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What’s next?
ais uma edição de fim 
de ano da RHmagazi-
ne, mais um momento 
de reflexão e balanço. 
E, ao escrever este 
editorial, eu próprio 

dou por mim a fazer um balanço de 
vida, perante a nova encruzilhada que 
enfrento. A semana em que escrevo este 
editorial é a semana em que inicio uma 
nova fase da minha vida profissional 
como Partner de uma multinacional de 
Recursos Humanos, aceitando o desafio 
de contribuir mais uma vez para o de-
senvolvimento de boas práticas de RH, 
neste caso através de abordagens digitais.

A vida é feita de balanços e recomeços. 
De oportunidades de reinvenção. Da con-
firmação de convicções e projetos, bem 
como do lançamento de novas ideias e 
empreendimentos. A RHmagazine é a 
confirmação de um projeto em que per-
maneço convictamente, ao fim de quase 
uma década de colaboração... há paixões 
que nunca morrem...

O momento que atravessamos é tam-
bém um momento de balanço e de reco-
meço. Após quase dois anos de choque 
pandémico, é preciso assumir que não 
queremos um “novo normal”, se esse nor-
mal implicar alienação social, isolamento 
ou intolerância. Mas a verdade é que o 
tão desejado regresso à normalidade vai 
implicar lidarmos com as mudanças que 
tivemos de viver e as engenhosas solu-
ções adaptativas que tivemos de criar. 

Disso vos falamos no nosso tema de 
capa “2022: what’s next?”, onde traça-
mos um retrato daquilo que nos espera, 
com base nas tendências referidas nos 

M
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principais estudos, mas acima de tudo 
com base nas previsões e testemunhos de 
muitos colegas da nossa comunidade de 
recursos humanos. E o que antecipamos é 
verdadeiramente emocionante...

Como é hábito, partilhamos boas práti-
cas desenvolvidas durante esta crise pla-
netária, como é o caso da Solvay, de quem 
obtivemos o testemunho do seu diretor-ge-
ral, John O’Shea, que destaca aliás como 
Portugal se tornou um destino empresarial 
ainda mais atrativo durante a pandemia. 
Porque uma crise é sempre também uma 
fonte de oportunidades. 

Olhar para o lado positivo das coisas é 
uma forma de ter uma vida mais feliz e uma 
prática profissional mais virtuosa, desde 
que a busca da felicidade não se torne um 
fim em si mesmo. Disso nos falam brilhan-
temente o Arménio Rego e o Miguel Pina e 
Cunha no seu magistral artigo “Felicidade 
Infeliz”, uma peça de reflexão fundamental 
para os líderes. E de liderança também nos 
fala Armindo Martins, que foi comandante 
da TAP durante 34 anos, e que nos dá o seu 
testemunho sobre liderança no cockpit... a 
não perder!

Por fim, um destaque para a entrevista a 
Vanessa Neves, DRH da Perfumes & Com-
panhia, que nos dá mais um testemunho 
tocante da notável capacidade de adapta-
ção das nossas organizações durante este 
período de exceção extrema que foram es-
tes dois últimos anos. Inspirador, no míni-
mo... Muito mais vos reserva esta edição, 
que esperamos que seja um companheiro 
de leitura estimulante nestes frios dias de 
Inverno. Foi um privilégio trazer esta edi-
ção até vós. 

Até já! 

Editorial            POR

Ricardo Fortes da Costa
Diretor da RHmagazine

Saiba mais em rhmagazine.pt
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ma realidade que verifica-
mos com a pandemia é que 
as empresas iniciaram ou 
aceleraram os seus pro-
cessos de transformação 
digital. Sabemos hoje que 

o que vivemos nos últimos quase dois anos 
veio apressar o ritmo da mudança das em-
presas, na exata medida de muitas das nossas 
atividades mais básicas terem passado a ser 
realizadas online.

A transformação digital já era uma rea-
lidade antes da pandemia e o que vivemos 
atualmente só veio acelerar os processos ini-
ciados ou fazer com que alguns começassem 
de forma urgente.

No entanto, esta onda emergencial de ini-
ciativas tecnológicas não deve ser confundi-
da com a real transformação dos negócios, 
necessária para o sucesso das organizações 
na era digital. Efetivamente, a tão propalada 
`digitalização` está a ser, em muitos casos, 
apenas uma forma de continuar a manter a 
atividade das empresas no contexto atual de 
incerteza, quando uma real transformação 
envolve o modo como se cria valor para os di-
ferentes stakeholders e não apenas o formato 

em que se trabalha. Transformação digital 
não é manter o negócio antigo com mais 
ferramentas digitais mas, sim, reimaginar 
o modelo da empresa gerar valor com uma 
matriz digital estruturada.

As empresas precisam de projetar o seu 
negócio no e para o futuro, repensar o seu 
lugar no mundo e a forma como se preo-
cupam, por exemplo, com as matérias li-
gadas à sustentabilidade - tanto ao nível 
social como ambiental. Na RHmagazine, 
abordamos cada vez mais o tema do pro-
pósito do trabalho, com os colaboradores 
a procurarem que esse fim seja maior do 
que a simples tarefa realizada diariamente. 
As empresas, para continuarem a crescer 
e desenvolver-se, necessitam também de 
repensar os seus modelos de criação de va-
lor, num mundo tão diferente daquele que 
tínhamos há uns anos.

As empresas vencedoras na era digital 
são as que quebram as típicas estruturas de 
poder para permitir que as novas ideias e 
os recursos para as pôr em prática possam 
ser utilizados de uma forma muito mais 
colaborativa.

A transformação digital não é fazer o 
mesmo que antes, agora com ferramentas 
tecnológicas, mas sim repensar os modelos 
de negócio e de criação de valor com uma 
matriz completamente digital. Tal passa, 
em grande parte, por ter o talento adequado 
na empresa e por organizá-la de modo dife-
rente do antigamente, para que o trabalho 
colaborativo possa existir realmente e ser, 
também ele, um verdadeiro fator que impul-
sione as empresas vencedoras do futuro.

Transformação 
digital  

Definir o que se faz para 
criar valor e não somente 

como se trabalha

U



 O Diretor da RHmagazine, Ricardo Fortes da Costa, é o novo Partner da 
consultora em recursos humanos The Key Talent Portugal.
Ricardo Fortes da Costa, especialista em liderança e capital 
humano, com experiência executiva e multinacional, é professor 
do ISEG – Lisbon School of Economics e autor de diversos livros. 
Ao longo da sua carreira, foi Partner de diversas empresas de 
consultoria, bem como executivo em empresas ligadas ao setor 
financeiro, consultoria e tecnologia.
Com a chegada do novo Partner, a TKT ambiciona expandir a 
sua presença no mercado português, mas também alargar a sua 
atuação junto dos seus clientes internacionais, nomeadamente 
na Europa, África e América Latina.

 No top 25 das melhores empre-
sas para trabalhar no mundo em 
2021, reconhecidas pela Great Place 
to Work, constam oito nomes pre-
miados a nível nacional. DHL Express 
(1.º), Cisco (2.º), Hilton (3.º), AbbVie (4.º), 
Amgen (8.º), Hilti (11.º), SAS Institute 
Software (13.º) e Teleperformance 
(25.º) foram as empresas considera-

das “Best Workplaces Portugal” que 
agora dão o salto para a lista mundial, 
juntando-se a mais 17 organizações. 
Esta classificação provém de um 
clima organizacional aplicado aos 
colaboradores, bem como de uma 
auditoria às práticas levadas a cabo 
pelas empresas com impacto nos 
seus níveis de confiança.

 A Fundação Calouste Gulbenkian 
lançou um estudo – com a autoria de 
Pedro S. Martins, professor na Nova 
School of Business and Economics 
(Nova SBE) – sobre o mercado de 
trabalho português, considerando 
as principais questões de equidade 
intergeracional que têm afetado as 
diversas gerações de trabalhadores nas 

últimas décadas. As cinco conclusões 
foram: convergência forte de salários 
entre diferentes gerações; descida do 
aumento salarial relacionado com a 
escolaridade; efeito “cicatriz” das crises 
económicas; domínio de contratos 
a prazo nas gerações mais jovens e, 
finalmente, diferenças intergeracionais 
significativas no acesso a subsídios.

RICARDO FORTES 
DA COSTA É O NOVO 
PARTNER DA THE KEY 
TALENT PORTUGAL

DIRETOR RHMAGAZINE

ESTUDO GULBENKIAN
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 No início de novembro, o 
Parlamento aprovou um novo 
regime legal para o teletrabalho, 
que prevê uma série de 
alterações à modalidade, entre 
as quais: o alargamento do direito 
de teletrabalho aos pais com 
filhos até aos oito anos de idade; 
a obrigatoriedade do pagamento 
pelas empresas dos custos 
associados ao teletrabalho, como 
despesas com a energia e internet, 
e o dever de o empregador se 
abster de contactar o trabalhador 
no período de descanso.

 O LinkedIn Talent Solutions desenvolveu um relatório com seis pre-
visões para o recrutamento: (1.ª) de uma boa opção, a mobilidade interna 
passará a ser uma necessidade; (2.ª) o recrutamento ajudará a manter a 
empresa responsável pela diversidade; (3.ª) o recrutamento virtual veio para 
ficar; (4.ª) os recrutadores irão liderar a transição para o trabalho remoto; (5.ª) 
o employer branding dependerá da empatia e de ações; (6.ª) os recrutadores 
irão desenvolver novas competências alinhadas com o negócio. Para saber 
ao pormenor em que consiste cada uma, aceda a rhmagazine.pt

 A seguradora de saúde 
Multicare lançou uma cobertura 
de saúde mental, que inclui a 
prevenção e o tratamento da 
doença de foro psiquiátrico. 
No que à prevenção diz respeito, 

é disponibilizado o “Programa 
Vitality”, que visa a promoção da 
saúde e bem-estar, associando um 
sistema de recompensas à adoção 
de um estilo de vida saudável; no 
domínio do tratamento são garan-
tidas consultas de psiquiatria e 
psicologia, sessões de psicoterapia 
e o internamento psiquiátrico. Esta 
cobertura estará disponível para 
clientes da oferta standard com 
capital de ambulatório.

 De acordo com uma pesquisa 
da Robert Walters – consultoria 
global de recrutamento – a 
pandemia aumentou o período de 
trabalho de 54% dos portugueses. 
Mas será que este prolongamento 
do horário laboral significa mais 
produtividade? Pelo contrário. De 
acordo com a análise da Robert 
Walters, a produtividade aumenta, 
sim, com a redução do horário de 
trabalho. Já as horas extra estão 
intimamente relacionadas com 
baixas de produtividade. Horas em 
excesso trazem cansaço extremo e 
os níveis de foco dos colaboradores 
caem a pique, juntamente com a 
consequente produtividade. Daí a 
revisão do modo como se aplica o 
teletrabalho ser fundamental.

NOVA LEI
DO TELETRABALHO

 RELATÓRIO LINKEDIN 

WELLBEING

PESQUISA ROBERT
WALTERS

O QUE MUDA COM 
A NOVA LEI DO 
TELETRABALHO?

AS 6 TENDÊNCIAS PARA O 
FUTURO DO RECRUTAMENTO

MULTICARE  
DE OLHOS POSTOS 
NA SAÚDE MENTAL

TRABALHAR MAIS  
É SINÓNIMO DE MAIOR 
PRODUTIVIDADE?
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 A CBRE, consultora mundial na prestação de serviços para o setor 
imobiliário, deixa sete recomendações para a tomada de decisão 
das empresas relativamente à localização dos seus escritórios, no 
relatório “Future Working Location Trends”. São elas: reconhecer as 
diferenças entre colaboradores, incluindo reações diversas à pandemia 
e expectativas relativamente ao futuro; focalizar as unidades de negócio 
e funções; reconhecer como a marca e a cultura poderão ter mudado 
durante a pandemia; considerar alterações nos padrões de deslocação 
casa-escritório; manter o objetivo da proximidade física quando se 
contrata remotamente; definir novas medidas de produtividade e, por 
último, olhar antes de agir.

 A Deloitte anunciou a criação de 
dois centros tecnológicos e de 
transformação digital em Portugal. 
Esta novidade vai repercutir-se em 
cerca de 2.000 novos postos de 
trabalho durante os próximos quatro 
anos. Desta forma, a empresa amplia 
a sua rede nacional de escritórios a 
outros distritos - para além de Lisboa, 
Porto e Viseu, as equipas dos dois novos 
centros chegam a Braga, Coimbra, Faro, 
Leiria e Setúbal. O perfil dos profissionais a 
contratar é altamente qualificado, com competências maioritariamente 
nas áreas de tecnologias de informação e de telecomunicações.

