoje, a
nova tendência é valorizar temas mais conotados com
preocupações de bem-estar nos programas – gestão
do stresse, resiliência, inteligência emocional, através
da inclusão de atividades experienciais que convidem
os participantes ao contacto com a natureza, em busca
da ressocialização e reconexão pós-pandémica.
****
Juntando estas pistas, conclui-se que apontam na direção de uma megatendência: o formando no epicentro
do processo de aprendizagem. Mais consciente, autónomo e exigente, este já nos fez saber que a simples
transposição dos antigos modelos de aprendizagem
presencial para o digital não serve nem conduz a soluções de aprendizagem mais eficazes e envolventes.
Estou certo de que vai sempre ser preciso trazer para
a formação novas tecnologias, mas também novas formas de envolver as emoções no processo de aprendizagem, de humanizar a experiência formativa através
de novas formas de conexão e colaboração humana,
quer no contexto digital como no analógico, para que
os formandos queiram embarcar na sua próxima viagem formativa e realizá-la com sucesso.
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pandemia não dá tréguas e a economia,
apesar de sinais de retoma, ameaça-nos com fantasmas de uma realidade
inflacionista que julgávamos terem ficado no passado. Urge, pois, recalibrar os instrumentos de navegação para, num oceano de crescente
ambiguidade, rumarmos ao futuro. Inspirando-me
nos resultados do barómetro internacional «Transformations, Skills and Learning», publicado em outubro pelo Grupo CEGOS, no qual participaram 2.643
colaboradores e 365 responsáveis de recursos humanos (RH) de organizações da Europa, da Ásia e da
América Latina, partilho quatro ideias que poderão
ser úteis a todos os que, tal como a CEGOC, se movem
pela causa da (trans)formação e desenvolvimento do
talento das organizações:
1. Um mundo do trabalho 4.0 exige talento com
competências 4.0 As competências críticas em 45%
das profissões atuais estarão obsoletas em três a cinco anos, anteveem os responsáveis de RH que compõem o painel. Perante um cenário marcadamente
tecnológico com propensão para se tornar cada vez
mais virtual, onde vinga quem melhor souber aproveitar a inteligência artificial, as organizações precisam de (re)ajustar a oferta formativa para consolidar
as competências transversais de gestão e liderança
(33%), comunicação, colaboração remota, agilidade e
adaptabilidade (28%) e, por último, ‘hard skills’ técnicas inerentes à atividade de cada colaborador (19%).
2. Passámos de figurantes a protagonistas do nosso próprio desenvolvimento Os colaboradores estão
a assumir uma atitude cada vez mais proativa no seu
desenvolvimento. A comprová-lo, o facto de na pandemia cerca de 52% dos colaboradores inquiridos terem
sugerido percursos de aprendizagem diferentes dos
propostos pela organização. 76% revelam também que
participariam voluntariamente em formações fora do
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As competências do futuro do trabalho
Texto: Cláudia Vicente
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À medida que as organizações
definem novos modelos de
trabalho, tendencialmente mais
híbridos, vai ser essencial a
aposta no desenvolvimento de
competências que ajudem os
trabalhadores a integrar-se nesses
modelos.
nuarão a crescer em importância e procura, considerando que permitem a definição de estratégias
e a tomada de decisão mais seguras, com base na
análise dos dados.
Com uma sociedade cada vez mais ‘on-line’, a recorrer a e depender de aplicações móveis, e partilha de dados sensíveis para todo o tipo de operações, competências em ‘cloud computing’ e desenvolvimento continuam em crescimento, agora
acompanhadas de ‘user experience’. As questões
da segurança informática irão continuar a crescer
a nível de importância para as organizações. Será
necessário desenvolver mais e novas competências em ‘cyber security’ para prevenir e combater
os ataques informáticos que um pouco por todo o
lado estão a aumentar não só em quantidade mas
também em qualidade e, por isso mesmo, ao nível
de ameaça para as organizações (e particulares).
Estas competências devem ser desenvolvidas ao
nível das organizações e do Estado, de forma a
que estes reforcem os seus mecanismos de defesa e preparem os devidos planos de contingência.
O futuro está aí e, dentro de um mundo cada vez
mais digital e em organizações a funcionar cada
vez mais de forma remota, estas são algumas das
competências mais importantes a desenvolver
nas organizações e onde já se verifica um considerável crescimento da procura. É importante não
esquecer que quanto mais digital se torna a nossa
sociedade, mais fundamentais serão as competências pessoais.
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e acordo com o relatório sobre os
empregos do futuro, do Fórum Económico Mundial, 50% de todos os
trabalhadores no mundo vão ter de
adquirir competências totalmente novas até 2025
para conseguirem acompanhar a transformação
digital das organizações. A pandemia de Covid-19
que (ainda) vivemos e o crescimento tecnológico
vieram assegurar que essa transformação não só
é uma evolução natural da sociedade como também um percurso obrigatório. A verdade é que o
futuro está quase aí.
À medida que as organizações definem novos
modelos de trabalho, tendencialmente mais híbridos, vai ser essencial a aposta no desenvolvimento de competências que ajudem os trabalhadores a integrar-se nesses modelos. O trabalho
em equipa, a colaboração e a produtividade, a comunicação e a inteligência emocional serão, cada
vez mais, competências exigidas aos profissionais
que tenderão a ter, nos modelos de trabalho híbridos, uma maior autonomia. Os profissionais
deverão mostrar, ainda, maior autonomia e capacidade na tomada de decisão e gestão de projetos, competências essenciais nos modelos de trabalho híbridos onde a localização e os horários
de trabalho dos vários trabalhadores e equipas
poderão variar. A literacia e a proficiência digital
dos profissionais serão essenciais à capacidade
de adoção e utilização das diversas ferramentas
e plataformas tecnológicas que estes terão de utilizar diariamente.
Nas tecnologias de informação existem diversas
áreas que terão cada vez mais relevo nas organizações, fruto das transformações que se verificam. Uma área que está a registar um crescimento
visível é a de ‘business intelligence’. Os dados dos
clientes continuarão a ser um bem extremamente valioso para as organizações. A sua recolha, o
armazenamento, o tratamento e a análise continuarão a ser determinantes para o sucesso das
organizações. Competências em ferramentas e
tecnologia como o Power BI, da Microsoft, conti-

Cláudia Vicente é diretora geral
da Galileu

https://galileu.pt
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Grupo BLC

Capacitar talentos para transformar conhecimento
em valor sustentável

A

crise pandémica acelerou o processo
de digitalização da economia, e a formação não foi exceção. Otimizou o
tempo, encurtou as distâncias e conquistou novos mercados, mas aumentou o fosso
entre os mais capacitados e os mais desfavorecidos.
Grande parte da população ativa em Portugal ainda
evidencia um nível baixo de literacia digital, pelo
que para a formação chegar a todos os públicos todas as formas de organização são necessárias. Cabe,
por isso, às entidades formadoras o desenho da solução formativa mais adequada a cada caso: presencial, a distância ou híbrida.
Na interação entre o indivíduo e o mercado de trabalho, as qualificações profissionais são muito importantes, embora no atual modelo de contrato social
– o da empregabilidade – competências como a capacidade de adaptação, a resiliência, a criatividade
e a inovação tenham ganho maior relevância com a
pandemia.
No Grupo BLC entendemos a formação profissional
como uma ferramenta decisiva para o desenvolvimento de vantagens competitivas e de competências distintivas para pessoas, organizações e territórios. Por isso, o desafio das nossas equipas passa
por desenvolver inovação pedagógica integrando
tecnologia com processos de negócio mais eficientes
e alinhados com a cultura organizacional dos seus
clientes, colocando o «seu colaborador» no centro
deste processo e a tecnologia como uma ferramenta
de inclusão social e de apoio à transformação de conhecimento em valor.
A marca BL Training
Fundada em 2014, a Beira Labor Consulting Group
(Grupo BLC) foi, desde a sua génese, orientada para
a criação de uma cadeia de valor que agrega várias

Entendemos a formação profissional
como uma ferramenta decisiva para
o desenvolvimento de vantagens
competitivas e de competências
distintivas para pessoas, organizações
e territórios.
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soluções de capital humano: Recrutamento e Seleção, Consultoria em Gestão de Talento, Flexibilidade Laboral, Externalização de Serviços, Formação
Profissional e ainda Serviços de Integração Social e
Profissional.
No âmbito da Formação Profissional e fruto das
necessidades da sua carteira de clientes ou de
oportunidades detetadas nos mercados onde atua,
investiu no desenvolvimento de uma marca especialista em consultoria e sistemas de formação profissional – a BL Training, tendo obtido a certificação
DGERT em 2017.
Assente na flexibilidade, na dinâmica e na versatilidade, a BL Training tem trilhado um percurso de crescimento e desenvolvimento baseado na inovação
pedagógica, em tecnologia e em princípios de boa
gestão. A consolidação da sua posição no mercado
ajudou a conduzir o Grupo BLC desde a Beira Interior
para os mercados nacional e internacional.
Para responder aos desafios de cada cliente, a nossa
equipa de especialistas desenha sistemas de aprendizagem e modelos de desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais sustentados por
cinco pilares estruturantes:
1. Conhecimento teórico e prático sistematizado de
âmbito empresarial, sectorial, organizacional e humano.
2. Experiência de atuação em contextos organizacionais, multissectoriais, multidimensionais e multiculturais.
3. Trabalho em rede estruturado em parcerias ativas
que partilham valores de integridade e de reciprocidade com foco no mercado, no projeto e no cliente.
4. Formadores qualificados e certificados com vasta
experiência de intervenção nas áreas de formação.
5. Cadeia de serviço abrangente de todo o ciclo de
formação, incluindo a gestão dos aspetos didáticos,
administrativos, logísticos e financeiros.
Porque sabemos que cada desafio é especial e que
cada organização é única, na BL Training assumimos
o compromisso e a responsabilidade partilhada em
capacitar os seus talentos seja através das modalidades intraempresa ou interempresas, seja em regime presencial ou a distância, com ou sem recurso
a cofinanciamento, apoiando os seus clientes a criar
mais valor sustentável para as suas pessoas, negócios e comunidades onde intervêm socialmente.
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Texto: Sónia Martins

Sónia Martins é ‘manager’
da BL Training

www.bltraining.pt
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High Play Institute