DELOITTE CRIA ATÉ 2.000 POSTOS  
DE TRABALHO EM NOVOS CENTROS 
TECNOLÓGICOS NO PAÍS

SETOR TI 

ESCRITÓRIO 

DICAS PARA SABER 
ONDE INSTALAR  
O SEU ESCRITÓRIO7

• António Lagartix
o

NOVEMBRO DEZEMBRO  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  





10 Tema de Capa

Nos últimos dois anos tudo mudou no mundo do trabalho (e não só). A disrupção  
aconteceu nas empresas. Mas essa disrupção também afetou os líderes e os colaboradores. 

Agora, à medida que vamos entrando na etapa pós-pandémica (sem que a pandemia  
tenha desaparecido), um facto torna-se claro: a relação de forças mudou.

2022 . . .
foco passou das organizações 
para as pessoas. Do lucro para o 
desenvolvimento sustentável. Da 
perspetiva individual para o bem 
comum. E disto mesmo, o mais to-
cante exemplo foi dado no último 

ano pelo Vice-Almirante Gouveia e Melo, a sua equipa e 
todos os profissionais de saúde que participaram no plano 
de vacinação. O primado do bem comum.

Cada um de nós começa agora a fazer perguntas acutilan-
tes sobre o trabalho que realiza: “Porque é que estou a fazer 
isto?”, “Para que serve?”, “Qual é o meu propósito?”, “Como é 
que podemos fazê-lo melhor e de forma mais sustentável?”. 
As empresas repensam o formato dos modelos de trabalho, 
reinventando espaços e metodologias. Estar no escritório 
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O
RICARDO FORTES DA COSTA 

DIRETOR DA RHMAGAZINE

what’s next ?
deixou de ser “trendy”, pas-
sando a valorizar-se o “estar 
com as equipas”.

Muitos profissionais estão 
a optar por deixar os seus 
empregos. A competição pa-
ra atrair novos talentos está 
a crescer mais ferozmente 
do que nunca e a proposta de 
valor passa agora por mais fle-
xibilidade, mais work life ba-
lance e mais sustentabilidade.

As organizações que que-
rem prosperar em 2022 terão 
de responder a esta nova dinâ-

mica do mercado de trabalho. 
Há que olhar para além dos 

objetivos puramente quanti-
tativos para considerar as 
necessidades das pessoas que 
compõem o seu ecossistema. 
Há que tratar os empregados 
como seres humanos, multi-
dimensionais e complexos, 
mas ao mesmo tempo mul-
tifacetados e versáteis, em 
vez de olhar para eles como 
meros recursos, como me-
ras peças de uma máquina 
organizacional. Há que que-
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2022 . . .what’s next ?
brar silos organizacionais e 
sobretudo mentais, e superar 
os desafios do trabalho re-
moto para assegurar que as 
pessoas se sintam ligadas, en-
tre si, e ao propósito e visão 
da empresa. Há que abraçar 
as possibilidades do futuro e 
fazer acontecer, trabalhando 
para um amanhã melhor e 
mais sustentável. 

Vejamos como esta nova era 
de humanidade irá desenro-
lar-se nas diversas áreas que 
estão a dominar as tendências 
do futuro do trabalho em 2022.

 NOVAS FORMAS DE TRABALHAR  
Como podemos sequer pensar 
em seguir em frente quando os 
últimos dois anos foram ape-
nas dedicados a sobreviver? A 
mudança foi abrupta, forçada, 
extrema, puramente reativa. 
Mas de toda esta mudança 

“Em 2022 será reforçado o foco no employee experience, 
que requer um olhar atento por parte do responsável de 
RH para que sejam efetuados os ajustes necessários. 
Com a necessidade de estarmos ainda mais próximos dos 
colaboradores, devemos procurar formas de aumentar o 
seu envolvimento. Se não perguntarmos e não escutarmos 
ativamente perdemos oportunidades de ajudar as pessoas a 
desenvolverem-se e a sentirem-se mais integradas, apoiadas 
e satisfeitas. Assim, o investimento no desenvolvimento 
dos líderes para identificar potencial e fornecer feedback 
é também uma das tendências de RH para o próximo ano. 
Ao falarmos de aprendizagem, surgem como tendências 
o lifelong learning e a formação online. Hoje, as empresas 
esperam profissionais sempre prontos para aprender, que se 
desafiam e focam no desenvolvimento constante. 
Só nos resta dizer ‘mãos à obra’!”

Isabel Lima
DRH do grupo Smile.Up

GESTÃO DE PESSOAS 
QUAIS AS TENDÊNCIAS PARA 2022?
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perturbadora surgiram coisas 
muito positivas e entusias-
mantes. “Por exemplo, o home 
office foi experienciado de for-
ma forçada e abrupta em lar-
ga escala, proporcionando um 
ensaio a empresas e trabalha-
dores, precipitando a adoção 
desta modalidade de trabalho 
para valores que demorariam 
alguns anos a atingir, com um 
impacto significativo em pra-
ticamente todos os processos 
de gestão de pessoas”, diz-nos 
Isabel Lima, Diretora de Recur-
sos Humanos do grupo Smile.
Up. Aprendemos a trabalhar 
de uma forma totalmente di-
ferente. Colaborámos, inová-
mos, cocriámos, fomos ágeis 
e flexíveis como nunca antes 
tínhamos sido. O futuro conti-
nuará a ser cheio de oportuni-
dades e desafios: as alterações 
climáticas, a quarta revolução 
digital, bem como o novo para-
digma do cliente inconstante. 
Se não estivermos obceca-
dos com as necessidades do 
cliente, estamos condenados 
a não prevalecer. Por isso, 
estamos a explorar métodos 

de produção mais flexíveis e 
estamos a colocar as pessoas 
no centro de tudo o que faze-
mos, potenciando a sua pro-
dutividade com tecnologia. 
E continuaremos a ligar-nos 
uns aos outros e ao propósito 
da nossa organização. Refor-
ça-se assim a abordagem de 
employee experience design, 
que cria jornadas de expe-
riência para os colaboradores 
como antes se faziam jornadas 
para os clientes de uma orga-
nização. Cultura e engagement 
voltam a estar na ordem do dia. 
Um olhar atento por parte do 
responsável de RH para per-
ceber como decorre a jornada 
do colaborador será essencial 

Tema de Capa
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A PROMOÇÃO 
DO UPSKILLING 
E RESKILLING 
MARCARÁ  

AS TENDÊNCIAS

inevitável desmaterialização 
progressiva dos postos de tra-
balho e dos horários de traba-
lho em favor de uma cultura de 
resultados em formato híbrido. 

 NOVAS FORMAS DE APRENDER 
Cada vez mais a aprendiza-
gem tenderá a ser feita via 
multicanal, por combinações 
entre trocas informais de co-
nhecimento, ofertas digitais 
de conteúdos e fortes expe-
riências de aprendizagem em 

para a retenção de talentos e a 
redução das taxas de turnover. 
“Aumentar o ‘commitment’ de 
colaboradores deve ser um dos 
principais objetivos dos gesto-
res de RH em 2022”, reforça 
Isabel Lima. Após a pandemia, 
tornou-se irreversível o uso da 
tecnologia para potenciar um 
estilo de trabalho cada vez 
mais flexível e participativo, 
em que os contributos fluem 
de forma mais eficiente. Isso 
vai ser resultado natural da 

“Considero que em 2022 as empresas vão aperfeiçoar os seus processos e adequar a gestão dos 
recursos humanos à nova realidade; irão investir em sistemas automatizados e ferramentas digitais que 
permitam uma maior eficácia nos processos, nomeadamente no recrutamento e seleção. 
Acredito ainda que outras prioridades serão consideradas pelas empresas no que se refere à gestão 
dos colaboradores, como a segurança da informação, que se tornou imprescindível com o teletrabalho, 
o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a promoção do upskilling, utilizando plataformas de 
formação e-learning, o bem estar laboral e a employee experience, com a implementação de ações 
que visam melhorar as experiências vividas pelo colaborador no local de trabalho e que garantem e 
promovem a motivação e a retenção dos colaboradores.”

Sónia de Oliveira e Sasportes
Diretora de Recrutamento, Seleção e Formação da Prosegur

RECRUTAMENTO 
QUAIS AS TENDÊNCIAS PARA 2022?
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formato blended, baseadas na 
cocriação e na produção de re-
sultados relevantes. O desen-
volvimento de competências 
mantém-se como a prioridade 
dos líderes, sendo referido por 
vários dos entrevistados para 
esta peça alguns desafios, co-
mo por exemplo a necessidade 
de ganhar proficiência digital, 
participar eficientemente em 
reuniões e formações online 
e (talvez a mais referida preo-
cupação) sobreviver ao afas-
tamento físico forçado. Surge, 
assim, a necessidade de tra-
balhar áreas “como a confian-
ça, coesão, inovação e saúde/ 
bem-estar, para garantir a hu-
manização das organizações”, 
como sublinha Tânia Baptista, 
Diretora da Academia de For-
mação e Desenvolvimento da 
EMEL. Também a promoção 
do upskilling, utilizando pla-
taformas de formação e-lear-
ning, bem como do reskilling, 
num esforço de reconversão 
de profissionais, marcarão as 
tendências para 2022. A ten-
dência será para investir em 

experiências de aprendizagem 
rápidas, potentes e significa-
tivas, centradas em ferra-
mentas e resultados práticos, 
como pedem os millennials, 
mas também as outras gera-
ções. Abordagens de criação 
de experiências de apren-
dizagem, como o recurso a 
MOOCs (Massive Online Open 
Courses), Hackathons, Shark 
Tanks, Bootcamps, Innovation 
Labs e outras, vão passar a fa-
zer parte do nosso dia-a-dia no 
mundo das organizações, cada 

vez mais mesclado com ins-
tituições de ensino e players 
privados diversificados (pro-
dutores de conteúdos, coachs, 
evangelistas, etc.). 

 NOVAS FORMAS DE ATRAIR: 
 O RECRUTAMENTO COGNITIVO 
As novas tecnologias estarão 
cada vez mais “casadas” com 

Tema de Capa
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OS NOVOS 
LÍDERES SERÃO 
INSPIRADORES 
DE EQUIPAS 
E MENTORES 
DOS SEUS 

COLABORADORES

“O desenvolvimento de competências mantém-se como a prioridade dos líderes de RH, de acordo 
com o relatório “Top 5 Priorities for Leaders in 20221” da Gartner. Urge desenvolver e recapacitar. Os 
focos variam, mas com uma pandemia comum, acabamos por partilhar alguns desafios, como a neces-
sidade de ganhar proficiência digital, participar eficientemente em reuniões e formações online e, claro 
está, sobreviver ao afastamento físico forçado.
Desenhar e conceber a aprendizagem é muito mais do que formação. 2022 é o ano para repensar a 
aprendizagem e o desenvolvimento de competências com o sentido de propósito e utilidade organiza-
cional, profissional e pessoal.”

Tânia Baptista
Diretora da Academia de Formação e Desenvolvimento da EMEL

APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO 
QUAIS AS TENDÊNCIAS PARA 2022?

a identificação e atração de 
talento, permitindo aliar so-
luções potentes de automa-
ção de processos a machine 
learning preditivo sobre os 
melhores candidatos,  bem 
como abordagens cada vez 
mais originais de comunicar 
a proposta de valor dos em-
pregadores num ecossistema 

1 https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/top-priorities-for-hr-leaders
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cada vez mais complexo, digi-
talmente ligado, mas que não 
dispensa (antes exige), cada 
vez mais conexão humana, 
significativa, rápida, mas 
relevante. Uma experiência 
do candidato “puramente 
digital” aconteceu nestes 
dois anos e vários players 
no mercado começaram a 
apresentar soluções e plata-
formas que aliam realidade 
aumentada, assessments on-
line, bem como gamificação, 
numa experiência integrada 
e gerida também digitalmen-
te. As empresas irão ajustar 
o tipo de competências que 
procuram nos candidatos, 
uma vez que competências 
comportamentais como a 
resolução de problemas, a 
resiliência, o empenho e 
competências técnicas, co-
mo o conhecimento de novas 
tecnologias, serão indispen-
sáveis nos colaboradores a 
incorporar nas forças de tra-

 A REINVENÇÃO DA LIDERANÇA 
Os profissionais vão ser ex-
postos a vários líderes ao lon-
go do tempo, porque passam 
a trabalhar cada vez mais em 
projetos e por missões. As re-
lações hierárquicas vão ficar 
esbatidas por vínculos me-
nos fortes e uma mobilidade 
acelerada, que fazem dos 
novos líderes inspiradores de 
equipas e mentores dos seus 
colaboradores, tendo de ser 
os guardiões da visão de con-
junto do feedback constante 
de múltiplos beneficiários do 
trabalho dos membros da sua 
equipa. Um trabalho de aten-
ção permanente que tenderá 

balho. Como nos relata Sónia 
de Oliveira e Sasportes, Dire-
tora de Recrutamento, Sele-
ção e Formação da Prosegur, 
“já temos ao nosso dispor 
diferentes ferramentas de 
avaliação online, um soft-
ware de entrevistas online e 
em diferido, um sistema de 
avaliação psicométrica com 
base na gamificação, entre 
outros. Estes novos softwa-
res para além da eficácia pro-
cessual, ainda nos permitem 
ter acesso aos resultados de 
uma forma imediata e origi-
nam um menor investimento 
financeiro no processo de re-
crutamento”.