Repensar a liderança com gamificação
Texto: Mário Henriques
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novo contexto de trabalho exige líderes com novas abordagens, mas, mais
que isso, a necessidade de abandonar algumas das práticas e hábitos
que caraterizavam a liderança até hoje. Nos novos
requisitos, a tomada de decisão centralizada deixa
de fazer sentido, e tem de ser substituída por um
forte alinhamento da liderança de topo, alicerçada
numa boa articulação entre os diferentes líderes
que assumem responsabilidades na organização.
A agilidade passa a ser um conceito exigido a todos, e isso significa integrar no dia-a-dia práticas
de colaboração que funcionem em equipas que
trabalham com mais autonomia e alinhamento. Só
desta forma se conseguirá uma melhor integração
das novas práticas e rotinas diárias, as quais vão
ajudar a incorporar os comportamentos desejados para que sejam orientadores de uma nova
cultura na organização ao ponto de suportarem a
mudança.
É nesse sentido que nos últimos meses temos desenvolvido uma metodologia de treino que ajuda
os líderes nesta tarefa árdua de transformação, ao
ponto de estarem mais aptos a liderar, eles mesmos, um novo enquadramento nesta nova forma
de se trabalhar.
Neste conceito, sugerimos que mais de 80% do que
acontece seja da responsabilidade das pessoas da
equipa, e não do líder. Isto, num cenário gamificado
que é desenhado para alimentar a energia e o melhor de cada um, transformando simples rotinas de
trabalho em ações divertidas. Seja com presença
física, remota ou híbrida, o objetivo é trazer as pessoas para momentos em que celebram os valores, o
negócio, os feitos dos colegas e a empresa.
Isso passa por:
1. Dar voz ativa a quem não está, normalmente, muito visível ou está mais escondido (participação).
2. Desenhar formas de trabalho em que todos estejam mais ativos no seu compromisso com o bem
comum (propósito).
3. Desenhar uma equipa, onde cada um conhece o
seu papel e aquilo que é esperado de si, com humor e abandonando as rotinas aborrecidas (responsabilização).
4. Cuidar dos processos que inspiram colaboração – comunicação, facilitação de reuniões e partilha de informação crítica.

Nos novos requisitos, a tomada de
decisão centralizada deixa de fazer
sentido, e tem de ser substituída por
um forte alinhamento da liderança
de topo, alicerçada numa boa
articulação entre os diferentes líderes
que assumem responsabilidades na
organização.
5. Suportar processos de ‘feedback’ através de ferramentas amigáveis, que estruturam a informação
de um modo mais positivo e com mais energia.
6. Gerir uma equipa com padrões de alto rendimento que facilita a participação de todos na otimização do processo de colaboração.
Por fim, este conceito tem der ser visto numa moldura mais alargada do que é habitual, ao ponto de
sustentar um estilo de liderança transversal (em
que importa o processo de liderança entre pares
e a criação de estímulos à forma como cada um
colabora com os restantes). Através da construção
de um ambiente em que as equipas se cruzam e se
redesenham para aproveitarem a complementaridade, enquanto pensam e implementam planos de
ação ou novos projetos.

Mário Henriques é ‘managing
partner’ do High Play Institute

www.highplay.pt
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High Skills

O antes, o agora e o depois…
Texto: Paula Baptista

V

ejamos, em primeiro lugar, o antes…
do antes.
Na nossa vida pessoal e também na
nossa vida profissional gostávamos
de sentir que temos tudo garantido: tudo é certo,
tudo vai acontecer. Somos seres de hábitos, seres
com resistência à mudança, de rotinas, e somos
muito críticos. Mas a verdade é que a proatividade,
a iniciativa e o dinamismo faltava-nos muitas vezes.

Paula Baptista é consultora
estratégica de formação
na High Skills
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O antes
O mês de março de 2020 quebrou tudo. Por essa
altura veio a incerteza, veio o medo, veio o receio.
Mas também veio a capacidade que todos nós temos de evoluir, de nos adaptarmos, de não criticarmos, de tomarmos a iniciativa, de comando da
nossa própria liderança, de criação de autonomia.
Lembro-me de que nesta altura disse aos meus filhos: «O mundo que vocês conheceram terminou.
Vem aí outro. Não sei se é um mundo melhor ou
um mundo pior, mas diferente será certamente. Só
temos que ter paciência e adaptarmo-nos ao que
temos.»
A minha família fez isso, milhares de outras pessoas, tantas famílias, também o fizeram. Logo, também as empresas e outro tipo de organizações.

Com quase dois anos já passados
sobre a chegada da pandemia,
tentamos voltar a um novo normal,
e aprendemos, e fomos capazes
de inovar, de ter iniciativa, fomos
capazes de ser menos críticos e até
de ser mais tolerantes uns com os
outros.

O agora
Dezembro de 2021, o tempo que vivemos. Com
quase dois anos já passados sobre a chegada da
pandemia, tentamos voltar a um novo normal, e
aprendemos, e fomos capazes de inovar, de ter iniciativa, fomos capazes de ser menos críticos e até
de ser mais tolerantes uns com os outros.
O depois
Olhando para o futuro, preocupa-me o facto de podermos vir a deixar de olhar para um bem de todos
e cada um olhar apenas para dentro. Isso preocupa-me verdadeiramente. Porque se isso acontecer
iremos deixar de evoluir, ou seja, iremos parar. E
parando não será a pandemia o problema. O problema seremos nós.
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Contudo, creio que seremos capazes de superar o
problema. Mais impostos, mais taxas, mais subidas,
mais, mais, mais, mais… Não será isto certamente
que nos fará parar, pois nós seremos parte de uma
solução e não de um problema.
Nestes dois últimos anos demonstrámos, todos
nós, demonstrámos que somos capazes de ajudar
a ter soluções.

FORMAÇÃO

ISEG Executive Education

Formar e transformar ‘mindsets’
Texto: Luís Cardoso

V

Temos vindo a promover uma
atualização nos nossos programas
por forma a responder da melhor
forma aos novos desafios,
incorporando o reforço das
competências ‘core’ e ‘state of the
art’, mas também a capacidade
de transformar o ‘mindset’ dos
gestores e colaboradores.
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ivemos um período de grandes mudanças na sociedade, nos modelos de
trabalho e nos mercados. Neste contexto, temos vindo a promover uma
atualização nos nossos programas para responder
da melhor forma aos novos desafios, incorporando o reforço das competências ‘core’ e ‘state of the
art’, mas também a capacidade de transformar o
‘mindset’ dos gestores e colaboradores, visando um
desempenho superior num mundo cada vez mais
digital, ágil, competitivo e imprevisível.
Tal exige uma contínua inovação e metodologias
diferenciadoras, de modo a oferecer conteúdos
relevantes e formatos adequados. Temos vindo a
consultar ativamente o mercado para identificar as
áreas que são críticas a cada momento. Desenhamos
novos programas, atualizamos programas já existentes para ir ao encontro de novas necessidades de
empresas e participantes. Lançámos programas em
‘blended learning’, que permitem novas abordagens
e maior ‘reach’ geográfico, combinando as vantagens
das sessões presenciais e do digital ‘learning’.
Em paralelo, desenvolvemos programas ‘on-line’,
síncronos e assíncronos, assentes numa metodologia inovadora designada de Sprint. Os participantes
têm momentos de aprendizagem em grupo, assim
como acesso a ferramentas que permitem aprendizagem ‘self-paced’. Tem sido um modelo com muito
sucesso nos programas customizados que temos
vindo a desenvolver para diversas grandes empresas nacionais e internacionais. O objetivo é encontrar o equilíbrio correto entre a experiência teórica, a
prática e o ‘hands-on’.

Luís Cardoso é presidente do ISEG Executive Education

Temos vindo a sentir-nos premiados por esta abordagem. Em 2020, ano marcado pela pandemia, conseguimos uma evolução assinalável, situação que
se confirmou plenamente em 2021, o melhor ano de
sempre do ISEG Executive Education. Trata-se no fundo da afirmação da qualidade e das competências do
ISEG, a escola de gestão e economia da Universidade
de Lisboa, a maior e melhor universidade portuguesa
de acordo com os ‘rankings’ internacionais. O maior e
mais qualificado corpo docente em Portugal, conjuntamente com profissionais com valiosa experiência
de mercado, asseguram um trabalho ímpar em áreas
como estratégia, liderança, sustentabilidade e matemática aplicada à gestão e ao ‘big data’, contribuindo
assim decisivamente para a competitividade do tecido empresarial e a capacidade dos participantes em
criar valor para as suas organizações.

www.idefe.pt/instituicao/
ISEGExecutiveEducation

Novidades para 2022
2021 foi o ano de lançamento com grande sucesso
de pós-graduações em formato ‘blended’, concretamente em Gestão Empresarial e Data Science & Business Analytics. Irá agora iniciar-se também a pós-graduação em Applied Artificial Intelligence & Machine
Learning, em parceria com a Amazon Web Services.
Paralelamente, terão início programas executivos
em áreas cruciais, como o Leading HR Branding,
em parceria com a Empower Brands Community, o
Leading Strategic HR Management, o Leading Human Experience & Analytics e o High Performance
Leadership, que se juntam a programas de grande
sucesso como o Transforming Customer Experience,
o Futures, Strategic Design & Innovation, o Sustainable Finance, o eCommerce Management e o Strategic
Management & Innovation.

FORMAÇÃO

NBCC Academy

O elogio do problema
Texto: João Franco
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A resolução de problemas começa
na formulação de boas perguntas
que abram caminhos para a frente e
termina na descoberta de soluções.
Nos sistemas complexos, como
são as organizações, nesse jogo
infinito que Simon Sinek sugere, as
soluções trazem outros problemas
e novas perguntas, em ciclos
intermináveis.
© DeF

roblema é uma palavra de significado
plural e frequentemente indesejada.
Desafio ou situação parecem ser palavras mais «positivas». Curiosamente,
etimologicamente, problema significa «lançar-se
à frente». O prefixo pró aponta para a superação;
blema, que vem de ‘bállein’, significa lançar. John R.
Anderson, um psicólogo cognitivista, sugere mesmo
que «a vida é resolver problemas». Portanto, a vida
é lançarmo-nos para a frente, ou seja, superar situações e desafios. Neste quadro conceptual, problema
parece ser uma palavra bastante «positiva». É neste
mapa mental que a resolução de problemas é uma
competência chave no mundo das organizações.
Os problemas podem dividir-se em dois tipos: bem
estruturados e mal estruturados. Os primeiros têm
um guião, um «livro de instruções», uma forma certa de ser resolvidos. Os segundos não. Estes configuram-se como tendencialmente complexos: não
lineares (as relações de causalidade não são simples e regulares); tendencialmente imprevisíveis
(não conseguimos prever com rigor o efeito de uma
ação). Introduzir dados num CRM (‘customer relationship management’) pode ser um bom exemplo
de «tipo 1»; aumentar a motivação de alguém para
desempenhar uma ação específica, será, talvez, um
bom exemplo de um problema de «tipo 2».
A resolução de problemas começa na formulação
de boas perguntas que abram caminhos para a
frente e termina na descoberta de soluções. Nos sistemas complexos, como são as organizações, nesse
jogo infinito que Simon Sinek sugere, as soluções
trazem outros problemas e novas perguntas, em ciclos intermináveis.
Há anos ouvi uma proposta curiosa: as ciências exatas dão as melhores respostas, as ciências humanas
formulam as melhores perguntas. Não discuto a
sua cientificidade, mas parece facilmente aceitável
a maior previsibilidade de objetos físicos sobre os
quais possamos exercer uma ação, do que prever a
reação de seres com vontade própria e impregnada
de emoções como são os seres humanos. É mais fácil prever o efeito de uma pedra atirada a um vidro
do que a uma pessoa.
Que «ferramentas» entregar então às pessoas para