AS POLÍTICAS  
DE COMPENSAÇÃO 

TERÃO DE DAR 
UMA RESPOSTA 
ÁGIL E EFICAZ 

ÀS NECESSIDADES 
E PREFERÊNCIAS 
ESPECÍFICAS DE 

QUEM TEM PERFIS 
DE TRABALHO 

REMOTO

“Em 2022, as organizações, com os seus departamentos de saúde 
e segurança, recursos humanos, comunicação, terão de dar resposta 
aos novos desafios, designadamente através de práticas, como: forma-
ção das lideranças; trabalhar a saúde mental; empoderar os colabora-
dores; alertar para as cargas e horários de trabalho praticados; prevenir 
as doenças músculo-esqueléticas (ergonomia); promover estilos de vida 
saudáveis (exercício físico, nutrição, hidratação e sono).
Nem todas as organizações estarão certamente no mesmo patamar em 
termos de investimento na saúde e bem-estar dos seus colaboradores, 
mas o caminho faz-se caminhando, pelo que faço votos para que com 
pequenos passos as empresas possam ir melhorando a vida dos seus 
colaboradores, tornando-os mais saudáveis, produtivos e felizes.”

Alexandra Pinote
Head of Health da Galp

SAÚDE E BEM-ESTAR 
QUAIS AS TENDÊNCIAS PARA 2022?



a ser agilizado pela tecnolo-
gia, em que a liderança passa 
a basear-se em momentos de 
acompanhamento e partilha 
a ciclos cada vez mais cur-
tos. Essa foi uma das gran-
des surpresas da pandemia. 
A perceção de que tinham 
perdido a proximidade às 
pessoas levou a que muitos 
líderes procurassem com-
pensar de alguma forma essa 
perda com um estreitar dos 
ciclos de acompanhamento 
e orientação. Subitamente, 
líderes que iam liderando a 
equipa através de interações 
casuais e não programadas, 
por vezes a ciclos longos e 
irregulares, deram por si a 
sentir a necessidade de de-
senvolver rituais de partilha 
e pontos de situação a ciclo 
curto e regular (uns sema-
nalmente, outros até diaria-
mente). E desta forma, líderes 
que antes não tinham tempo 
para acompanhar as suas 
equipas, deram por si a ter 
tempo para o fazer. Porque 
as prioridades mudaram. A 
tendência será para manter 
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 PEOPLE ANALYTICS 
O People Analytics é um ter-
mo já nosso conhecido na 
comunidade de profissionais 
de Recursos Humanos e que 
vai ganhar ainda mais espaço 
em 2022. O uso de soluções e 
sistemas especializados, que 
podem avaliar informações 
referentes aos colaboradores, 
para que os gestores tenham 
um melhor entendimento 
sobre o papel de cada um 
no negócio, vai ser algo cada 
vez mais comum na nossa 
prática profissional. Cada vez 
mais, informação a fluir ge-
rará volumes de dados cada 
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Tema de Capa

O PEOPLE 
ANALYTICS 
SURGIRÁ  

A SUPORTAR  
UMA CULTURA  
DE JUSTIÇA  

E DE DECISÕES 
CADA VEZ MAIS 
FUNDAMENTADAS

vez maiores. A capacidade de 
os processar e interpretar vai 
tornar o trabalho dos gesto-
res e dos profissionais de RH 
algo de muito mais interesse, 
menos operativo e mecânico 
e mais interpretativo, funda-
mentado, certeiro e ágil. O 
analytics surgirá assim a su-
portar uma cultura de justiça 
e de decisões cada vez mais 
fundamentadas, em que “a 
gestão passa a ser mais efi-
ciente, sendo que o conheci-
mento empírico continua a 
ser importante, mas ao lado 
da interpretação dos dados”, 
como realça Isabel Lima.

“As tendências de futuro na área da saúde e do bem-estar indicam que há uma elevada preocupação 
com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e o impacto do excesso de horas de trabalho.
O stress e a ansiedade são cada vez mais apontados como um dos principais riscos para o desempenho das 
empresas, pelo que o bem-estar será uma das prioridades estratégicas para o presente e sustentabilidade 
das organizações.
Outra tendência crescente está relacionada com a adaptação das iniciativas de bem-estar de acordo 
com as necessidades de cada um – a diversidade da oferta no segmento de bem-estar ganha uma nova 
relevância, para responder à diversidade presente nas organizações.”

Carla Barros
Responsável da Estratégia de Bem-Estar no Grupo EDP

SAÚDE E BEM-ESTAR 
QUAIS AS TENDÊNCIAS PARA 2022?

esta preocupação no regres-
so ao presencial, até mesmo 
por exigência das próprias 
equipas. Como bem destaca 
Isabel Lima, “os líderes pos-
suem um papel fundamen-
tal no desenvolvimento das 
suas equipas, principalmente 
num cenário tão competitivo 
quanto o que vivemos. Uma 
das suas principais missões 
é identificar potencial”.
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 UM NOVO FOCO NA SAÚDE 
 E BEM-ESTAR 
As tendências de futuro nes-
ta área indicam que há uma 
elevada preocupação com o 
equilíbrio entre vida profissio-
nal e pessoal e o impacto do 
excesso de horas de trabalho 
que, dizem os estudos de mer-
cado, aumentaram de forma 
genérica com a pandemia. A 
permanente conectividade 
foi muitas vezes confundida 
de forma abusiva com total 
disponibilidade, levando a 
uma distensão da jornada de 
trabalho que levou a muitos 
casos de “fadiga digital”. O 
stress e a ansiedade são ca-
da vez mais apontados como 
um dos principais riscos, cujo 
crescimento durante o confi-
namento foi bem documen-
tado e reportado, levando a 
toda uma discussão à volta da 
segurança psicológica. Desta 
forma, o bem-estar será uma 
das prioridades estratégicas 
para o futuro sustentável das 
organizações. Por isso mesmo, 
assistimos a uma tendência 
de crescimento na diversida-
de da oferta no segmento de 
bem-estar, que ganha cada vez 
mais uma nova relevância. Co-

mo nos testemunha Carla Bar-
ros, Responsável da Estratégia 
de Bem-Estar no Grupo EDP, 
“o bem-estar dos nossos cola-
boradores é visto como essen-
cial para o desenvolvimento do 
negócio. Queremos, por isso, 
promover um ambiente de tra-
balho saudável, possibilitado 
por uma experiência centra-
da nas nossas pessoas e que 
permita a todos dar o melhor 
de si”. Com a pandemia,mui-
tas empresas estão a adotar 
o modelo de trabalho híbrido, 
em que parte do tempo os 
colaboradores estão em tra-
balho presencial e outra parte 
em trabalho remoto, pelo que 
“a utilização de tecnologias, a 
conciliação do trabalho com a 
vida pessoal, os estilos de vi-
da, a socialização, são fatores 
que vão claramente determi-
nar as tendências de saúde e 
bem-estar para 2022”, como 
realça Alexandra Pinote, Head 
of Health da Galp. 

 A REINVENÇÃO DAS POLÍTICAS 
 DE COMPENSAÇÃO 
A área de compensação e bene-
fícios vai sofrer uma profunda 
transformação, que vai exigir 
a redefinição de estratégias 
para responder aos desafios 
do trabalho híbrido e flexível, 
mas também aos desafios do 
trabalho remoto. Há que en-
contrar respostas competiti-
vas, mas ajustadas a um novo 
enquadramento legal que ine-
vitavelmente surgirá (não tão 
depressa como gostaríamos). 
Para além disso, as políticas 
de compensação terão de dar, 
desde já, uma resposta ágil e 
eficaz às necessidades e pre-
ferências específicas de quem 

trabalho, há muitas ocupações 
e profissões onde isto simples-
mente não é uma opção. Para 
os trabalhadores da linha da 
frente nos cuidados de saúde, 
retalho, ensino, transportes 
e segurança - entre muitas 
outras indústrias - conceitos-
-chave como "local de trabalho 
híbrido" têm provavelmente 
muito pouco impacto na sua 
vida quotidiana. Mas é pouco 
provável que permaneçam in-
tocados por outras tendências 
que aqui abordámos, uma vez 
que a tecnologia abre oportu-
nidades para novas formas de 
trabalho e continua a redefinir 
a relação entre nós e os nossos 
locais de trabalho.

2022 está aí à porta... so, 
what’s next? 

“Em 2022, acredito que as tendências emergentes na área  
de Compensações e Benefícios em Portugal serão:

   Aceleração na transparência em Total Rewards - as organizações 
precisam de comunicar de forma mais clara a sua oferta de valor 
para captar e reter talento;

   Definição de estratégia de remuneração e benefícios para 
responder aos desafios do trabalho híbrido e flexível, mas 
também aos desafios do trabalho remoto: Como responder 
ao enquadramento legal, mas sobretudo às necessidades e 
preferências específicas de quem tem estes perfis de trabalho?;

  Igualdade, Diversidade e Inclusão em Total Rewards.”

Bruno Nereu
Total Rewards Manager 
da IKEA

COMPENSAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
QUAIS AS TENDÊNCIAS PARA 2022?

tem perfis de trabalho remoto 
– os nómadas digitais –, que 
estão no mercado de trabalho 
à escala global, o que implica 
ter de ser competitivo face a 
players que jogam com outras 
leis e outras regras de merca-
do. Bruno Nereu, Total Rewards 
Manager da IKEA, destaca que 
“há um enorme desnível na 
remuneração em Portugal fa-
ce aos seus vizinhos europeus 
e há também grandes desníveis 
no país e nas organizações. A 
desigualdade salarial de género 
é um exemplo desse problema, 
ao qual é urgente dar resposta; 
mas não é o único”.

Como nos alerta um recente 
artigo da Forbes, por muito que 
se fale sobre trabalho remoto e 
desmaterialização do local de 
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A FAIR TELEWORK 
E A AVALIAÇÃO  
DO TELETRABALHO

uitas organizações portuguesas de-
monstraram, nos últimos 22 meses, 
uma elevada capacidade de superação 
e de resiliência ao terem de mudar, de 
um dia para o outro, do tradicional re-

gime de trabalho presencial para o regime de teletraba-
lho. Ultrapassadas as barreiras culturais e tecnológicas 
que dificultaram a adoção do teletrabalho por parte de 
algumas organizações, estamos no momento certo para 
avaliar o impacto positivo que esta nova realidade teve 
nas organizações e nos seus colaboradores, assim como 
os principais desafios na sua adoção de uma forma per-
manente e continuada. Foi com este objetivo de avaliação 
que a APCER desenvolveu a marca Fair Telework.

Neste novo contexto, a liderança representa um fator 
crítico de sucesso para a adoção do teletrabalho, seja no 
formato híbrido, seja no formato total. Os líderes devem 
desenvolver competências para apoiar, confiar e moti-
var à distância, sem esquecer a adoção de ferramentas 
que permitam, a colaboradores e aos próprios líderes, 
acompanhar o seu desempenho e definir ações sempre 
que for necessário.

A certificação Fair Telework foi pensada para apoiar as 
organizações na otimização desta modalidade. A APCER, 
através da realização de uma auditoria remota, que inclui 
entrevistas a colaboradores e respetivos líderes, verifi-
ca se as organizações cumprem os Princípios do Tele- 
trabalho que se baseiam nas orientações definidas  
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 
matéria de teletrabalho, e recolhidas no documen-

A certificação Fair Telework - criada pela APCER 
- pretende avaliar o impacto do teletrabalho  
nas empresas e seus colaboradores, 
otimizando-o. Uma organização com a marca 
Fair Telework transparece o seu respeito pelo 
bem-estar das suas pessoas.

RAQUEL SANMARTÍN 
CERTIFICATION UNIT LEADER DA APCER

ESTA CERTIFI-
CAÇÃO PODE SER 
REALIZADA EM 
QUALQUER ORGA-
NIZAÇÃO, INDEPEN-
DENTEMENTE  
DA SUA DIMENSÃO  
E ATIVIDADE,  
DESDE QUE  
EXISTAM  
COLABORADORES 
EM TELETRABALHO

 Promoção de uma cultura de 
bem-estar dentro da organi-
zação;

 Criação de condições para a 
existência de equilíbrio entre 
a vida pessoal, familiar e pro-
fissional, garantindo o direito 
de desconexão;

 Adoção das diferentes ferramen-
tas e práticas existentes para 
manter a motivação, desem-
penho e produtividade em 
níveis de excelência;

 Atração e retenção dos melhores 
talentos, independentemente 
do seu local de residência.

Esta certificação pode ser 
realizada em qualquer orga-
nização, independentemente 
da sua dimensão e atividade, 
desde que existam colabora-
dores em teletrabalho.

A atribuição da marca Fair 
Telework permite às organi-
zações demonstrarem o seu 
compromisso e respeito pelo 
bem-estar dos seus colabo-
radores, assim como a exis-
tência de uma liderança de 
excelência. 

to Teleworking during the 
COVID-19 pandemic and 
beyond – A Practical Guide. 

Na APCER acreditamos 
que uma implementação 
adequada das boas práticas 
do teletrabalho pode bene-
ficiar a organização e toda a 
sua esfera de influência atra-
vés das seguintes vertentes:

Tema de Capa    Modelos de trabalho
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de cursos para o desenvolvi-
mento das soft skills, um dos 
grandes desafios da formação 
à distância. Esta especializa-
ção de metodologia de con-
ceção de cursos e-learning 
desenhados especificamente 
para esta área tem tido resul-
tados muito positivos, que nos 
demonstram que estas com-
petências podem também ser 
desenvolvidas à distância.

A mudança é a lei da vida e 
deverá ser efetuada de forma 
gradual e sustentada para que 
os resultados pretendidos se-
jam alcançados de forma dura-
doura. O incremento da litera-
cia digital veio permitir, nesta 
fase, a afirmação da formação 
à distância com maior eficácia 
e eficiência. 

A MUDANÇA 
É A LEI DA VIDA

itando John F. Kennedy, “A mudança é a 
lei da vida e aqueles que olham apenas 
para o passado ou para o presente, per-
dem o futuro”.

É indiscutível que ao nível da formação 
profissional o surgimento da pandemia veio acelerar expo-
nencialmente 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, inteli-
gência artificial e realidade aumentada vão ter um impacto 
muito forte no futuro da formação profissional. 

Não colocando em causa esta premissa, importará levar 
em linha de conta que as transformações precisam do seu 
tempo e têm o seu custo. A formação terá de ser a cada mo-
mento ajustada à realidade de quem a utiliza e o seu foco 
nunca deverá ser a tecnologia mas sim a pedagogia/andra-
gogia, nomeadamente, sabermos se o conhecimento que 
estamos a pretender transmitir e a forma como o processo 
de aprendizagem está a decorrer é o mais ajustado 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 será a aposta nos cursos de e-learning de elevada 
qualidade, com uma dinâmica e interatividade capazes de 
proporcionar uma experiência marcante, a partir da qual 
o formando desenvolve efetivamente as suas competên-
cias e adquire conhecimentos, tornando-se também mais 
autónomo e coautor do seu processo de desenvolvimento.

É neste sentido que a B-Training Consulting tem apos-
tado no desenvolvimento de uma equipa pluridisciplinar 
ao nível do Departamento de Consultoria de E-Learning, 

Com o incremento da formação à distância, 
a B-Training Consulting tem reforçado o seu 
Departamento de Consultoria de E-Learning. A aposta 
da empresa recai no desenvolvimento das soft skills.

MAFALDA ISAAC
PARTNER DA B-TRAINING CONSULTING

ACREDITAMOS QUE 
UMA DAS GRANDES 
TENDÊNCIAS PARA 
O ANO DE 2022 
SERÁ A APOSTA 
NOS CURSOS  
DE E-LEARNING  
DE ELEVADA  
QUALIDADE

que vai desde especialistas na 
conceção de conteúdos até aos 
instrutional designers e aos 
programadores.

Numa procura constan-
te pela diferenciação, temos 
apostado bastante na criação 

C
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com acesso constante e se-
guro, em qualquer local e em 
qualquer dispositivo, desde o 
PC ou smartphone até à im-
pressora multifunções. 

Esta plataforma reúne ain-
da várias ferramentas num 
único local acessível, em que 
o número de apps disponibi-
lizadas está sempre em evo-
lução, não só em quantidade 
como em funcionalidades, 
nomeadamente:

 Conversão para áudio, se prefe-
rirmos escutar em vez de ler, 
permitindo executar outras 
tarefas em simultâneo;

 Conversão para MS Office, se 
pretendermos editar os do-
cumentos em Word, Excel ou 
PowerPoint;

 Conversão de manuscritos em 
texto, podendo partilhar os 
apontamentos em formato 
editável;

 Rever, eliminar ou ocultar au-
tomaticamente informação 
confidencial ou pessoal de 
um documento;

 Traduzir documentos para 42 
idiomas de forma rápida.

A cereja no topo do bolo é 
que, brevemente, poderemos 
conjugar estas ferramentas 
entre si, originando um fluxo 
de trabalho como, por exem-
plo, converter um documento 
e traduzir em simultâneo. 

A IMPORTÂNCIA DO ACESSO  
CONSTANTE E SEGURO AOS DOCUMENTOS

oje, num mundo cada vez mais acele-
rado e digital, temos a necessidade de 
recorrer a ferramentas que aumentem 
a nossa produtividade e, por isso, a Bel-
trão Coelho, parceiro “Platinum” da Xe-

rox, disponibiliza várias soluções. Gostamos de desafios 
e, nesse sentido, dispomos, nos nossos quadros internos, 
de uma equipa de desenvolvimento capaz de desenhar 
soluções à medida das necessidades dos nossos clientes.

Para além dessas soluções mais personalizadas, os 
equipamentos Xerox que representamos disponibi-
lizam ferramentas que encaixam na perfeição neste 
mundo digital, como é o caso da plataforma Xerox Wor-
kflow Central que contém apps verdadeiramente úteis 
neste contexto.

No nosso dia a dia, deparamo-nos com relatórios im-
portantes, mas longos; notas manuscritas que deixam 
dúvidas e não podem ser partilhadas; ficheiros em forma-

A Beltrão Coelho - empresa parceira da Xerox - apresenta a plataforma Xerox 
Workflow Central, que pretende facilitar a gestão de documentos e, assim, aumentar a 
produtividade dos trabalhadores. Relatórios longos, linguagem ilegível ou em idiomas 
que não dominamos? Esta plataforma oferece soluções como: conversão de texto para 
áudio, conversão de manuscritos para formatos editáveis, traduções, etc.

MIGUEL TOMÉ 
GESTOR DE PROJETOS TI NA BELTÃO COELHO

Tecnologia RH    Tema de Capa 

A CEREJA NO  
TOPO DO BOLO É  
QUE, BREVEMENTE, 
PODEREMOS,  
POR EXEMPLO, 
CONVERTER  
UM DOCUMENTO  
E TRADUZIR  
EM SIMULTÂNEO

tos inutilizáveis ou linguagem 
ilegível; documentos em idio-
mas que não entendemos; in-
formações privadas que não 
podemos partilhar... A lista é 
interminável e, se adicionar-
mos a tendência das nossas 
funções serem desempenha-
das em mobilidade e teletra-
balho, o grau de dificuldade 
aumenta.

Estes desafios diários abran-
dam o nosso ritmo e roubam-
-nos tempo precioso, evitando 
que nos concentremos no que 
realmente é importante.

Os documentos, físicos ou 
em formato digital, deveriam 
ser um apoio em vez de obs-
táculos à produtividade. A 
plataforma Xerox Workflow 
Central permite-nos ultra-
passar os desafios diários H



22 Tema de Capa    Aprendizagem

NOVEMBRO DEZEMBRO  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

Sendo assim, noto uma 
segunda megatendência: o 
treino comportamental das 
equipas de vendas, com a 
utilização de ferramentas 
avançadas de PNL (Progra-
mação Neurolinguística) no 
processo de venda.

Por fim, e talvez o início de 
tudo, a melhoria dos sistemas 
de recrutamento de muitas 
empresas, pois, antes de re-
solver problemas internos, 
convém evitá-los, e um bom 
recrutamento é um escudo 
que protege as empresas da 
adulteração da sua cultura, 
algo sob pressão nomea-
damente nas empresas de 
tecnologia e serviços, com a 
dificuldade de encontrar re-
cursos competentes.

Grandes oportunidades no 
horizonte se avizinham. 

FORMAÇÃO EM LIDERANÇA  
E TREINO COMPORTAMENTAL  
DAS EQUIPAS DE VENDAS

ivemos num mundo absolutamente lou-
co neste momento em que os tempos de 
implementação estão cada dia mais curtos 
e a sobrecarga dos departamentos de for-
mação das empresas está ao rubro, numa 

lógica de tentar responder rapidamente à envolvente e de 
recuperar o tempo perdido com a pandemia.

As empresas estão com dificuldade em recrutar talento 
e em conseguir retê-lo, e não há app que as salve se qui-
serem que o talento se instale e desenvolva. 

Só há uma solução: mudar as regras e mudar as lideran-
ças, capacitando-as na área comportamental e ajudando-as 
com coaching, para que consigam dar o salto e não terem 
de ficar para trás. Este processo tem de envolver as lide-
ranças intermédias e as lideranças de topo, e o tempo urge.

Ou se melhoram as lideranças e se aumentam os níveis 
de congruência organizacional, para que quem é mesmo 
bom queira ficar, ou as empresas perderão as oportuni-
dades e irão sofrer muito.

Sendo assim, a primeira megatendência que vejo é cla-
ramente a formação em liderança e pararmos de vez de 
nomear pessoas para cargos sem que tenham a adequada 
preparação técnica e comportamental.

Em paralelo, as equipas comerciais estão a tentar apro-
veitar todas as oportunidades para salvarem o ano de 2021 
e compensar perdas geradas pela pandemia, ao mesmo 
tempo que têm de preparar um bom arranque de 2022.

Claramente, o tempo de vender de qualquer maneira está 
com os dias contados e as equipas de vendas vão ter de pas-
sar para o patamar relacional rapidamente, sob pena de 
começarem a ser substituídas pelas máquinas, AI e software. 

O software vende, claro que sim, mas as taxas de con-

Para que as empresas atraiam e retenham o seu talento 
e, assim, evitem prejuízo há que apostar: na formação em 
liderança; no treino comportamental das equipas de vendas 
(PNL) e na melhoria do recrutamento.

ADELINO CUNHA
CEO DA SOLFUT, LDA – I HAVE THE POWER

UM BOM 
RECRUTAMENTO  
É UM ESCUDO  
QUE PROTEGE  
AS EMPRESAS  
DA ADULTERAÇÃO 
DA SUA CULTURA
versão ainda estão longe do 
que um vendedor competente 
consegue fazer, na maior par-
te dos negócios, e os modelos 
tecnológicos de venda impli-
cam investimento intensivo 
em TI muito superior ao custo 
de termos pessoas competen-
tes na área comercial. 

Claramente as TI vão eli-
minar os vendedores que são 
incompetentes.

V
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nek referiu no seu livro “Start 
with why” (2009): “Uma em-
presa é uma cultura. Um con-
junto de pessoas reunidas em 
torno dos mesmos valores e 
crenças”.

Este é o tempo de colocar 
(ainda mais) as pessoas no 
centro da organização e o 
desafio passa por acomodar 
o futuro do trabalho – mais 
digital, flexível e híbrido  
– às diferentes necessidades 
e expectativas dos colabora-
dores, das organizações e do 
negócio. 

A CULTURA EMPRESARIAL 
SERÁ DETERMINANTE  
PARA O FUTURO DO TRABALHO

ltrapassada a fase mais crítica da pandemia 
(assim esperamos), muito se tem refletido 
sobre o futuro do trabalho e como podem as 
organizações adaptar-se aos novos modelos.

As gestões de topo debatem-se com uma 
nova realidade e procuram encontrar a solução mais ade-
quada para corresponder às expectativas. Os cenários são 
diversos: empresas que anunciam publicamente a adoção 
de um modelo 100% remoto; outras que “pressionam” para 
o regresso a um modelo maioritariamente presencial; outras 
ainda que definem regras de obrigatoriedade de presença 
nos escritórios duas ou três vezes por semana, entre outros 
exemplos e modelos. Num contexto nunca antes experien-
ciado, o caminho passará por uma abordagem de “tentativa-
-erro”. Experimentar diferentes modelos, medir o impacto, 
ajustar em função do resultado obtido.