João Franco é ‘executive manager’
da NBCC Academy

www.nbcc-academy.com

que fiquem mais capacitadas para resolver problemas, superar situações e desafios? Para se «lançarem para a frente»?
Procuramos respostas: receitas, ‘frameworks’ e,
tantas vezes, soluções universais para problemas
singulares. Modelos, princípios básicos, prescrições
gerais de «boas práticas», ‘ferramentas externas’,
são indispensáveis para a aprendizagem e crescimento das pessoas e das organizações. Tanto, como
questionar se as ‘ferramentas internas’ – mapas
mentais, quadros de referência, linhas de raciocínio ou a regulação das emoções com que estamos
a operar – são as mais adequadas para nos lançarmos para a frente e, connosco, os grupos e as organizações que integramos e/ ou lideramos.
Aprender a questionar a partir de novos mapas
mentais os velhos mapas com que nos habituámos
a resolver problemas é tão necessário como o conhecimento e o controlo das ‘ferramentas externas’.
Nos programas formativos orientados para o desenvolvimento das pessoas, grupos e organizações, é necessário trabalhar, primeiro, na identificação do grau de estruturação do problema, depois, no processo de afinação para obter o melhor
balanço entre a entrega e a prática de utilização de
‘ferramentas externas’ e o treino para o desenvolvimento de ‘ferramentas internas’. O horizonte infinito é incrementar agilidade e eficácia para que,
perante cada problema, as pessoas e os grupos
pensem, decidam e ajam no sentido de caminhos
mais frutuosos.
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People Value

O novo híbrido
Texto: Sara Sousa Brito

https://peoplevalue.pt
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Sara Sousa Brito é diretora
da People Value
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ovo ano, novos desafios…
E continuaremos a trabalhar a mudança de paradigma quanto à forma como trabalhamos, lideramos e
aprendemos. Sim, quando falamos em híbrido, falamos no realinhamento das nossas organizações a
estes três níveis e todos eles se tocam.
Esta experiência «pandémica» alterou efetivamente
estas três dimensões, onde o trabalho remoto nos
fez descobrir uma maior efetividade e produtividade nas organizações com cultura e líderes alinhados,
permitindo aos colaboradores decidir onde trabalham, deixando o escritório preferencialmente para a
componente colaborativa e o trabalho em casa para
tarefas de foco e concentração. Isto implica repensarmos os nossos escritórios, onde os espaços colaborativos dão lugar aos postos de trabalho individuais.
Teremos mais áreas sociais, salas de reunião… em
detrimento de cada colaborador ter a sua «mesa» individual, que num futuro passará a ser rotativa.
Tanto para líderes como para as equipas, este novo
paradigma exigirá mais planeamento, nomeadamente decidir «espaço» – escritório/ casa e também «tempo» que corresponde ao síncrono/ as-

síncrono – e nesta reflexão espera-se efetivamente
uma melhoria da produtividade, pois estaremos
no «sítio certo à hora certa»… e em consequência
espera-se uma reflexão tipo «esta reunião é mesmo
necessária?», por forma a diminuirmos o excesso de
síncrono em reuniões, através da reflexão dos nossos processos e organização.
E os líderes, com este novo papel de facilitar esta
«otimização» da performance das suas equipas,
facilitando e influenciando os seus colaboradores,
acompanhando este processo de transformação
na forma de trabalho, identificando as várias necessidades e perfis dos seus colaboradores face ao
modelo de trabalho. Finalmente temos um modelo
que poderá ser individual e de acordo com cada colaborador.
Este exercício de planeamento está igualmente presente na área da formação, e «novos facilitadores»
terão de decidir também o que será aprendizagem
síncrona, assíncrona, onde e como… e a decisão
estará no aluno/ colaborador… e não no formador/
facilitador…
Sendo esta decisão única, pois todos aprendemos
de forma diferente, e com esta reflexão espaço e
tempo, também aqui conseguiremos uma otimização do impacto da formação.
Com a alteração dos respetivos papéis (líderes e
formadores), a principal ferramenta para a mudança de paradigma é função de ‘coach’, enquanto facilitador da mudança… baseado no «acompanhamento» e desenvolvimento dos colaboradores e na
descoberta da aprendizagem a todos os níveis da
organização – capacidade de ‘learnability’. Na reflexão deste processo, estaremos em permanência
a «aprender a desaprender», criando no ADN de
líderes, colaboradores e formadores a capacidade
de aprendizagem permanente.
Por fim, e ao falar de trabalho híbrido, não podemos
deixar de falar em bem-estar… e como poderemos
«triunfar» com saúde nesta nova dinâmica… o remoto alertou-nos para as questões da saúde mental
nas organizações que continuarão cada vez mais a
ser abordadas e trabalhadas. Estamos efetivamente
a trilhar a nova dinâmica de trabalho e bem-estar,
de liderança e da formação do futuro.
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A formação no contexto da transformação digital
Texto: Catarina João Morgado/ Ricardo Salvador Gaspar Fotos: DR

N

as últimas duas décadas, grande
número de organizações têm alavancado novas tecnologias para desbloquear a sua transformação digital.
Os representantes das grandes empresas tecnológicas têm estado atentos a esta transformação, às
suas tendências, a como a apoiar com as melhores
soluções.
No panorama atual, catalisado pela pandemia de
Covid-19, a tecnologia desempenha um papel ainda mais importante, tendo em conta que as organizações tiveram que se adaptar aos métodos de
trabalho remoto e/ ou híbrido, que até à data eram
considerados ainda tabu para muitos tipos de organizações.
Relacionado com esta mudança estão as adaptações humanas, pois existem personalidades diversificadas, que à partida poderão ser um entrave a
uma fácil adaptação. Adicionalmente, as próprias
empresas encontram-se a passar por uma adaptação à sua própria cultura. Aqui entra a tecnologia,
que se tornou um meio de interoperabilidade entre
pessoas e organizações.
A tecnologia por si só não consegue resolver todos
estes problemas. Contudo, a formação dos colaboradores das organizações com ‘soft skills’, formas de
abordar esta nova era de trabalho remoto, híbrido
e as tecnologias que poderão ajudar durante todo
este processo, poderá ser extremamente eficiente
e os colaboradores das organizações irão rapidamente adaptar-se e viver em pleno esta nova era.
Na PwC decidimos massificar a formação em Data
& Analytics com o propósito de colocarmos todos a
falar a mesma linguagem e motivar as nossas pessoas a serem o motor da transformação, introduzin-

Será fundamental que as organizações
continuem a investir na formação das
suas pessoas, tendo em conta que
a tecnologia irá continuar a evoluir
e é necessário que os métodos de
trabalho continuem alinhados com
os avanços da mesma.
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Catarina João Morgado é ‘head’ da PwC’s Academy em Portugal, Angola e Cabo Verde/ Ricardo Salvador
Gaspar é ‘head’ da Microsoft Practice Lead & Labs

do melhorias na sua forma de trabalhar, eliminando
redundâncias e adquirindo sensibilidade para as
tarefas que podem ser feitas de modo mais célere.
Este processo permite às organizações reformularem a sua cultura, que ficará mais flexível, robusta e
preparada para o futuro. A tecnologia desempenha
sempre um papel fundamental neste processo, bem
como a formação e o acompanhamento do capital
humano das organizações.
Será fundamental que as organizações continuem
a investir na formação das suas pessoas, tendo em
conta que a tecnologia irá continuar a evoluir e é
necessário que os métodos de trabalho continuem
alinhados com os avanços da mesma, para que seja
possível um melhor resultado na operacionalização.
A transformação que começamos por fazer internamente foi um dos ‘drivers’ para, cada vez, fazermos uma entrega aos nossos clientes alavancada
pela tecnologia e lançarmos novos serviços. A título de exemplo, constituímos academias digitais
no âmbito da iniciativa PwC’s Academy Digital Upskilling de modo a capacitar os nossos clientes de
competências de análise de dados, assentes em
Power Tools, as quais são ferramentas comumente
existentes no pacote de ‘software’ adquirido pela
maioria das empresas.
Estas iniciativas têm-nos mostrado que a mudança
não é só tecnológica e humana… é uma mudança
cultural e como todas as outras necessita de um
suporte e acompanhamento constante, para que a
transição seja rápida, robusta e eficiente.

www.pwc.pt/pt/formacao.html
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O papel do digital na democratização da formação
Texto: José Barbosa
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recente período de confinamento
pandémico veio agudizar o ambiente
de incerteza dos mercados, nomeadamente no que à formação profissional diz respeito. Com a pandemia, pensar formação tornou-se uma realidade substancialmente
diferente da vivida antes desse período.
Neste novo contexto, a digitalização dos modelos e
das metodologias de formação tem vindo a ganhar
corpo, sendo as academias desafiadas a pensar (e a
fazer) diferente. Hoje, mesmo estando reunidas as
condições para se regressar ao modelo de formação
presencial, a verdade é que a formação digital tem
vingado, perspetivando-se até o seu crescimento e a
supremacia face aos tradicionais modelos clássico-expositivos.
O digital é, pois, a nova arena onde as academias de
formação esgrimem argumentos, tendo que se readaptar e ajustar às exigentes necessidades do mercado, se quiserem sobreviver e prosperar. Nos dias
que correm, o principal desafio passa por garantir
que a humanização da formação se mantém, facto
que pode sair comprometido por a formação passar
a ser ministrada, maioritariamente, a distância.
Mesmo reconhecendo os méritos e as vantagens
do digital face ao presencial – nomeadamente no
que à eliminação de fronteiras diz respeito – sou
da opinião de que se deve privilegiar e manter os
momentos de convivência entre formandos, pois só
assim a formação manterá o seu carácter humano e
humanizador. O caminho passa, assim, por garantir
que o digital e o presencial coabitam e se complementam, ao invés de o segundo sair comprometido
pelo crescimento do primeiro.
O grande mérito do digital é efetivamente a democratização do acesso à formação, passando esta a
ser global e próxima, independentemente do ponto
do globo onde nos encontremos. De facto, os portugueses têm hoje acesso – nas mesmas condições
de mercado – à formação das mais prestigiadas academias do mundo, ao mesmo tempo que as academias portuguesas passam, também elas, a competir
em pé de igualdade com as academias de outros
países. O desafio passa, agora, por conseguir captar
formandos no mercado global, facto que vem trazer
a palco economias (aparentemente) mais frágeis,