Nesta procura pelo modelo de trabalho do futuro, duas 
“certezas” parecem emergir:
1.  Caminhamos para uma lógica de trabalho híbrido, onde a flexibili-
dade será norma;
2.  Não existem soluções perfeitas: “One size does not fit all”.

Facilmente conseguimos elencar os inúmeros benefícios 
do trabalho remoto: melhor gestão de tempo, aumento de 
produtividade individual, redução de custos para as empre-
sas (instalações, e.g.) e para os colaboradores (despesas com 
deslocações, entre outras). Da mesma forma, também são 
facilmente identificáveis os pontos negativos desse regime: 
isolamento, linha ténue (por vezes inexistente) entre vida 
profissional e pessoal, maiores níveis de stress, menor ligação 

O trabalho remoto passou a fazer parte dos 
diferentes modelos de laboração. Se são vários 
os pontos positivos deste regime, também 
existem os negativos. Nunca como agora  
a cultura organizacional foi tão importante.

TERESA LOPES GÂNDARA 
HUMAN CAPITAL DIRECTOR DA NOESIS

Modelos de trabalho    Tema de Capa 

É NECESSÁRIO 
CRIAR ELOS COM  
OS COLABORADO-
RES, PARA  
QUE MANTENHAM 
UM VÍNCULO 
EMOCIONAL  
À MARCA  
E CONTINUEM 
APAIXONADOS  
PELO QUE FAZEM

entre equipas e com a organi-
zação, maiores dificuldades no 
trabalho colaborativo, criativo 
ou de inovação.

Por outro, também o “custo 
de mudança” baixou signi-
ficativamente. As barreiras 
que existiam para mudar de 
emprego estão a ser derruba-
das. Hoje é possível mudar de 
empresa – mudar de país, até 
– sem sair do seu home office!

É, por isso, necessário traba-
lhar novas variáveis que permi-
tam criar elos com os colabo-
radores, para que mantenham 
um vínculo emocional à marca 
e continuem apaixonados pelo 
que fazem.

Nunca como agora a cultu-
ra organizacional foi tão im-
portante. Tal como Simon Si-

U
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mais em módulos de duas 
ou três horas, distribuídos no 
tempo, o que torna mais fácil 
conciliar as tarefas do dia a 
dia com a formação.

Goste-se ou não deste 
modelo, a verdade é que, 
em qualquer empresa que 
proporcione este tipo de fer-
ramentas, só não aprende 
quem não quiser. E os con-
teúdos vão muito para além 
das competências técnicas 
essenciais para a função, pro-
porcionando oportunidades 
de desenvolvimento pessoal, 
à medida de cada um e sem 
custos elevados.

Assistimos assim a uma 
mudança que reflete as no-
vas formas de trabalhar, 
mais ágeis, imediatas, com 
fácil acesso à informação, 
mas certamente com as des-
vantagens de uma menor 
proximidade e contacto com 
os outros, tão fundamentais 
à nossa dimensão de seres 
sociais. 

FORMAÇÃO: 
CADA VEZ MAIS  
À MEDIDA  
DO INDIVIDUAL

e houve processo de recursos humanos 
que sofreu uma transformação nos últi-
mos anos foi o de “Formação”.

Pensemos no que era a formação há uns 
anos atrás: um processo maioritariamente 

transversal a um grupo de pessoas da organização, com bas-
tante carga administrativa, em que cada ação tinha associada 
uma logística que demorava um bom par de horas a preparar. 

Hoje em dia as empresas perceberam, antes de mais, 
que “one size fits all” não funciona na maioria das situa-
ções, já que cada colaborador tem necessidades especí-
ficas, tem o seu tempo limitado e difícil de conciliar com 
os colegas. A tendência atual é o “self-learning”, em que 
o colaborador é responsável e tem um papel ativo no seu 
próprio desenvolvimento.

Assim e cada vez mais, são as pessoas que procuram o 
seu desenvolvimento, sugerindo formação, propondo se-
minários, workshops e tomando a iniciativa de participar 
em ações de formação , maioritariamente em e-learning.

A formação online, que já vinha assumindo relevância 
no mundo da aprendizagem, consolidou-se com a pan-
demia e ocupou um lugar determinante e incontornável. 
O e-learning substituiu a sala de aula e a formação pre-
sencial será cada vez mais remetida para os conteúdos 
comportamentais ou de team building, em que o contacto 
com o outro, a prática e o feedback na hora são essenciais 
para a aquisição de conteúdos.

Aulas de línguas, conteúdos técnicos com testes online, 
webinares, plataformas digitais que nos ajudam a aprender 

O e-learning consolidou-se com a pandemia e, 
hoje, domina o campo da formação, oferecendo 
uma flexibilidade que permite conciliar as tarefas 
do dia a dia com a aprendizagem.

RITA CADILLON
HEAD OF HR DA PRIMAVERA BSS

OS CONTEÚDOS 
VÃO MUITO  
PARA ALÉM DAS 
COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS  
ESSENCIAIS  
PARA A FUNÇÃO, 
PROPORCIONANDO 
OPORTUNIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL
a qualquer hora e em todos os 
lugares, sem deslocações, de 
uma forma ágil e ao nosso 
ritmo, estão a entrar na nossa 
rotina e a transformar a nossa 
perspetiva da formação.

Também é provável que as 
sessões formativas tendam a 
deixar de ter uma duração de 
um ou dois dias completos 
— as empresas irão apostar 

S
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PONTOS ESSENCIAIS  
PARA A MELHORIA DE ATRAÇÃO  
E RETENÇÃO DE TALENTOS EM 2022

s profissionais de Recursos Humanos 
lidam com várias pessoas diariamen-
te, porém ao longo do tempo estes têm 
que adaptar-se à sociedade que está 
em constante mudança. Assim, exis-
tem alguns pontos essenciais onde é 

necessária uma atualização de tendências de recruta-
mento para a melhoria de atração e retenção de talentos 
para o ano de 2022.

Deverá existir uma aposta, por parte das empresas, 
na inteligência artificial de forma a criar automatismos 
que facilitem a gestão de processos. Uma das áreas que 
beneficia desta tecnologia é o Recrutamento e Seleção, 
permitindo uma maior eficiência no processo, alinhando 
o perfil dos candidatos à cultura organizacional. 

Apesar da tendência atual das empresas passar pela apos-
ta no digital, deverá continuar a existir um foco nos seus 
recursos humanos, que tem início no onboarding; o acom-
panhamento e integração na organização do colaborador 
desde o primeiro dia é fundamental, pois, não só ajuda a 
integração do candidato na cultura organizacional, como 
também estimula a produtividade garantindo a sua retenção.

As empresas deverão também criar ações que visem 
melhorar a experiência do colaborador no ambiente de 
trabalho, tais como a criação de planos de carreira e um 
conjunto de benefícios personalizados e a aposta clara na 
formação e/ou requalificação. 

Ao garantirmos a motivação e o compromisso dos co-
laboradores, vamos fazer com que sejam embaixadores 
da marca, contribuindo para o crescimento do negócio. 

Um dos pontos importantes para a retenção de ta-
lentos passa pela flexibilidade no trabalho. O trabalho 
remoto mais que uma tendência é uma realidade, visto 

Inteligência artificial como auxílio no processo de 
recrutamento e seleção, criação de planos de carreira 
e de benefícios flexíveis, aposta na formação.  
Eis alguns pontos cruciais para o setor RH em 2022.

LUCÍLIA ESTEVES 
BUSINESS MANAGER DA TALENTER™

UM DOS PONTOS 
IMPORTANTES  
PARA A RETENÇÃO 
DE TALENTOS 
PASSA PELA 
FLEXIBILIDADE  
NO TRABALHO

que cria um equilíbrio entre 
a vida pessoal e a vida pro-
fissional; por outro lado as 
empresas podem beneficiar 
de recrutamento de recursos 
qualificados que fisicamente 
se encontrem distantes.

No mercado atual, a mo-
bilidade profissional é uma 
constante e os profissionais 
são cada vez mais ambicio-
sos e recetivos a novos desa-
fios, logo, cabe às empresas 
desenvolver novas ferra-
mentas que sejam capazes 
de captar e reter novos ta-
lentos. 

O
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É importante que o processo 
de recrutamento e seleção seja 
igualmente atualizado e adap-
tado à nova realidade, devendo 
desenhar-se caso a caso, pois 
cada processo tem as suas par-
ticularidades.

Atendendo à necessidade de 
uma crescente especialização 
de funções, a Vertente Humana 
está preparada para dar res-
posta aos vários processos de 
recrutamento e seleção, com 
ferramentas e tecnologia que 
nos permitem recrutar e ava-
liar os melhores candidatos, 
aplicando, quando necessário, 
testes psicotécnicos online ou 
de forma presencial. Apresen-
tamo-nos como um parceiro 
estratégico das empresas, 
com capacidade para resolver 
eficazmente as necessidades 
de recrutamento e seleção, 
sem nunca descurar a tão 
necessária vertente humana 
em todos os processos, tanto 
no contacto com candidatos, 
como no relacionamento com 
os clientes-parceiros. 

DESAFIOS DO 
RECRUTAMENTO 
EM 2022

próximo ano continuará a apresen-
tar-nos grandes desafios quanto  
à captação e retenção de talentos.  
É fundamental as empresas continua-
rem a apostar em inovar e aprimorar 

os processos de recrutamento e seleção e irem acom-
panhando o mercado relativamente às tendências e 
condições oferecidas aos candidatos.

Num mercado mais dinâmico, os candidatos procuram 
projetos distintos que possam trazer não só realização 
profissional, mas também enquadramento com a vida 
pessoal e que lhes permitam uma maior qualidade de 
vida. A flexibilidade laboral em aspetos como a duração 
do período de trabalho e o local deverão permanecer 
como temas relevantes.

Por parte dos candidatos, deverá permanecer a pre-
ferência em desempenharem as suas funções integral-
mente em teletrabalho ou em regime híbrido. Deste 
modo, acreditamos que as empresas que consigam for-
necer essa possibilidade aos colaboradores (desde que 
as funções sejam compatíveis) terão franca vantagem na 
captação e retenção de recursos humanos.

Assim, e mais do que nunca, o processo de recruta-
mento e seleção deverá valorizar no ser humano o seu 
potencial emocional, social e intelectual, aspetos fun-
damentais no contexto atual, porque é através destas 
qualidades que os colaboradores saberão lidar com os 
vários desafios do atual contexto, onde as mudanças e 
a incerteza são uma constante.

A área de recrutamento e seleção comporta, assim, 

Num mundo em processo acelerado de 
digitalização, a componente humana não pode 
ser descurada. A área de RH deve comportar 
nos seus processos de seleção as competências 
técnicas, mas também as humanas e sociais.

SÍLVIA COELHO
COORDENADORA DE OPERAÇÕES NA VERTENTE HUMANA

POR PARTE  
DOS CANDIDATOS, 
DEVERÁ PERMANE-
CER A PREFERÊNCIA 
EM DESEMPENHA-
REM AS SUAS  
FUNÇÕES INTE- 
GRALMENTE  
EM TELETRABALHO  
OU EM REGIME 
HÍBRIDO
hoje em dia, uma responsabi-
lidade ainda mais acrescida, 
dado que tem de encontrar os 
melhores profissionais, com 
as competências técnicas, 
humanas e sociais necessá-
rias, que se enquadrem não 
só na cultura e estratégia da 
organização, mas também 
que consigam singrar no 
contexto atual de revolução 
tecnológica.

O
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 Nº de colaboradores: + de 12 mil (380 só na área de RH)

 Nº de instalações: 9 

 Localizações: Lisboa/Porto/Setúbal/Covilhã

 Nº de línguas de atendimento: 35 
 Necessidades de recrutamento: A Teleperformance Portugal  
pretende contratar, durante os próximos seis meses, 6.300 pessoas 
para funções operacionais e de suporte.
 Funções a recrutar: Sales, Technical Support e Customer  
Service para projetos de Healthcare; E-Commerce e Social Media, 
Community Management e Trust & Safety, particularmente para  
Content Moderation; Developers, RPA’s, para a área de segurança,  
bem como de infraestruturas.

ascida há 27 anos, a Teleperforman-
ce Portugal é uma das empresas com 
maior crescimento no país. Soma, 
hoje, mais de 12 mil colaboradores e 
arrancou, recentemente, com o seu 
programa de recrutamento interna-
cional, prevendo integrar cerca de 

três mil novas pessoas até ao final do ano: dos 18 aos 
73 anos com mais de 97 nacionalidades. Diversidade e 
multiculturalidade espelham, de facto, a realidade da 
empresa. À RHmagazine, João Santos Tavares – DRH da 
Teleperformance Portugal – fala deste crescimento ace-
lerado e dos principais desafios que acarreta, bem como 
das soluções implementadas na organização para manter 
a proximidade com os colaboradores. 

N
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A Teleperformance Portugal foi 
reconhecida, este ano, como uma das 
25 melhores empresas para trabalhar 
na Europa pelo Great Place to Work, 
em colaboração com o The Economist 
Group. Descubra o que dita o sucesso  
da empresa. 

JOÃO SANTOS TAVARES
DIRETOR RH TELEPERFORMANCE PORTUGAL

POR 

Ana Rita Maciel
RHmagazine

"APOSTAR NA 
PROGRESSÃO 
DE CARREIRA  
DO TALENTO INTERNACIONAL 
TEM SIDO UMA MAIS-VALIA"
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da empresa nos últimos 12 
meses. Com base neste cres-
cimento, e de forma a incen-
tivar o talento internacional, 
o programa de recrutamento 
oferece um pacote completo 
de deslocalização, com o obje-
tivo de assegurar uma perfeita 
integração de cada colabora-
dor, não só na empresa, mas 
também em Portugal. Cada 
colaborador que integrar a 
empresa dentro deste progra-
ma é acompanhado durante 
todo o processo de recoloca-
ção, sendo-lhe disponibilizado 
apoio e financiamento para a 
reserva de viagens para Portu-
gal, alojamento gratuito asse-

80% DOS NOVOS 
CARGOS DE 
SUPERVISÃO SÃO 
PROVENIENTES 
DE PROMOÇÕES 
INTERNAS

Em que moldes assenta o progra-
ma de recrutamento internacional 
da Teleperformance Portugal?
A integração de três mil novos 
colaboradores no programa de 
recrutamento internacional 
surge devido ao aumento de 
20% da carteira de clientes 

O onboarding começa 
desde o primeiro contacto 
que estabelecemos 
através da transparência 
e clarividência de 
toda a informação
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gurado pela Teleperformance 
Portugal, o necessário apoio 
fiscal e legal, e apoio logístico 
prestado pela equipa de Wel-
come and Support, 365 dias 
por ano. Identificar e trazer o 
talento internacional, retê-lo e 
apostar na sua progressão de 
carreira, tem-se demonstrado 
ser uma mais-valia, o que se 
traduz em recursos humanos 
mais capazes e motivados. 

Imaginamos que seja um desafio 
integrar tantos e tão diversos per-
fis. Como gerem o recrutamento e 
o onboarding? 
Diria que os principais desa-
fios estão relacionados com 
a necessidade de contratar 
perfis mais especializados e 
com uma maior diversidade 
de competências. E o facto de 
trabalharmos cada vez mais 
numa lógica transversal, de-
safia-nos a ter ferramentas 

bém o processo de onboarding 
está em linha com o foco que 
é dado ao colaborador – é fun-
damental, a este nível, termos 
uma estrutura que facilite 
o processo de realocação e 
adaptação a um novo país. O 
onboarding começa desde o 
primeiro contacto que esta-
belecemos através da transpa-
rência e clarividência de toda a 
informação, e passa por todo o 
suporte que prestamos a par-
tir do momento em que a pes-
soa chega a Portugal, ao nível 
da legalização, do alojamento 
e, acima de tudo, da adaptação 
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incide sobre os requisitos da 
função, o perfil do candidato 
que procuramos e a adequa-
ção à oferta com a cultura e o 
nosso modelo de colaboração 
corporativo. No processo de 
seleção que realizamos é cru-
cial recrutar candidatos com 
um forte sentido de responsa-
bilidade e compromisso, uma 
excelente comunicação, proa-
tividade, vontade de crescer e 
de adaptação às dificuldades e 
aos desafios, sempre com es-
pírito crítico e positivo. Tam-

Promovemos o projeto 
TP Women, que visa a 
promoção de igualdade de 
oportunidades, em todos 
os níveis hierárquicos 
e de responsabilidade

cultural ao país e à empresa. 
Neste último ponto, destaco 
a importância de termos um 
serviço de apoio disponível 
24h por dia e um conjunto de 
iniciativas culturais e despor-
tivas que permite conhecer 
diferentes pessoas e a cidade 
onde estamos inseridos.

Também na Teleperformance o 
trabalho remoto generalizou-se na 
pandemia. Como se mantiveram 
próximos dos colaboradores?
Um dos elementos-chave para 

e modelos de trabalho mais 
ágeis. A estratégia de Recur-
sos Humanos da Teleper-
formance tem o colaborador 
no centro das suas decisões, 
sendo que o processo de re-
crutamento que realizamos 
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responder aos desafios que a 
COVID-19 colocou à Teleper-
formance foi, sem dúvida, o 
facto de termos previamente 
identificado o home office 
como tendência do mercado 
de trabalho. Em termos con-
cretos, e graças à fase de tes-
tes do Teleperformance Cloud 
Campus, que já tinha tido iní-
cio muito antes da crise pan-
démica (em 2019), este mo-
delo de negócio permite aos 
colaboradores desenvolver o 
seu trabalho e manter o per-
manente contacto com a sua 
equipa num ambiente virtual 
(via cloud). Também adaptá-
mos e reinventámos o formato 

lização dos processos, tendo 
em vista a sua rapidez e efi-
ciência. O facto de estarmos 
focados nos nossos colabo-
radores e na sua experiência 
faz com que estejamos cada 
vez mais orientados para a 
autonomia que cada um tem 
para poder gerir os seus temas 
de uma forma ágil e célere. A 
inovação assenta também na 
digitalização de todos os servi-
ços de apoio que temos, desde 
consultas médicas, consultas 
de psicologia, formação, entre 
vários exemplos. Independen-
temente do que o futuro nos 
reserva relativamente aos 
novos modelos de trabalho, 

OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS ESTÃO 
NA NECESSIDADE 
DE CONTRATAR 
PERFIS MAIS 
ESPECIALIZADOS 
E COM UMA MAIOR 
DIVERSIDADE DE 
COMPETÊNCIAS

das atividades de cariz social 
dedicadas ao bem-estar do 
colaborador para formatos 
digitais, como por exemplo 
workshops online, aulas de 
ioga, concursos de talento, 
entre outros. 

O que têm previsto ao nível da digi-
talização da função RH?
A Teleperformance sempre 
se distinguiu por apresentar 
aos clientes um modelo ope-
racional que vai além dos mo-
delos tradicionais existentes. 
Na função de RH, a empresa 
tem feito também a diferença, 
na medida em que continua-
mente aposta na desmateria-
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o nosso posicionamento pre-
tende aumentar a flexibilida-
de de soluções, acomodando o 
trabalho remoto e presencial 
centrado nas preferências do 
colaborador. 

Que estratégias têm desenvolvido 
para garantir uma formação efi-
caz a tantos colaboradores?
Inicialmente, é fundamen-
tal endereçar os temas de 
cultura, funcionamento e 
segurança da empresa, para 
além da formação inicial so-
bre a atividade que cada um 
vai desenvolver. Acerca deste 
último ponto, durante estes 
dois últimos anos, fizemos 
uma aposta forte nos am-
bientes virtuais de formação, 
desenvolvendo várias ferra-
mentas de simulação virtual 
de cenários. Por outro lado, 
e devido à necessidade de 
trabalharmos remotamente, 
investimos bastante na for-
mação dos nossos líderes em 
todos os aspetos que estão 
relacionados com a gestão 
remota de equipas. Paralela-
mente, desenvolvemos várias 
iniciativas formativas relacio-
nadas com a gestão do stress 
e a saúde mental, de modo a 
poder apoiar todos os nossos 
colaboradores na adaptação 
a este novo contexto laboral.

Que perspetivas de carreira é que 
os colaboradores podem esperar 
ao entrar na Teleperformance?
A nossa prioridade é criar 
condições para que os nos-
sos colaboradores se sintam 
inspirados e motivados, mas 
também orgulhosos de per-
tencer à Teleperformance e, 
nesse sentido, investimos na 

formação contínua e progres-
são interna dos nossos colabo-
radores, sendo que 80% dos 
novos cargos de supervisão 
são provenientes de promo-
ções internas que realizamos.

Em termos de progressão 
de carreira, desenvolvemos 
programas específicos que 
visam promover o cresci-
mento orgânico da força de 
trabalho, tais como: o Jump!, 
um programa interno que 
permite aos colaboradores 
ascenderem na estrutura 
hierárquica da empresa; o 
LeAP (Programa de Captação 
de Talentos nas Universida-
des), que visa desenvolver os 
futuros líderes da empresa, 
nomeadamente candidatos 
com fortes capacidades ana-
líticas e potencial de gestão 
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bal, sendo que à data desen-
volvemos a nossa atividade 
em Altitude Software. Como 
ERP (Enterprise Resource 
Planning) utilizamos META4.

Em julho contrataram Ana Castro 
Sanches como vice-presidente 
para a Diversidade, Equidade e 
Inclusão. Que importância dão a 
estas temáticas?
Somos uma empresa que 
tem a diversidade e a inclu-
são como um dos pilares 
base e acreditamos que uma 
cultura onde existam aberta-
mente estes princípios tem 
uma maior probabilidade de 
sucesso, devido às diferentes 
formas de estar, pensar e tra-
balhar. A Ana Sanches está 
já a desenvolver estratégias 
que promovem a diversidade, 
equidade e inclusão, que são, 
aliás, temas que sempre fize-
ram parte do ADN e políticas 
da Teleperformance Portugal. 

Um excelente exemplo de 
algumas ações que promo-
vemos neste pilar é o pro-
jeto TP Women, que visa a 
promoção de igualdade de 
oportunidades, em todos os 
níveis hierárquicos e de res-
ponsabilidade. Mas existem 
também outras práticas de 
recrutamento inclusivo, onde 
procuramos a contratação de 
pessoas de vários grupos mi-
noritários, que têm à partida 
mais dificuldade no acesso ao 
emprego (ex: pessoas porta-
doras de deficiência, jovens 
até aos 25 anos sem o 12º ano 
de escolaridade, refugiados, 
etc.), trabalhando o desen-
volvimento de competências 
que promovem a progressão 
de carreira.  

É crucial recrutar candidatos 
com sentido de responsabilidade 
e compromisso, uma excelente 
comunicação, vontade de crescer, 
e que se adaptem aos desafios

de equipas e projetos e ainda 
o Teleperformance Learning 
Hub, localizado no CityCen-
ter, em Lisboa.

Utilizam alguma tecnologia de 
apoio para a gestão dos RH? 
Atualmente, trabalhamos 
com a plataforma SABA para 
todos os temas relacionados 
com formação e desenvol-
vimento e modelos de ava-
liação de desempenho. No 
recrutamento, estamos nes-
te momento numa fase de 
transição para um ATS glo-
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Os seus 
processos RH
elevados à Cloud

Com mais de 600 implementações SAP 
SuccessFactors em todo o mundo, desde 
2010 que estamos dedicados a ajudar os 
nossos Clientes a gerir o seu Capital 
Humano com soluções inovadoras Cloud, 
totalmente integradas e abrangendo 
todos os processos do ciclo de vida do 
colaborador.
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Dossier
RECRUTAMENTO

COMO SERÁ O 
RECRUTAMENTO 
EM 2022?

A pandemia de COVID-19 alterou 
os hábitos dos trabalhadores, 
sobretudo com a imposição de 
teletrabalho e a introdução de 
flexibilidade de horário laboral 
– mudanças que esperávamos 
que levassem anos até serem 
concretizadas, aconteceram 
em meses, e quem não estava 
preparado, teve de se adaptar 
em velocidade recorde.  
Assim como o comportamento 
das pessoas mudou, a forma 
como estas são recrutadas 
pelas empresas também sofreu 
uma transformação.  
Se houve, efetivamente, setores 
a congelar as contratações, 
também é verdade que 
assistimos ao forte crescimento 
de setores como o da saúde,  
da logística ou do e-commerce. 
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Dossier O processo de 
recrutamento 
teve de se tornar 
mais ágil (agi-
le recruiting), 
eficaz e satisfa-

tório para todas as partes 
envolvidas e, para assegurar 
estas condições, a digitaliza-
ção assumiu uma importân-
cia que, possivelmente, nun-
ca antes fora tão claramente 
reconhecida. Desde a análise 
de currículos até à gestão in-
tegrada de pessoas, muitas 
foram as soluções tecnoló-
gicas emergentes: vídeo-CV, 

entrevistas por videoconfe-
rência, provas de avaliação 
de competências online, 
social hiring (que apesar de 
não ser uma novidade, tor-
nou- se tendência), soluções 
de inteligência virtual, como 
chatbots utilizados para res-
ponder a questões práticas, 
entre outras. 