José Barbosa é ‘business director’ da Talenter Academy

https://academy.talenter.com

como é o caso da portuguesa.
Nos próximos anos, o digital continuará a crescer e
a prosperar, exercendo influência nos modelos de
formação vigentes. Desta feita, as academias devem
encontrar modelos que, para além de garantirem a
partilha de experiências humanas, reforcem, e valorizem até, essas mesmas experiências. O desenvolvimento de programas digitais evoluídos, a par de
um sistema académico próspero e inovador, deve
estar na agenda das principais economias do globo.
Com o digital, as economias dos países em vias de
desenvolvimento podem formar e capacitar as suas
pessoas, bebendo do mesmo conhecimento – e ensinamento – das mais prestigiadas academias mundiais. Por outras palavras, o digital vem trazer a lume
a possibilidade de os países mais desenvolvidos
contribuírem para o desenvolvimento dos países
mais pobres, através da mais eficiente das armas: a
educação.
Em jeito de conclusão, reforço a necessidade de
cooperação internacional, pois só assim podemos
capitalizar ao máximo os benefícios trazidos pelo
digital. Sabendo de antemão que o digital veio para
ficar, os ditos países ricos devem desenvolver estratégias para promover o acesso às suas formações,
nas mesmas condições e em pé de igualdade, aos
países aparentemente mais pobres. Este é, aliás, o
caminho basilar que devemos seguir, se quisermos
atalhar a distância que divide as várias academias
do mundo.
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UpSideUp

Inovar e preparar para o futuro
Texto: Daniel Lança Perdigão
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Há muitas novas formas de trabalhar,
processo em contínua transformação e
que foi muito acelerado e influenciado
pela pandemia nestes dois anos.
Estamos a falar do futuro do trabalho.

Daniel Lança Perdigão é ‘chief energiser officer’ (CEO)
da UpSideUp

É

curioso verificar que, tanto nas escolas
como nas empresas, se trabalha no sentido de preparar e formar as pessoas para
as necessidades conhecidas, ou seja, as
do passado e as do presente.
Claro que é mais difícil preparar as pessoas para as
necessidades futuras, mas é certamente mais útil,
pois quando qualquer curso ou formação acaba
decorreu algum tempo e já estaremos no futuro.
De acordo com as previsões conhecidas – publicadas por muitos analistas e empresas especializadas –, dezenas de milhões de empregos, a nível
global, vão desaparecer e outros tantos, ou mais,
diferentes, vão surgir nos próximos anos.
Sabe-se também que cerca de metade das pessoas
que já trabalham atualmente vão precisar de renovar competências, pois haverá mais trabalhos qualificados e menos trabalhos de menor qualificação.
Há ainda muitas novas formas de trabalhar, processo em contínua transformação e que foi muito
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acelerado e influenciado pela pandemia nestes
dois anos: maior consciência dos riscos, mais tecnologia, mudanças de geografia e globalização,
mais trabalho remoto, mais profissionais liberais
ou independentes, muitos novos comportamentos
e novas abordagens.
Estamos a falar do futuro do trabalho.
Estando conscientes desta tendência, na UpSideUp
há muito que apostámos em prestar serviços úteis
para o futuro, quer na formação, quer na consultoria e nos vários serviços visuais que desenvolvemos.
Podemos separar as competências requeridas para
o futuro do trabalho, sinteticamente, em três grupos:
1. Organizacionais – digitais, de pensamento
«computacional» (lógico, adaptativo e evolutivo),
de inovação, de negociação e venda (do próprio,
de ideias, de competências), de resolução de problemas e de alinhamento com os pares e a organização (visão, missão e valores);
2. Relacionais – agilidade, comunicação, cooperação (rede, parcerias, coordenação, liderança), criatividade, motivação, inteligência social e as capacidades de aprender rápido e ensinar eficazmente;
3. Autogestão – agilidade, autonomia, criatividade, eficácia, inteligência emocional, flexibilidade,
investigação, aprendizagem, auto motivação, resiliência, mente aberta, pensamento crítico e competências visuais (desenho, fotografia, vídeo).
O meu objetivo, aqui, é apenas lançar este tema
para reflexão.
Queremos continuar a apostar em formação e em
atividades para preparar os nossos colaboradores
para o que tinham que fazer ontem ou para o que
terão que fazer amanhã?
Dá que pensar. Tem que se pensar, pois o futuro
não espera.

www.upsideup.pt
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Vertente Humana

Formação, aliada do futuro e do sucesso
Texto: Raquel Jorge

A

formação sempre foi uma componente a ter em conta no que toca à gestão
das pessoas nas empresas. No entanto, nem sempre foi muito valorizada e
acarinhada, quer pelas empresas, quer pelos seus
colaboradores, e pelos mais diversos motivos, mas o
paradigma mudou. Cada vez mais a formação é classificada como um aliado estratégico para a evolução
e desenvolvimento dos colaboradores e, consequentemente, das empresas.
Se pensarmos no modelo «Employee Life Cycle», a
formação acompanha e tem impacto em várias fases,
nomeadamente na integração do colaborador, dando a conhecer a organização, o seu projeto e as suas
características, bem como as funções específicas; na
fase de desenvolvimento, potenciando o desempenho do colaborador e, por fim, na fase de envolvimento através da partilha de informação e também
na promoção do bem-estar do colaborador.
A necessidade de atualização constante, a importância da partilha de conhecimentos, a possibilidade de
olhar para o trabalho do dia-a-dia noutra perspetiva,
tudo isto é essencial para o crescimento saudável e
próspero das empresas. Tem-se tornado evidente
para as mesmas que a aposta na formação dos colaboradores é um fator distintivo e que contribui para a
motivação, o empenho, a produtividade e o sentido
de pertença, refletindo-se quer nos resultados obtidos, quer também na taxa de retenção. Este último
fator torna-se atualmente essencial face à crise de
escassez de recursos humanos no mercado de trabalho e para redução dos custos financeiros e de tempo
na formação inicial de colaboradores. Assim, mais do
que uma obrigação legal, a aposta na formação é um
fator estratégico que se reflete na sustentabilidade e
na competitividade das empresas.
Com base nesta premissa, a Vertente Humana desenvolveu a sua área de formação aliando o seu vasto
‘know-how’ no mercado dos recursos humanos,
criando uma proposta de valor diversificada, exigente e qualificada para as empresas.
Num mercado tão competitivo, a área de formação
da Vertente Humana pauta-se pelos princípios de
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qualidade da formação certificada pela DGERT, aliando-se a um adequado planeamento das ações de
formação que corresponda às reais necessidades e
expectativas dos nossos formandos e clientes.
Propomo-nos a uma oferta abrangente a nível da
formação, dinamizando cursos de formação (inter
e intraempresas) nas mais diversas áreas, desde o
desenvolvimento de ‘soft skills’ até a um nível mais
técnico. Disponibilizamos também programas formativos atrativos para as empresas (Pack Vertente), bem
como intervenção a nível mais amplo através do serviço de gestão da formação, auxiliando as empresas
na complexa tarefa de gerir a componente estratégica, técnica e operacional da formação.
Com o intuito de potenciarmos o nosso papel facilitador junto das empresas, dispomos de uma oferta
formativa em diversos formatos, realizando ações
de formação presencial, em qualquer ponto do país,
bem como em formatos ‘e-learning’ (síncrono e assíncrono). O formato a distância decorre da emergente
necessidade de digitalizar a formação, ultrapassando
barreiras geográficas, aprendendo através da tecnologia, aumentando as oportunidades de aprendizagem, entre outros.
A missão da área de formação da Vertente Humana é
colmatar necessidades ajustadas às diversas fases do
ciclo de vida do colaborador e auxiliar as empresas
numa estratégia de retenção de talento, através da
aposta de formação ajustada e de qualidade, diferenciadora face à sua concorrência.

© DR

«A mente que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original.»
Albert Einstein

Raquel Jorge é coordenadora de desenvolvimento profissional
na Vertente Humana

www.vertentehumana.pt

Tem-se tornado
evidente que a
aposta na formação
dos colaboradores
é um fator distintivo
e que contribui
para a motivação,
o empenho, a
produtividade e o
sentido de pertença,
refletindo-se quer
nos resultados
obtidos, quer
também na taxa
de retenção.
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OUTSOURCING

Intelcia

Consolidar o
crescimento e valorizar a nossa cultura
Texto: Carla Marques
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N

o último ano e meio temos vivido algo
antes impensável. Fomos obrigados a
pôr à prova a capacidade de resiliência
e adaptação, como nunca. Por um lado,
para apoiar os clientes e parceiros, com a mesma
qualidade, enquanto zelávamos pelos nossos colaboradores com o mesmo cuidado e empenho.
Empresas e colaboradores viram-se na urgência de
uma adaptação forçada a novos modelos de trabalhos e novas rotinas.
Em passo acelerado, fomos desafiados a reavaliar a
forma como a área do ‘outsourcing’ está organizada,
ajustando e otimizando as operações e desenvolvendo aplicações customizadas ao trabalho à distância,
que permitissem às equipas ser mais eficazes. A tecnologia foi um facilitador para a rápida implementação destes novos modelos de trabalho e transversal a
todas as áreas, do recrutamento à formação e gestão
das operações.
A Intelcia Portugal conta com mais de seis mil colaboradores, sendo que em 2020 e 2021, em plena pandemia, foram integrados mais de cinco mil. Foi um
desafio integrar cinco empresas distintas, com estilos
de liderança e de comunicação diferentes e com todas as limitações de presença física, no acolhimento
e ‘on-boarding’.
A comunicação interna foi o eixo fundamental. Implementámos iniciativas transversais às geografias
onde a Intelcia opera. Não nos limitámos a criar novas formas de comunicar, quisemos envolver os colaboradores na comunicação. São as nossas equipas
que desenvolvem as ‘newsletters’ internas, com episódios, desafios e questões do dia-a-dia, partilham
vivências e como se sentem participantes ativos na
organização.
Ao mesmo tempo, desenvolvemos ‘surveys’ junto
dos colaboradores, em todos os pontos de contacto,
do recrutamento à saída, medindo a satisfação e a
motivação. A participação tem sido excelente, com
cerca de 80% de respostas.
O ‘feedback’ dos colaboradores, durante as ‘morning
conversations’, onde abordamos os eixos estratégicos para os próximos três anos, tem sido muito positivo. E é importante que eles próprios recebam ‘feedback’ do ‘management team’.