Para além das alterações 
trazidas pela transforma-
ção digital, os responsáveis 
de RH falam também de um 
recrutamento assente na di-
versidade e inclusão, de ha-
ver mais pessoas envolvidas 

no processo, designadamen-
te os colaboradores da equi-
pa para a qual a vaga está em 
aberto, da importância dos 
benefícios personalizados 
para atrair talentos, etc.

É fundamental que as 
empresas – caso ainda não 
o tenham feito – se atuali-
zem em relação às tendên-
cias de recrutamento para 
otimizarem o seu processo 
de contratação e, assim, con-
seguirem melhores resulta-
dos, numa altura em que 
os talentos são escassos e 
a retenção é um desafio. 

A RHMAGAZINE 
OUVIU 
ESPECIALISTAS 
NA ÁREA DE RH 
DE 5 EMPRESAS 
SOBRE AS 
TENDÊNCIAS DO 
RECRUTAMENTO 
PARA 2022
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A
aplicação do Agile à área de Ges-
tão de Pessoas veio conferir maior 
transparência e simplificação aos 
processos, bem como uma afinada 
gestão e priorização de tarefas, com 
o envolvimento estreito de diferen-
tes atores dentro das organizações.

O agile recruiting veio trazer um novo fôlego aos tra-
dicionais processos de recrutamento, imprimindo-lhes 
novas etapas que permitem testar os candidatos à vaga 
numa vertente mais prática e realista.

A realidade é que todas estas etapas são rápidas, uma 
vez que a gestão de prioridades é feita através de proces-
sos que derivam de outras frameworks como o Scrum 
ou o Kanban, o que leva à simplificação das etapas do 
processo de recrutamento e maior transparência e en-
volvimento de todas as partes.

Algumas caraterísticas importantes desta nova forma de recrutamento:
1. Aposta pela diversidade: o foco é recrutar pessoas com 

diversidade de pensamento, para que possam contribuir 
com soluções inovadoras dentro da organização;

2. Recrutar pessoas com motivação intrínseca é o foco: aferir mo-
tivações e expectativas através de testes psicotécnicos, 
de inteligência emocional ou comportamental é funda-
mental durante o processo;

Recrutamento

3. Compatibilidade entre a cultu-
ra de valores do candidato e a da 
organização: a gestão de com-
petências e compatibilidade 
de perfis, valores e objetivos 
assume extrema importância 
no Agile, de forma a poder-
mos garantir que o candida-
to a contratar detém grande 
motivação intrínseca, postula 
do mesmo mindset organiza-
cional, e que, por isso, a sua 
adaptação e integração será 
facilitada, trazendo à organi-
zação várias mais-valias;

4. Envolver toda a equipa no proces-
so de recrutamento: acreditamos 
que este ponto seja uma ino-
vação difícil de implementar. 
Mas é importante que os co-
laboradores da equipa para 
a qual a vaga está em aberto 
sejam parte da decisão do re-
crutamento, já que este novo 
integrante pertencerá ao gru-
po de trabalho atual;

5. Testar situações da vida real de 
trabalho com o candidato à vaga: de-
vem ser analisadas e avalia-
das as capacidades de intera-
ção pessoal, relacionamento 
com a liderança, gestão de 

stress e emoções, nível de au-
toconhecimento, inteligência 
emocional e capacidade de 
trabalho em equipa. 

A extrema importância 
deste ponto relaciona-se com 
o facto de, por mais entrevis-
tas de competências estrutu-
radas que possamos realizar, 
por mais perguntas criadas 
através do método STAR ou 
da fórmula SWAN, a realida-
de é que a melhor forma de 
prever aquilo de que um can-
didato é capaz de fazer no fu-
turo, a nível de competências, 
é expô-lo a situações inespe-
radas, com um cunho real e 
não estruturadas, que o fa-
çam ter de usar todas as suas 
competências e habilidades e 
que exponham os seus traços 
comportamentais.

Outro ponto importante 
tem a ver com o facto de os re-
crutadores e os departamen-
tos de RH que aplicam esta 
metodologia não esperarem 
por ter compostas e longas 
short lists de candidatos pa-
ra apresentar às equipas ou 
aos clientes: eles estão em 
contacto direto e constante 
com os principais interes-
sados e visados do processo, 
fazendo reajustes constantes, 
redesenhando perfis e neces-
sidades, se necessário.

Esta nova tendência do re-
crutamento, com resultados 
comprovados em multina-
cionais, significa, em última 
instância, trabalhar com mais 
eficiência, minimizando os 
erros, e contratar melhor e 
mais rápido. 

POR

Lúcia Palma
Corporate Partner Be Agilee

RECRUTAR DE FORMA AGILE
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Lúcia Palma
Corporate Partner Be Agilee
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E
specializada no recrutamento e con-
sultoria na área do Direito, a FIND 
tem visão privilegiada sobre como 
está a ser a adaptação dos escritó-
rios de advogados à digitalização da 
economia, assim como a outras ten-
dências reforçadas pela pandemia. 

Filipa Mendes Pinto, fundadora e diretora da FIND, traça o 
estado da arte na área que conhece há 30 anos, apontando 
também para caminhos de aperfeiçoamento. 

Que desafios apresenta atualmente o mercado de recrutamento no setor 
jurídico para a FIND?
O ano de 2021 tem sido pleno de (bons) desafios para a 
FIND, na medida em que o mercado onde atua tem estado 
particularmente dinâmico, com as sociedades de advo-
gados e as empresas a recrutarem a um ritmo elevado. É, 
por um lado e no caso das sociedades de advogados, sinal 
claro da flexibilidade que este mercado possui perante 
momentos da vida económica menos ativos e, por outro 
e no caso das empresas, sinal evidente da importância 
que a assessoria jurídica interna tem vindo, progres-
sivamente, a assumir. O grande desafio pode começar 
agora a ser a escassez de oferta, em particular ao nível 
de algumas áreas de especialidade.

As sociedades de advogados também precisam de fazer a sua transforma-
ção digital? Nota mais necessidade de consultoria nesta área?
As sociedades de advogados souberam adaptar-se muito 
bem durante os períodos mais duros da pandemia, os 
quais acabaram por contribuir para um grande desen-
volvimento das suas competências digitais, acelerando o 
respetivo processo de transformação. Há ritmos e capaci-
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dades muito diferentes mas, 
em termos globais, julgo que 
se poderá dizer que há uma 
preocupação séria em con-
cretizar essa transformação.

Neste sentido e face à es-
pecificidade dos temas que 
envolvem a referida transfor-
mação, é natural que o apoio 
externo especializado se 
mostre mais premente. Mas, a 
par deste tema relevante, ou-
tros estarão, ou deverão estar, 
cada vez mais presentes nas 
prioridades das sociedades. 
Falo dos temas relacionados 
com ética do negócio, com a 
sustentabilidade e com a res-
ponsabilidade social, os quais 
mostrar-se-ão fundamentais 

na sua estratégia, quer numa 
perspetiva interna (da pró-
pria sociedade), quer numa 
perspetiva externa (dos clien-
tes e do negócio associado).

Em relação às competências, como 
estão as dos advogados? Também 
eles precisam de upskiling?
Os advogados têm vindo, ao 
longo dos últimos tempos, a 
evidenciar muito boas capaci-
dades de desenvolvimento de 
competências e este período 
especial que vivemos voltou 
a confirmar isso mesmo. To-
davia, há sempre caminho 
para fazer. Em particular, as 
valências no campo digital, 
a capacidade de ler os sinais 
da economia fazendo com que 
a sua postura seja mais a de 
atuar na antecipação e pre-
venção das questões - numa 
ligação cada vez mais forte 
e multidisciplinar ao cliente 
- ou a consciencialização re-
lativamente a temas sensíveis 
como os acima mencionados 
são algumas das vertentes nas 
quais se vai passar a exigir que 
os advogados evidenciem 
adequadas competências.

POR

Redação RHmagazine 
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FILIPA MENDES PINTO 
SÓCIA-FUNDADORA E PARTNER DA FIND

“AS SOCIEDADES  
DE ADVOGADOS  
SOUBERAM ADAPTAR-SE  
MUITO BEM À PANDEMIA”

[No upskiling dos 
advogados] há sempre 

caminho para fazer: 
valências no campo 

digital e capacidade de 
ler os sinais da economia, 

fazendo com que a sua 
postura seja mais a de 
atuar na antecipação e 

prevenção das questões



LÍDER GLOBAL NA PROCURA E SELEÇÃO ESPECIALIZADA DE CARGOS 
INTERMÉDIOS E DE DIREÇÃO DESDE 1985

ROBERT WALTERS

Para mais informações, não hesite em contactar-nos através do +351 967 233 703 ou através do e-mail  
lisboa@robertwalters.com.

Os nossos escritórios em Portugal 
oferecem uma consultoria de 360º, que 
proporciona uma visão tanto do mercado 
de talento como da realidade do mercado 
atual.

Damos apoio na contratação de 
perfi s altamente qualifi cados, middle 
management e executive search, bem 
como na contratação para projectos de 
valor acrescentado.

Especialistas que recrutam especialistas
As nossas equipas são especializadas na 
área em que atuam, o que garante um serviço 
personalizado e de alta qualidade:

■  Tecnologia & Digital
■  Engenharia & Operações
■ Sales & Marketing
■  Finanças & Contabilidade
■  Recursos Humanos
■  Tax & Legal

www.robertwalters.pt

AUSTRALIA ASIA AFRICA MIDDLE EAST EUROPE AMERICAS
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A Nortempo está a dar largos passos  
na digitalização com a mais alta 
tecnologia dos processos dos seus 
clientes. Esta evolução otimiza  
a gestão dos recursos humanos,  
tanto no recrutamento de talentos 
como na celebração de contratos  
e gestão documental de empresas, 
trabalhadores e candidatos. 

C
omo é que a digitalização mudou o pro-
cesso de recrutamento de talentos da 
Nortempo?
As novas tecnologias estão a ter 
impacto transversal nos proces-
sos, desde a análise de currículos 
até à gestão integrada de pessoas. 

A digitalização permitiu gerir talentos de forma cada 
vez mais ágil e eficiente, atingindo níveis inéditos de 
angariação, retenção e produtividade. Ao substituir as 
tarefas manuais por essas tecnologias, consegue-se 
transformar os RH num núcleo de inteligência em prol 
do seu capital humano, com a capacidade imediata para 
trazer os melhores profissionais e elevar a sua perfor-
mance ao máximo.

Todo o vosso procedimento foi digitalizado. O que destaca nessa 
mudança?
A transformação digital teve um impacto estratégico 
para aumentar os resultados, a produtividade e ampliar 
a eficiência, prosseguindo o desiderato “serviço de ex-
celência” no cliente (interno e externo).

e o processo de integração de 
novos colaboradores ocorre 
através de plataformas digi-
tais - onboarding remoto.

Quais são os perfis associados a 
este processo mais exigidos?
Segmentando através de área 
de especialização e respe-
tivas funções, mencionaria: 
Contabilidade e Finanças (Fi-
nancial Controller; Internal 
Auditor; Finance Director); 
Engenharia e Operações (Su-
pply Chain Manager; Busi-
ness Development; Industrial 
Technical Director); Recur-
sos Humanos (Talent Aqui-
sition Specialist/Manager; 
Compensation & Benefits 
Manager); IT & Digital (Data 
& Analytics Manager; Cyber 
Security Manager) e, por 
último, Vendas e Marketing 
(Digital Marketing Manager; 
E-commerce Manager; IT 
Sales Account Manager). 

A Covid-19 veio alterar a forma de 
recrutar e de integrar da Nortempo? 
Exemplos...
Sim, acelerou tendências já 
existentes, designadamente 
a utilização de novas tecno-
logias. Destacaria estes dois 
exemplos: as entrevistas são 
realizadas maioritariamente 
por videoconferência/online 
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"A DIGITALIZAÇÃO PERMITIU  
ATINGIR NÍVEIS INÉDITOS 
DE ANGARIAÇÃO, RETENÇÃO  
E PRODUTIVIDADE"

AS ENTREVISTAS 
SÃO REALIZADAS 
MAIORITARIAMENTE 
POR VIDEOCON- 
FERÊNCIA/ONLINE  
E O PROCESSO  
DE INTEGRAÇÃO 
ATRAVÉS DE  
PLATAFORMAS  
DIGITAIS

ANABELA BASÍLIO  
ÁREA MANAGER NORTE PORTUGAL DA NORTEMPO



Conquista de 
novos talentos
Digitalizamos todo o processo 
curricular, desde a plataforma 
digital de emprego, até a 
assinatura digital de 
documentos.