Carla Marques é ‘country manager’ da Intelcia Portugal (na foto, ao centro, com a equipa)

É na gestão de
recursos humanos que
a Intelcia pretende
diferenciar-se no
sector, com uma
atuação próxima,
transparente,
de confiança, de
desenvolvimento de
carreiras e de aposta
na responsabilidade
social.

www.intelcia.com

Todos devem sentir-se parte do processo de fazer da
Intelcia uma única empresa. Destaco aqui o programa
de embaixadores, implementado a nível internacional
para a Intelcia fundamentar a marca no mercado e ao
mesmo tempo envolver os colaboradores. Cerca de 60
embaixadores estão a formar outros colegas e equipas, esclarecendo sobre as competências que a Intelcia espera dos colaboradores e os valores que segue.
O sucesso de uma empresa vai muito além do desempenho financeiro. Está no nosso ADN o foco no
ser humano e na riqueza da diversidade, sendo que
a capacidade de adaptação e resiliência das equipas
é o nosso maior ‘asset’. O que nos torna únicos, o que
nos une, são os valores em que acreditamos. E estes
são os princípios em que baseamos as nossas decisões, as nossas ações e o nosso comportamento.
O sucesso só foi possível devido à entrega e ao compromisso de todos, que estiveram sempre no terreno,
para garantir a continuidade das operações.
É na gestão de recursos humanos que a Intelcia pretende diferenciar-se no sector, com uma atuação próxima, transparente, de confiança, de desenvolvimento
de carreiras e de aposta na responsabilidade social.
Em dezembro, comemorámos 20 anos nos 16 países
onde operamos. Desenvolvemos dinâmicas entre as
equipas, ao longo do ano, para premiar equipas e
colaboradores em termos de performance e liderança. Em Portugal, premiámos 80 colaboradores, que
se destacaram nas áreas de: melhor equipa, melhor
‘team manager’ e melhor ‘individual contributor’.
Tanto nas áreas de suporte como nas operações.
Para 2022, ambicionamos crescer nos atuais clientes e
em novas operações. O desafio será consolidar o crescimento nas operações e, em termos de cultura, continuar a criação de uma «Única Intelcia». Contamos com
o compromisso dos nossos líderes para desenvolver
uma cultura onde os nossos valores se mantenham e
sejam transmitidos: «We dream, We care. We do.»
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Seresco

Rita Mourinha é responsável
da Seresco Portugal

A importância de
um processamento
salarial
(ciber)seguro

M

ais um ano passou. Este, como o
anterior, ainda um pouco atípico
face à realidade a que estávamos
acostumados. Já sabe que «direção» vai tomar em 2022? A pandemia alertou-o
para novas realidades? Novas tendências? Novas
necessidades? (algumas que já existiam, mas que
não sabia que estavam lá)
Sem dúvida que muitas questões têm surgido,
principalmente a nível de segurança, com tantos
de nós a trabalhar remotamente. E dentro de um
departamento de recursos humanos, lidamos com
dados sensíveis, como dados pessoais dos nossos
colaboradores e, por vezes, dos colaboradores dos
nossos clientes. Já se perguntou se dispõe da tecnologia apropriada para lhe dar a segurança que
necessita? Se antes já tínhamos esta preocupação,
agora ainda mais!
Quer faça processamento salarial ‘inhouse’ ou em
regime de ‘outsourcing’, como todos os nossos
clientes, alguma vez pensou sobre o ‘software’ e o
serviço que lhe prestam, de um ponto de vista de
cibersegurança?
Porque independentemente da solução que tenha,
o importante é trabalhar com um ‘software’ que garanta uma ferramenta atualizada a nível legal, mas
também a nível de segurança, que sabe que estará sempre atualizada, sem necessidade de formar
uma equipa específica interna, sobre cada uma das
novidades que surjam.
Em concreto, acreditamos que quando trabalha
com um fornecedor que lhe presta serviço num
‘software’ que detém o seu próprio ‘software’, com
o seu próprio centro de proteção dados, não subcontratando serviços a terceiros, lhe garante um
‘plus’ no que toca a cibersegurança.
No nosso caso, a nossa plataforma, que é apenas
usada em regime de ‘outsourcing’ de processamento salarial, é dotada de diferentes níveis de
segurança para preservar a integridade de dados
(controlo de acessos, perfis e grupo de utilizadores,
acesso a funções ou dados concretos) e um registo
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Texto: Rita Mourinha

de modificações que integra a realização de auditorias de segurança para dar um cumprimento à
legislação vigente.
O nosso departamento de segurança e sistemas
sempre, mas sempre, vai zelar pela segurança do
‘software’ em tempo real, para tê-lo sob controlo e
seguro, tanto do ponto de vista de gestão como de
segurança informática. Quer saber como se consegue? Com várias especificações técnicas, que deixo
a seguir.
Especificações técnicas Milena
- ‘Hacking’ éticos e provas de penetração periódica
para minimizar quebras de segurança
- Transferência de dados de forma encriptada
- TLS v1.2 ou superior para aplicações ‘web’
- AES 128/RSA-2048 para conexão de aplicações
cliente/ servidor
- Serviço SFTP para transferência de ficheiros
- ‘Firewalls’ de acesso com serviços IPS em alta disponibilidade
- Arquitetura de aplicação em três níveis (aplicação, dados e apresentação)
- Compatibilidade com SAML para SOO (Single Sign
On) de utilizadores em portais ‘web’
- Logos de acesso e mudanças
- ‘Back-ups’ diários
- Certificação ISO 27001
- Auditorias ISAE3402 tipo2
****
Porque temos um serviço a dar aos nossos clientes,
o nosso dever é protegê-lo 24x7x365. Protegemo-lo, atualizamo-lo e tentamos melhorar dia-a-dia,
sem descuidos, sem atrasos, sem desculpas. Isto
faz com que o serviço que damos aos nossos clientes seja feito com a versão mais adequada a cada
instante, especialmente a mais segura. Já tinha
pensado nisto?

https://seresco.pt
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CVGuard

Processos cada vez mais estratégicos
Texto: Isilda Gonçalves
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Depois de um período de
incerteza, as empresas estão a
tentar reestruturar as suas equipas
com base nas novas competências,
requisitos de um ambiente de
trabalho híbrido. Estamos também
perante um momento de elevado
‘turnover’.

Isilda Gonçalves é ‘human resources manager’ da CVGuard

Q

uanto tempo demora um processo
de recrutamento e seleção (R&S)?
Quantos recrutadores são necessários para um processo? Como recebe
as suas candidaturas? De que forma faz a triagem
inicial dos seus candidatos? E que provas/ conhecimentos requer numa fase inicial?
Depois de um período de incerteza, as empresas
estão a tentar reestruturar as suas equipas com
base nas novas competências, requisitos de um
ambiente de trabalho híbrido. Estamos também
perante um momento de elevado ‘turnover’. Com
um ritmo muito acelerado, cabe às empresas agilizarem os seus processos de R&S, e poderá ser uma
mais-valia procurar plataformas que apoiem na
identificação do capital humano. Assim, os processos de R&S estão a tornar-se cada vez mais estratégicos, por forma a não apenas assegurar que são
escolhidos os candidatos mais enquadrados ao
bom desempenho da função, mas também que os
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profissionais mais qualificados são captados.
As novas plataformas de ATS (‘applicant tracking
system’) serão fortes aliados no recrutamento, que
irão permitir agilizar o processo desde a atração
dos candidatos até à integração do novo colaborador. Com as perguntas de pré-seleção e as competências estrategicamente definidas, estes filtros
vão ajudar a automatizar o processo, identificando
os candidatos que estão mais ajustados ao desafio profissional. De forma complementar, através
da plataforma poderá criar-se testes/ provas de
conhecimentos, ajudando numa pré-seleção e
hierarquização dos candidatos. Com a CVGuard e-recruitment ter-se-á acesso a testes/ provas de conhecimento disponíveis, como também se poderá
customizar à realidade da empresa e ao sector de
atividade.
Um processo anteriormente realizado de forma
manual (candidaturas recebidas via ‘e-mail’ ou
‘site’ da empresa e controlo em Excel) poderá ser
transformado num processo rápido e eficiente,
ajudando na poupança de tempo, evitando possíveis erros, repetição de candidatura e candidatos,
assegurando a diversidade e o cumprimento das
diretrizes do RGPD e permitindo que os Recursos
Humanos utilizem o seu tempo de forma a selecionar o candidato mais ajustado às necessidades da
empresa.
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Elevus

Qual é o impacto da Inteligência
Artificial nos RH?
Texto: Cláudia Beirão
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Cláudia Beirão é ‘human resources
executive managing partner’
da Elevus
© DR

É

uma questão cada vez mais real na comunidade dos recursos humanos (RH), e o
facto é que a Inteligência Artificial (IA) já
está a transformar a forma como nos relacionamos com o trabalho.
Cada vez mais, o gestor de RH é questionado sobre
informações e números da sua área e departamento,
dados importantes para aumentar a produtividade
na gestão de pessoas e direcionar investimentos no
capital humano, impactando, assim, o crescimento da
organização.
É neste contexto que a tecnologia tem vindo a assumir
um papel determinante no sucesso das empresas, e
já são muitas as ferramentas que têm vindo a ajudar
os RH a automatizar os seus processos, a encontrar
padrões e, assim, gerar resultados mais satisfatórios
para a empresa.
O processo de recrutamento e seleção talvez seja um
dos mais importantes para a área de RH, justamente
por permitir a contratação de talentos que façam o
‘match’ com o perfil da empresa e tragam inovação
para as suas áreas de negócio. O uso da IA neste contexto permitirá não apenas a otimização das tarefas,
como também a possibilidade de os profissionais investirem nos pontos estratégicos para que a empresa
atinja os resultados pré-estabelecidos, cumprindo o
seu ‘timeline’.
Na Elevus temos estado atentos a estas novas abordagens e desenvolvemos, em conjunto com um parceiro
tecnológico, um ‘software’ que nos permite otimizar a
gestão dos processos de recrutamento e seleção.
Por exemplo, através da nossa plataforma digital de
recrutamento conseguimos identificar e recrutar os
melhores talentos. Permite-nos armazenar, qualificar,
filtrar, analisar e fazer o ‘match’ perfeito entre candidatos e oportunidades de emprego, e acompanhar
em tempo real o ‘workflow’ dos candidatos. Permite-nos ainda fazer a gestão da equipa interna, gerindo
o sucesso dos nossos colaboradores ao longo do percurso profissional, mantendo-os motivados nos diversos projetos. Paralelamente, conseguimos extrair
relatórios que fornecem dados reais e atualizados do
desempenho de cada projeto, dando apoio à tomada
de decisão, permitindo melhorar e adaptar a estratégia ao momento.

www.elevus.pt

E se for possível também, através da IA, identificar
a performance dos colaboradores em ambiente de
trabalho? Esta já é uma realidade atual, e muitas
empresas ainda não o fazem, por mero desconhecimento.
Por exemplo, se existir alguma vaga de liderança disponível na empresa, existe a possibilidade de verificar, por meio de ferramentas específicas, quais dos
colaboradores da empresa detêm um desempenho
adequado para essa posição. Ao optar pelo recrutamento interno, especialmente para funções mais estratégicas, a empresa poderá usufruir da retenção de
colaboradores, permitirá o desenvolvimento desses
profissionais, além de incentivar a competição saudável da equipa.
Todos os clientes da Elevus têm acesso ao nosso
e-Assessment que permite identificar os ‘top performances’ em cada área estratégica da empresa. Trata-se de um instrumento de gestão versátil que permite
desenvolver ‘benchmarks’ tendo em consideração a
organização, o departamento, a chefia, a função, a localização ou qualquer combinação destas variáveis.
É normalmente utilizado pelos nossos clientes para
colocação, promoção, desenvolvimento pessoal,
‘coaching’, gestão de carreiras e descrição de requisitos de funções.
Com o recurso a estas novas tecnologias os resultados
para a gestão de pessoas são claros: mais produtividade, agilidade e redução de custos para as empresas.
Assim, as empresas podem direcionar os seus profissionais para funções mais estratégicas, nas quais o
tempo e os recursos serão mais bem utilizados.
A área de RH está a ter um papel extremamente relevante neste cenário, pois num mundo no qual a tecnologia é ‘commodity’ os melhores talentos tornam-se
ainda mais um diferencial competitivo.
É fundamental que os RH se aliem ao ‘machine learning’, por forma a terem acesso às informações e aos
‘insights’ necessários para conseguirem atrair e reter
os melhores talentos.
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Eurofirms

Gerir talento, liderando por valores
Texto: David Sanglas
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Empresas como a Eurofirms
são essenciais no mercado de
trabalho, pois empregam milhares
de pessoas que acabam por
incorporar as equipas dos clientes,
contribuindo positivamente para
o seu desenvolvimento e para a
evolução do mercado laboral.
rofirms, que está presente em Portugal desde 2020.
Tem como missão alcançar uma sociedade mais justa
através da inclusão plena das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para além desta missão,
a Fundação Eurofirms ajuda as empresas a cumprir a
Lei Geral da Deficiência (04/2019), de 10 de janeiro, e
a gerar ambientes inclusivos. Criar uma cultura inclusiva numa empresa implica reconhecer o que torna
cada pessoa única, as suas competências, o seu talento e a sua personalidade, acima de qualquer limitação, normalizando a deficiência e pondo fim a todos
os preconceitos e estereótipos.
Diariamente, a Eurofirms ajuda pessoas a encontrar
emprego, graças a todo o seu portfolio de serviços.
Empresas como esta são essenciais no mercado de
trabalho, pois empregam milhares de pessoas que
acabam por incorporar as equipas dos clientes,
contribuindo positivamente para o seu desenvolvimento e para a evolução do mercado laboral.

www.eurofirms.com/pt

David Sanglas é ‘international
business leader’ na Eurofirms
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Eurofirms, primeira empresa espanhola de recursos humanos, está presente
em Portugal há oito anos. A sua forma
de liderar destaca-se em cada área de
negócio, sendo valorizada pelos clientes e pelos
colaboradores. Diferencia-se pela liderança por
valores, o que significa que deposita toda a sua
confiança nas pessoas, gerando responsabilidade,
respeito e transparência.
Os valores assinalam o rumo a seguir e, acima de
tudo, a forma de chegar ao destino. Quando todos
partilham os mesmos valores, sentem que fazem a
diferença e que o seu contributo é importante. Desta forma, consegue-se maior eficácia e melhores
resultados.
O sector de recursos humanos é exigente, mas a
Eurofirms tem sido capaz de construir diversas
vantagens competitivas, entre elas a sua cultura de
empresa orientada para o bem-estar das pessoas.
Consolidar uma forma de pensar, fazer e trabalhar
sempre ética, sempre baseada em valores, sendo
que tudo isto contribuiu para a sua diferenciação
do resto das empresas, tornando-se uma referência em recursos humanos.
A Eurofirms é uma empresa de soluções globais na
gestão de talento, nomeadamente em áreas como
trabalho temporário, recrutamento e seleção e ‘outsourcing’. No que diz respeito a trabalho temporário, a Eurofirms Empresa de Trabalho Temporário,
seleciona e contrata colaboradores para vagas temporárias nos mais diversos sectores, como indústria, ‘contact center’, hotelaria, entre outros.
Para perfis executivos e cargos intermédios, as
‘brands’ Claire Joster e Selection, respetivamente,
contam com o incrível ‘know-how’ dos seus consultores que aplicam a metodologia de ‘matching values’ para garantir que os candidatos se ajustam às
competências, aos valores e às necessidades dos
seus clientes.
No ‘outsourcing’, a Inneria oferece soluções de valor acrescentado em áreas como ‘contact center’, industrial e logística, ‘trademarketing’ e força de vendas. A sua metodologia ajusta-se às necessidades
dos clientes, desenhando um serviço à medida,
gerindo pessoas ativamente e com o objetivo de
acrescentar valor a cada empresa cliente.
Sendo uma empresa que acredita nas pessoas e nas
suas capacidades, a Eurofirms criou a Fundação Eu-
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Randstad

Somos feitos de pessoas
Texto: Sofia Cansado

Aproximamo-nos do final do
ano e é sempre bom relembrar
ao mercado que cada vez mais
o ‘tech’, a tecnologia, faz parte
da transformação e evolução do
negócio, mas o ‘touch’, as pessoas,
são também quem eleva o sucesso
da organização. Podemos-lhe
chamar até um ‘match’ perfeito.
116
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profissionais valorizam estas ações nas empresas).
Também se traduz pelo que os profissionais mais
procuram nas empresas, e vemos que no topo estão,
para além do salário e dos benefícios, fatores como
o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal,
a estabilidade profissional e o ambiente de trabalho
agradável, confirmado pelo Randstad Employer Brand
Research deste ano.
Se pensarmos por um momento no fator do equilíbrio
entre a vida profissional e a vida pessoal, vemos que
é algo que surgiu há poucos anos, e que foi impulsionado pelos momentos desafiantes que vivemos (e
estamos a viver) nestes últimos dois anos.
São pequenos detalhes a que as organizações devem
estar atentas, pois o que é mais valorizado pelos profissionais pode ser hoje um ‘driver’ de retenção como
amanhã de mudança.
E é bom refletir que estes são dados relevantes que
mostram a evolução do mercado, mas também reforçam como os profissionais são quem faz as empresas,
mudam tendências, alteram formas de trabalhar e
criam novas expectativas para os próximos anos.
Aproximamo-nos do final do ano e é sempre bom
relembrar ao mercado que cada vez mais o ‘tech’, a
tecnologia, faz parte da transformação e evolução do
negócio, mas o ‘touch’, as pessoas, são também quem
eleva o sucesso da organização. Podemos-lhe chamar
até um ‘match’ perfeito.
Seja na ficção ou na vida real, são as pessoas, somos
todos nós que mudamos as organizações.
#humanforward

www.randstad.pt

Sofia Cansado é ‘marketing and
communications consultant’
da Randstad Portugal
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e pensarmos em filmes e séries que vemos ao final do dia num momento de
lazer, sejam dramáticas, de ação ou de
comédia, o cenário típico de escritório não
mudou muito ao longo dos anos. Mais cadeiras coloridas, plantas e computadores, menos carpetes e fatos
completos. Mas a sensação de familiaridade entre as
pessoas num só espaço, e na forma de trabalharem
em equipa, é o denominador comum.
Não acreditam?
Vejamos séries como The Office e Parks and Recreation, que demonstram um lado mais leve e ‘silly’ mas
que nos recordam o que está por trás de todas as empresas: as equipas e como as relações interpessoais
são muitas vezes a base do sucesso.
Ou versões mais sérias como The Suits, que reforçam
a importância de trabalhar em equipa em gestão de
projetos e clientes. E também vos posso dar cenários
mais radicais como em Grey ‘s Anatomy ou Station 19,
em que o poder de decisão e liderança são competências chave.
Podia dar muito mais exemplos de obras de ficção
que mostram como as pessoas, ficcionais ou não, com
histórias de vida, um ‘background’ rico, experiências e
competências relevantes, levam todos os dias consigo
uma forma de trabalhar única. E num todo estas pessoas fazem as empresas, respiram a cultura e os valores e traduzem-nos no dia-a-dia das organizações.
Será a ficção que nos inspira ou na verdade ela própria baseia-se em exemplos das nossas empresas?
A realidade é que cada vez mais as organizações focam-se nas suas pessoas. Isto traduz-se, por exemplo,
na crescente atenção ao bem-estar e à saúde mental
dos colaboradores, algo cada vez mais valorizado (o
Randstad Workmonitor de 2021 diz-nos que 20% dos
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SLOT Recursos Humanos

Um longo caminho no recrutamento
Texto: SLOT Recursos Humanos

U

Beatriz Portas, Catarina Nobre,
Clara Alves e Júlia Vieira integram
a equipa de R&S da SLOT Recursos
Humanos

www.slot.pt

118

m R&S (Recrutamento e Seleção) de
alta performance só é possível com
uma cultura e uma metodologia que
envolvam alguns fatores essenciais,
pelos quais a SLOT se pauta desde o início da sua
história. Importa sobretudo realçar aqui dois dos fatores mais importantes da atualidade – a adaptação
às novas formas de trabalhar e a transformação tecnológica que influencia o sucesso do nosso trabalho
constantemente.
O nosso caminho é longo e as histórias no recrutamento sucedem-se, algumas mais marcantes do que
outras, numa dinâmica diária fundamental para o
nosso crescimento. Recordamos com alguma satisfação a concretização da seleção recente de um candidato que passou por um longo processo de avaliação
técnica e comportamental, moroso e exigente, para
um prestigiado cliente no sector das TI (tecnologias
de informação). Num período marcado pelo contacto digital e longe dos tempos em que se pensava ser
crucial um contacto presencial, a equipa adaptou-se
com sucesso às novas ferramentas digitais e a proximidade e o vínculo com os candidatos foi, apesar
das circunstâncias, reforçada. A pessoa selecionada
estava no estrangeiro, passou por quatro entrevistas e
um ‘assessment’ e manteve sempre a motivação para
abraçar o novo desafio. O fator humano e a sensibilidade não desapareceram com uma maior introdução
das ferramentas digitais. Com a mudança de paradigmas, acreditamos que a conciliação da metodologia
existente com a adaptação às novas plataformas é
uma excelente perspetiva para o crescimento organizacional e a melhoria contínua dos processos, refere
Clara Alves.
R&S são tarefas, segundo Beatriz Portas, que exigem
elevados níveis de trabalho e escuta ativa, embora
sejam também atividades de grande prazer e gratificação, não apenas pelas pessoas que conhecemos e
as aprendizagens que somos convidados a adquirir,
quer seja com um candidato de uma cultura completamente diferente, que nos fala da área do turismo
com um brilho especial no olhar, quer candidatos
que nos ensinam algo mais sobre as suas profissões
técnicas, ou ainda os que através de testes psicométricos conhecemos e com os quais conversarmos de
uma forma aberta e descontraída, ficando a ideia de
que nos conhecemos há muito tempo.
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«Todo o trabalho em R&S é um constante crescimento, o que se torna sempre mais fácil e mais motivador
com a equipa de suporte, em que me insiro e que me
ensina e apoia todos os dias», assinala ainda Beatriz
Portas.
Catarina Nobre recorda a primeira entrevista de emprego que fez, no lugar de candidata: «A recrutadora
em questão passou cerca de 25 minutos sem olhar
para mim, apenas fazia as perguntas e registava as
minhas respostas no seu computador./ Quando entrei na área dos Recursos Humanos, aprendi tudo do
zero. Foi a excecional Beatriz Portas que me ensinou
tudo o que sei hoje, tendo plena noção de que há
sempre muito mais para aprender. No entanto, uma
coisa que eu sabia ainda antes de abraçar esta área
é que os meus candidatos iriam sempre sentir-se ouvidos./ Numa altura em que tudo é digital, luto para
que as entrevistas sejam o mais humanas possível./
Diria que uma das ‘soft skills’ mais valorizadas é a
empatia, e é isso que espero sentir quando entrevisto alguém. Não tem de ser necessariamente no início
da entrevista, o lugar de entrevistado não é um lugar
confortável, o que poderá acatar algum nervosismo
inicial, e por isso é que empatia também tem de estar
no recrutado.»
Na visão de Júlia Vieira, o R&S é um processo que tem
várias fases, podendo por vezes ser rápido ou menos
rápido até o candidato ingressar na oportunidade.
Os candidatos nem sempre têm «paciência» para
estas ditas fases, como já aconteceu num processo
de seleção, em que estava a realizar uma entrevista
e explicava as tarefas e os passos que se seguiam,
nomeadamente entrevista com a empresa cliente, na
qual fui interrompida pelo candidato que muito desagradado me diz «oh dona, isso é muita coisa para
mim… eu quero entrar já e direto», e sem paciência
para os próximos passos de seleção desliga a vídeo
chamada sem se despedir. Faz parte da vida de um
recrutador, alguns candidatos serem um pouco mais
impacientes e levarmos estas «tampas».
Júlia Vieira refere ainda em jeito de conclusão»: «Estamos a trabalhar com pessoas com personalidades,
carências, humores diferentes, e temos de tentar
ajustar à entrevista; são pessoas e não máquinas. Nós
recrutadores temos que ser pacientes e bons ouvintes e saber ler os sinais que os candidatos involuntariamente nos vão dando.»
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Centralmed

SST como forte aliado no
desenvolvimento sustentável
dos negócios

T

rabalhadores motivados com saúde e
segurança, não será este um fator diferenciador na produtividade e no desenvolvimento de qualquer negócio?
A pandemia veio reforçar a nível mundial a importância desta área de intervenção, mostrando mais
uma vez que a área da Saúde e Segurança no Trabalho (SST) é um forte aliado na manutenção e no
sucesso dos negócios das empresas, tratando do
seu bem mais precioso – os trabalhadores.
Apostar na sua segurança, no bem-estar físico e
psicossocial, é também uma aposta na evolução e
no crescimento do negócio.
De acordo com um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2017 as lesões e
doenças relacionadas com o trabalho resultaram
na perda de 3,9% de todos os anos de trabalho
em todo o mundo e 3,3% dos anos de trabalho na
União Europeia, o equivalente a um custo de aproximadamente 2.680 bilhões e 476 bilhões, respetivamente.
A atual pandemia demonstrou quão importante é
esta área de intervenção nas empresas, sendo os
profissionais de SST agentes essenciais na identificação do perigo, na avaliação e na gestão do risco
nos vários locais de trabalho e na tomada de medidas mitigadoras com vista à eliminação ou redução do impacto negativo da propagação do vírus,
auxiliando as empresas a manter a sua atividade
produtiva.
As empresas viram-se forçadas a reinventar os
seus negócios e em muitos casos as suas formas
de trabalhar, surgindo assim novos riscos associados quer aos locais de trabalho, quer aos seus
trabalhadores.
Se para determinadas organizações o negócio
abrandou, para muitas outras aumentou, exigindo
um maior esforço físico, aumentando a exposição
aos riscos já existentes e ainda, com o aumento do
seu ritmo de trabalho, e de intensidade, com uma
clara associação a um novo risco.
Por outro lado, foram muitas as organizações forçadas a adotar rapidamente novas modalidades
que permitissem a continuidade do negócio e
120
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As empresas viram-se
forçadas a reinventar
os seus negócios e em
muitos casos as suas
formas de trabalhar,
surgindo assim novos
riscos associados
quer aos locais de
trabalho, quer aos seus
trabalhadores.

https://centralmed.pt
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Texto: Henriqueta Dias

Henriqueta Dias é diretora técnica da Centralmed

protegessem a vida dos trabalhadores, adotando
o teletrabalho.
Esta modalidade não é de todo isenta de riscos.
Como tal, mesmo em casa o trabalhador mantém
os seus direitos de trabalhar num local seguro e
saudável. Trabalhar em casa aumenta a probabilidade de contrair lesões músculo-esqueléticas,
assim como poderá suscitar graves consequências
ao nível da saúde mental dos trabalhadores se não
forem adotadas as medidas adequadas. Uma vez
mais, devem também os agentes da SST acompanhar e reinventar a sua forma de apoiar as empresas identificando e avaliando os riscos inerentes
a estas novas modalidades de trabalho, criando
as metodologias adequadas para a prevenção de
acidentes e doenças profissionais, propondo medidas ajustadas à realidade de trabalho de cada
empresa.
Estas medidas devem ter uma amplitude quer ao
nível do ambiente físico, considerando as condições de iluminação, conforto térmico e ruído,
assim como ao nível do mobiliário e do equipamento utilizados, na organização do trabalho, na
realização de pausas, evitando momentos prolongados de isolamento e solidão, sem descurar
também a promoção da saúde, impulsionando os
hábitos de alimentação saudável, exercício físico,
bons hábitos de sono, assim como também permitir a execução do trabalho com equilíbrio entre
este e o tempo familiar.
É crucial que em SST se atue, em qualquer realidade do trabalho, adotando uma política de gestão
de riscos alinhada com os objetivos das organizações, promovendo o bem-estar dos trabalhadores
e contribuindo, assim, para a obtenção de resultados sustentáveis e de crescimento no mundo empresarial.
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Cegid Meta4
Dados, dados, mais dados…

O uso de analítica em RH
Texto: Enrique Sala Pascual

O uso de analítica em RH adquiriu
um valor fundamental na análise
das organizações, mas nem todas as
análises e soluções respondem da
mesma forma às necessidades.
122
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- Alto nível de adaptação à realidade organizacional,
desde que sejamos claros sobre o que medir e como.
- Utilização de toda a informação recolhida pelos sistemas da empresa, sem excessos.
- Tirar partido da experiência e informação adquiridas por outras áreas de negócio dentro de organizações que estão à nossa frente neste campo (vendas,
‘marketing’, finanças).
Por outro lado, as principais desvantagens deste tipo
de solução são:
- Necessidade de imagem clara do que medir, porquê e como.
- Necessidade de recurso a especialistas na solução
BI para cruzar informações de que precisamos e recursos necessários para o fazer, bem como priorizar
a utilização destes recursos por áreas consideradas
«mais importantes» do que RH.
- O fator tempo, para implementar e obter informação necessária.
A segunda forma de trabalhar seria através de soluções de Guided Analytics. Identificam primeiro a informação sobre organizações, os seus profissionais
ou o que precisa de ser demonstrado, para encontrar
a melhor forma de oferecer informação, tendo em
conta os dados disponíveis. As vantagens deste tipo
de solução são claras:
- Implementação mais rápida do que com soluções
tradicionais BI, pois a conceptualização está praticamente concluída desde início.
- Informação obtida em praticamente tudo, até ao
nível requerido.
- Esforços concentram-se em facilitar a experiência
do utilizador, para que a informação seja acedida
diretamente pela pessoa que necessita, com eliminação de intermediários e notável aumento de agilidade.
- Acesso a questões-chave não levantadas anteriormente enriquece o conhecimento.
- Informação disponível sobre como cada aspeto da
solução foi calculado desde o início.
- Caso seja viável a segurança e a desneutralização
dos dados e a possibilidade de partilhar, pode ter
acesso a uma multiplicidade de comparações que
mostram boas práticas da organização em comparação com concorrentes ou a deteção de pontos de
melhoria.

www.meta4.pt

Enrique Sala Pascual é ‘strategic
human resources senior consultant’
na Cegid Meta4 Ibéria
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ecordo a cena do filme «Curto Circuito» (1986), de John Badham, em que o
‘robot’ gritava «Dados, dados, mais dados!» enquanto consumia livros e relatórios vertiginosamente. Hoje é fácil imaginar um
gestor de recursos humanos (RH) com esta atitude,
a gritar por informações que possam dar resposta às
perguntas de organizações e profissionais.
Há anos, num projeto de RH para uma empresa de
telecomunicações, descobrimos muitos aspetos ainda válidos:
- Mesmo quando existem dados, é difícil correlacioná-los, analisá-los e comunicá-los.
- Conceito de dados únicos é utópico. Depende de
quando, como e com que aplicação se analisa.
- Nem todos os profissionais de RH precisam da mesma informação, em simultâneo, com o mesmo nível
de desagregação de detalhe.
- Estratégias e necessidades evoluem. Todos os relatórios pré-configurados são para um período de
tempo ou necessidade específica e, a partir daí, o
processo reinicia-se.
- Prever o futuro é difícil. Sobretudo quando se trata
de correlacionar informação.
O uso de analítica em RH adquiriu um valor fundamental na análise das organizações, mas nem todas
as análises e soluções respondem da mesma forma
às necessidades. De facto, numa pesquisa no Google
por HR Analytics, o primeiro resultado é a definição
de «metodologia e processo de análise de dados,
que permite a obtenção de provas de qualidade
para tomar decisões organizacionais relacionadas
com RH». Uma vez definido o conceito, há duas formas de trabalhar. A mais comum é a utilização de
soluções de ‘business intelligence’ (BI) através das
quais se analisa dados da empresa. Entre as vantagens de utilizar soluções BI, estão:
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Grupo Intelac

Trabalho temporário ‘versus’ pandemia
Texto: Célia Agostinho
www.intelac.pt

O

O facto de as
empresas poderem
contratar de
acordo com as suas
necessidades e
exigências fez com
que conseguissem a
adaptação necessária
a uma nova
realidade.
124
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trabalho temporário desde sempre foi
encarado como uma forma de contratação de apoio à gestão empresarial
visando fazer face a picos de trabalho
previsíveis ou não previsíveis, substituições de colaboradores entre outras opções. Neste momento
pandémico tão conturbado e incerto, esta ferramenta
de gestão, se assim a podemos denominar, faz ainda
mais sentido, permitindo às organizações a adaptação às reais necessidades.
O Grupo Intelac sentiu de facto esta necessidade por
parte dos clientes nas várias áreas de negócio, desde
as funções ligadas a indústria, construção ou manutenção até às áreas mais qualificadas em termos de
formação académica, como a engenharia e a gestão.
Efetivamente, as empresas têm vindo a mostrar cada
vez mais abertura a este tipo de contratação, dado
que o período de pandemia alertou novamente para
a necessidade de flexibilização, reinvenção e adaptação a novas realidades para que até então ninguém
estava efetivamente preparado, pelo menos deste
modo em formato pandemia.
O facto de as empresas poderem contratar de acordo
com as suas necessidades e exigências fez com que
conseguissem a adaptação necessária a esta nova
realidade. Com o evoluir da situação pandémica,
muitos dos nossos colaboradores em regime de trabalho temporário também tiveram a oportunidade

Célia Agostinho é ‘human resources commercial manager’
do Grupo Intelac
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de integrar as empresas onde estavam alocados, conseguindo assim um vínculo de contratação de forma
permanente.
Paralelamente, também com a pandemia sentimos
que neste momento atravessamos um período especialmente complicado na identificação de perfis adequados para as várias áreas, com uma maior incidência nas profissões mais técnicas (por exemplo, serralheiros, soldadores, técnicos de manutenção, etc).
Contudo, também as áreas que têm um maior grau de
exigência académica atravessam grande dificuldade
na contratação de perfis qualificados. Esta realidade
deve-se não só à emigração de mão-de-obra qualificada mas também a algum receio perante a mudança
em período de incerteza e instabilidade, sob pena
de tal alteração poder posteriormente não corresponder a uma melhoria efetiva de condições. Neste
âmbito, e com este panorama, cabe às empresas que
prestam serviços de recrutamento e seleção, independentemente do vínculo contratual, desenvolver
mecanismos de recrutamento e identificar fontes
adequadas a cada perfil, que permitam chegar aos
candidatos solicitados pelos clientes. Tem sido neste
sentido que o Grupo Intelac tem vindo a trabalhar e
a desenvolver esforços visando identificar as mais
variadas fontes de recrutamento, quer a nível digital,
quer a nível local, com várias entidades.
A pandemia trouxe também a todas as áreas, e o
trabalho temporário não foi exceção, a adoção das
entrevistas ‘on-line’, sendo algo que definitivamente
veio para ficar. Esta vertente tem igualmente vários
fatores positivos em termos muito práticos, não só
uma economia de tempo e dinheiro para os candidatos mas também a possibilidade de os recrutadores
poderem observar os candidatos como um todo, sem
o uso de máscara, o que presencialmente seria impossível nos dias de hoje. Com a entrevista ‘on-line’,
mais facilmente se observa movimentos, demonstração de emoções, etc, e há um foco muito maior no
candidato.
Acredito que o ano de 2022 trará grandes desafios
na área de trabalho temporário, tendo em conta as
reais necessidades que temos vindo a sentir nas
empresas, visando o preenchimento de lugares em
aberto com diversos perfis para dar resposta às necessidades de mercado. O Grupo Intelac continua a
trabalhar ativamente visando dar resposta a todas as
necessidades de seus clientes e parceiros.
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TRABALHO TEMPORÁRIO

Multipessoal

O trabalho temporário como opção de recrutamento
para as organizações
Texto: João Silva
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Através do trabalho temporário,
uma empresa pode contrariar
cenários onde não existe
capacidade interna para, num
curto espaço de tempo, recrutar e
contratar todos os colaboradores
que são necessários com urgência.

João Silva é ‘staffing senior director’ da Multipessoal
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trabalho temporário tem vindo a
mostrar-se cada vez mais uma prática favorável para todos aqueles que
a escolhem, desde o colaborador à
empresa que recorre à contratação de profissionais neste regime, uma vez que é uma solução
que garante agilidade na resposta, bem como a
rápida procura dos melhores recursos para cada
posto de trabalho.
No contexto de pandemia, esta necessidade torna-se ainda mais premente, uma vez que, dado o
clima de incerteza, as empresas têm uma dificuldade maior em planear a sua produção e, consequentemente, em dimensionar a sua capacidade.
Este serviço de recursos humanos consiste numa
prestação de serviços prevista no Código do Trabalho, que possibilita que uma empresa habilitada realize esta atividade através do cumprimento
de um conjunto de requisitos onde pode contratar
e colocar à disposição de um cliente/ utilizador
um colaborador em moldes em tudo iguais, caso
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esse cliente contratasse diretamente o colaborador. Desta forma, é assegurada uma intermediação clara e transparente para todos os envolvidos.
Existem atividades nas empresas com muita imprevisibilidade, tornando-se muito difícil às mesmas recrutar, contratar e gerir estas flutuações,
mas com o objetivo de ganharem eficiência optam
por passar a responsabilidade para um parceiro.
É neste contexto que o trabalho temporário surge
como uma solução válida, delegando o recrutamento, a seleção e a gestão contratual de profissionais.
Destaco as quatro principais vantagens desta solução de recursos humanos:
- Tempo – poupança de tempo em recrutamento,
seleção e contratação de profissionais;
- Flexibilidade – contratos flexíveis consoante a
necessidade do cliente, seja ela mais ou menos
temporária;
- Responsabilidade – carga administrativa pontual dos colaboradores assegurada na totalidade
pelo parceiro de recursos humanos;
- Rapidez: – solução rápida para preencher necessidades urgentes, como picos de produção ou
sazonalidade.
Em resumo, através do trabalho temporário, uma
empresa pode contrariar cenários onde não existe capacidade interna para, num curto espaço de
tempo, recrutar e contratar todos os colaboradores
que são necessários com urgência, não desperdiçando potenciais oportunidades de negócio que
em circunstâncias normais teria que recusar.
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A HUMAN EM 2021

O maior desafio
Texto: Redação human

A

«human» entrou em 2021 destacando
o que considerou ser «o maior desafio
na gestão das pessoas». O tema proposto, ligado à pandemia de Covid-19,
traduziu-se num trabalho com três empresas bem
diferentes, sendo que no testemunho de cada uma
se percebia bem a dimensão do desafio. E o curioso
é que saindo desse tema para o resto da edição, uma
boa parte dos trabalhos apresentados acabava por
também tocar o mesmo desafio. Falava-se da banalização de uma expressão, a ideia de que tudo era
algo novo que passava a ser a normalidade (parecia
um sinal de conformismo, de desesperança, essa expressão), mas a ideia era não acreditar ser isso o que
esperava por nós. A ideia era acreditar que um dia
recordaríamos aquele tempo como um intervalo das
nossas vidas em pleno.
Na edição seguinte (março/ abril), os olhos estavam
postos no futuro. Bem visível na capa estava o tema
da mobilidade sustentável – «algo que tanto nos faz
pensar, para o nosso trabalho, para a vida pessoal, e
nem importa que o cenário seja o das cidades, porque também fora delas a questão se coloca», como
se podia ler. Falava-se também aqui em desafio. E
não era o único da edição. A certa altura surgia isto,
no editorial, sobre os desafios parecerem cada vez
mais complexos: «Mas não terá sido sempre assim?
No passado. Em todos os passados. Acredito que
sim. O futuro e os seus desafios. As pessoas e as suas
circunstâncias, numa expressão que adapto para fugir à ideia antiga de no lugar de pessoas se falar no
homem. Sempre fomos desafiados. Sempre seremos.
Mas a cada momento tudo nos parece o mais importante da história. Quem saberá verdadeiramente
fazer uma escala dessas importâncias? Eu tenho a
certeza de que não sei. De que não o saberia. Independentemente da época em que vivesse.»
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Os meses de maio e junho corresponderam à terceira
edição do ano, em que se dedicava uma atenção especial ao tema das empresas de excelência para trabalhar em Portugal, com um ‘dossier’ com mais de duas
dezenas de casos. Foram sobretudo exemplos de resiliência, coragem e abnegação após mais de um ano
com uma pandemia que tanto da vida conhecida veio
mudar. Exemplos também de inovação, de capacidade de ver diferente, de lutar continuamente por novas
soluções. De nunca deixar de acreditar no futuro.
A seguir, a nova edição, num tempo pleno de verão,
tinha um foco notoriamente positivo, mesmo marcada ainda pelo contexto da pandemia. Olhava-se
para o futuro. Pensava-se (n)a sustentabilidade e (n)
a inovação. Apontava-se caminhos fora do habitual
no que diz respeito à saúde e ao bem-estar das pessoas nas organizações, mesmo que tantas vezes delas fisicamente afastadas, em modo remoto.
Setembro e outubro trouxeram uma edição com
alguma ligação ao destaque da anterior, pela via
da sustentabilidade, desta vez ligada à responsabilidade social como aposta das empresas para o
futuro. Os casos da Bosch, da Cofidis, da LeasePlan
e da NTT DATA ilustraram o trabalho apresentado,
com responsáveis destas empresas a darem testemunhos que ajudavam a perceber o contributo fundamental que o mundo corporativo pode dar para
um planeta em que as novas gerações poderão viver em pleno.
Finalmente, agora, para novembro/ dezembro, a habitual edição «premium». É a gestão das pessoas o
destaque, com quase meia centena de perspetivas
sobre a sua importância nas organizações, em inúmeros domínios. Isto a juntar a cerca de uma dezena
de exemplos de empresas que apostam nas boas
práticas de recursos humanos para construírem o
sucesso.
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