+

+ Eficiência
Simplificamos os processos
para melhorar a produtividade 
do seu negócio.

+

+Segurança
Garantimos a segurança 
laboral e jurídica em todos 
os nossos processos 
administrativos.
Através do Service Center
CPO e com a implementação da 
assinatura digital  

+

+

A    alta tecnologia 
na gestão de recursos 
humanos
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O
lhar para 2022 e pensar qual a for-
ma inteligente de resolver os desa-
fios das organizações em matéria 
de recrutamento é, desde logo, um 
exercício que passa por conhecer o 
mercado em que essas necessida-
des irão surgir, compreender verda-

deiramente o grau de escassez ou abundância do talento 
que procuramos, construir uma estratégia de atração de 
candidatos e aprender através dos resultados alcançados. 

Em linha com os últimos anos, o mercado mais qua-
lificado apresenta falta de profissionais para a procura 
existente. Nesta realidade, a única forma de ter “recruta-
mento inteligente” em algumas áreas é, desde logo, ter a 
humildade de reconhecer que este é difícil.

Nesse sentido, ser inteligente de um ponto de vista 
empresarial é não desperdiçar tempo com tentativas 
de contratação mal orientadas para esta realidade, com 
propostas pouco atrativas ou com informações sobre as 
oportunidades sem o correto nível de detalhe. O processo 
de contratação tem de ter uma parte tanto de comercial 
como de marketing, que permita “vender” a empresa e 
“atrair” os candidatos certos para o projeto.

A chamada “proposta de valor”, que muitas empresas 
procuravam no CV dos candidatos, deve agora fazer parte 
das empresas que procuram estas pessoas. As empresas 
devem construir esta proposta, com particular atenção 
aos seguintes aspetos:

  Considerar a importância de a sua empresa ter uma 
excelente imagem no mercado;

  Ter a capacidade de comunicar a estratégia, cul-
tura e valores de forma fácil e transparente;

  Possuir um processo de recrutamento claro, com 

Recrutamento

rapidez, com as fases estri-
tamente necessárias;

  Equilibrar bem a infor-
mação que se pede e se dá 
ao candidato;

 Ter organizada uma 
política de compensações 

flexíveis em detrimento de 
uma política rígida e mera-
mente assente na vertente 
salarial;

 Formalizar uma propos-
ta enquadrada às expecta-
tivas recolhidas durante o 
processo de recrutamento, 
de preferência ligeiramente 
acima daquilo que o candi-
dato lhe pediu;

 Ter um onboarding que 
fomente não só a informa-
ção base para se iniciar 
uma função, mas também 
o orgulho que a organização 
sente na sua existência;

 Perceber que a reten-
ção começa durante e após 
o recrutamento, pois perfis 
escassos vão continuar a so-
frer abordagens após terem 
entrado na sua empresa!

Ser inteligente é também 
estar um passo à frente dos 
outros e, por isso, as empresas 
que demonstrarem essa atitu-
de certamente irão ganhar a 
corrida pelo talento. 

POR

Ricardo Carneiro
Diretor da área de Recrutamento e Seleção 
Especializado da Multipessoal

RECRUTAR  
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O PROCESSO  
DE CONTRATAÇÃO 
TEM DE TER  
UMA PARTE TANTO 
DE COMERCIAL 
COMO DE 
MARKETING, QUE 
PERMITA “VENDER” 
A EMPRESA  
E “ATRAIR”  
OS CANDIDATOS 
CERTOS PARA  
O PROJETO

O responsável pela área de recrutamento 
especializado da Multipessoal, Ricardo 
Carneiro, indica a forma inteligente de 
abordar a seleção de novos profissionais  
e os elementos da “proposta de valor”  
que as empresas terão de saber construir.
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Nas respostas à RHmagazine, o líder da Robert Walters em Portugal 
traça o retrato sobre a atualidade e as perspetivas no universo  
dos Recursos Humanos: recrutamento e remunerações, 
especificidade de Portugal e tendências do local físico de trabalho. 
Sem esquecer o posicionamento próprio da prestigiada consultora, 
especializada na seleção de cargos intermédios e de direção.

C
omo vê o mercado atual de recrutamento? 
Quais são as vossas expectativas para 
2022?
Estamos bastante otimistas para 
2022. O PRR que, deverá chegar a 
Portugal em 2022 vai tocar mui-
tos setores importantes para o 

desenvolvimento do país, como as energias renováveis, 
as infraestruturas de transportes, o imobiliário e a cons-
trução, pelo que nos mantemos otimistas. Acreditamos 
que a dinâmica dos anos anteriores vai-se manter.  O 
chumbo do orçamento e as eleições vão provavelmente 
atrasar um pouco o PRR, que representa cerca de 40% 
da riqueza que se espera criar no país em 2022 (entre 
1.5 e 2.4% do PIB) para o país. No entanto, acreditamos 
que o “new green deal” vai ter um grande impacto na 
economia. 2021 foi um ano recorde de investimento 
estrangeiro no país, o que faz com que acredite que o 
crescimento deverá manter-se. O desemprego também 
continua baixo, pelo que estamos bastante otimistas. 

Que tipo de funções são mais requisitadas pelo mercado?
O mercado continua a pedir muitas funções nos setores 
tecnológicos, nos centros de serviços partilhados, mas 
não apenas em funções de suporte (por exemplo, recur-

Recrutamento Entrevista

sos humanos) mas também 
em compras, gestão de pro-
jetos, qualidade, engenharia, 
entre outras.

O setor industrial - com as 
energias renováveis na fren-
te - também continua com 
muita procura, assim como a 
construção civil. Muitas mul-
tinacionais industriais veem 
Portugal como uma solução 
de qualidade para suprir as 
suas necessidades.

Obviamente, as eleições po-
dem atrasar alguns projetos, 

mas 2022 deverá confirmar 
o que já está a acontecer, ou 
seja, uma necessidade de mão 
de obra, de perfis qualificados 
nos setores industriais e tec-
nológicos principalmente.

Como respondem ao mercado 
atualmente?
Na Robert Walters temos três 
divisões: Engineering & Ope-
rations, Finance, HR & Legal 
e  IT e Digital. Trabalhamos 
funções muito especializa-
das em temas de transfor-
mação digital, de gestão de 
projetos, e-commerce e até 
algumas muito específicas 
para a exportação.

Estamos preparados para 
responder às tendências do 
mercado. Salientaria, pri-
meiro, as fintech, startups, 
centros de competências 
tech, data centers, etc. Por-
tugal é o novo hub tecnoló-
gico europeu. Era Barcelona 
há uns anos, agora é Lisboa 
mas também o Porto, Coim-
bra ou até Leiria. Portugal é 
visto no seu todo e não só 
Lisboa, o que é bom para o 
país. Depois, a indústria - al-
gumas empresas industriais 
multinacionais estão a trazer 
de volta os centros de compe-
tências e de engenharia para 
a Europa. Nesses casos, Por-
tugal é visto como um centro 
industrial capaz de produzir 
com um muito bom nível de 
qualidade a preços aceitáveis 
para a Europa.

A terceira tendência é o se-
tor das energias renováveis, 
que está em crescimento 
acelerado com investimentos 
importantes nos últimos anos 
e que se prevê que continue a 
crescer em Portugal.

Estas tendências exigem 

FRANÇOIS PIERRE PUECH 
COUNTRY MANAGER PORTUGAL DA ROBERT WALTERS

POR

Redação RHmagazine

"PORTUGAL É O NOVO 
HUB TECNOLÓGICO  
DA EUROPA"
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perfis técnicos, mas também 
os de suporte, como recursos 
humanos, compliance,  finan-
ças, legal, risco. Aliás, estes 
perfis são cada vez mais es-
pecializados para cada setor.

Prevê um aumento dos vencimen-
tos fruto da pouca oferta no mer-
cado para alguns perfis?
Portugal é um país com de-
mografia negativa. Em cada 
ano, o país perde habitantes 
e portanto profissionais, pe-
lo que os vencimentos vão 
aumentar nos perfis mais 
procurados, que são o IT e 
o digital. No entanto, se há 
alguns anos um profissional 
destas áreas que mudava de 
empresa poderia esperar 
uma revalorização salarial 
de 15% ou até 20%, agora 
já não é assim. Este mesmo 
profissional hoje pode espe-
rar um aumento de 5% a 8% 
em média.

Notamos também um pe-
so cada vez mais importante 
da parte variável, dos bónus 
oferecidos aos profissionais 
que são capazes de trazer 
crescimento à empresa. Esta 
tendência verifica-se em fun-
ções que há alguns anos não 
tinham qualquer parte variá-
vel. Já começamos a ver este 
tipo de remunerações em 
funções financeiras ou até 
de recursos humanos. Cada 
vez mais as empresas tentam 
remunerar em função do que 

aprender com os mais velhos, 
os mais velhos querem ensinar 
aos jovens. Todas as empresas 
estão a refletir sobre estas 
questões e não vejo que já te-
nham as respostas. O trabalho 
híbrido ainda não é a norma. 
O que sim, já se pode dizer, é 
que os locais de trabalho vão 
ter de se adaptar a esta nova 
realidade. 

Uma das preocupações 
atuais é conseguir incutir nas 
pessoas a vontade de voltar ao 
escritório. Para o conseguir, os 
workplaces deverão evoluir, 
por exemplo, para propostas 
de wellness e refeitórios com 
alimentação saudável dispo-
nibilizados aos colaboradores. 
Regressamos ao escritório com 
muita vontade, mas agora os 
locais de trabalho precisam 
de se adaptar. As empresas 
têm de conseguir proteger os 
colaboradores, mas também a 
nossa economia e as próprias 
empresas, porque são o nosso 
futuro. 

o colaborador traz à empresa, 
da sua produtividade e de re-
sultados demonstráveis. 

Vemos também mais pes-
soas que não vão mudar de 
empresa para ter um aumen-
to salarial, mas que procuram 
um propósito no que fazem. 
Desejam juntar-se a proje-
tos que lhes façam sentido 

naquele momento da sua 
vida e não olham apenas à 
remuneração. 

O trabalho híbrido já é a norma para 
os potenciais colaboradores?
Não acho que se possa falar 
de norma. Implementaram-se 
coisas muito interessantes 
nas empresas, como os horá-
rios flexíveis ou o teletrabalho, 
quando faz sentido e é possível. 
Fizeram-se muitas experiên-
cias para ver o que funcionava 
para cada pessoa, equipa ou 
empresa. No entanto, também 
existem muitos funcionários 
que querem voltar ao escritório 
porque não têm condições - por 
vezes até condições de habita-
ção - para estar em teletrabalho 
total. As empresas também já 
começaram a notar uma certa 
perda do sentido de pertença à 
organização quando os colabo-
radores estão em fully remote.

Somos animais sociais, pre-
cisamos de nos encontrar nas 
empresas, os jovens querem 
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O
salário monetário e o chamado “sa-
lário emocional” – onde entram os 
benefícios flexíveis – são duas das 
alavancas que as empresas possuem 
para melhorar a experiência do co-
laborador e atrair e reter talentos.

A pandemia e a consequente mu-
dança de hábitos dos trabalhadores, nomeadamente no 
que ao teletrabalho e à flexibilidade de horário laboral diz 
respeito, levou a uma evolução das políticas de remunera-
ção flexível. Com a crise sanitária, surgiram novos benefí-
cios, tais como o pagamento de despesas de teletrabalho 
e de plataformas como a Netflix; outros foram adaptados, 
como a conversão da formação presencial em formação 

Compensação POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine

À ERA DA COMPENSAÇÃO 
FLEXÍVEL

BEM-VINDO
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Os planos de remuneração flexível estão  
a tornar-se cada vez mais relevantes na atual 
conjuntura económica. Se um salário base 
competitivo é o ponto de partida para tornar 
uma oferta de trabalho atraente, um pacote 
de benefícios personalizado é o complemento 
decisivo para motivar, envolver e reter  
os colaboradores numa organização.
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Rui Português
Total Rewards Manager da Sociedade Central  
de Cervejas e Bebidas

“A escolha de benefícios flexíveis da Sociedade 
Central de Cervejas e Bebidas é efetuada através da 
disponibilização mensal de uma bolsa, de montante 
igual para todos os colaboradores, devendo ser 
utilizada, na sua totalidade, no conjunto de benefícios 
flexíveis disponibilizado, em áreas tão diferentes 
como a saúde e o bem-estar, a educação, a proteção e 
benefícios do dia a dia.”

AS EMPRESAS 
DEVEM ESTAR 
PREPARADAS  
PARA ABARCAR  
A MUTABILIDADE 
DE NECESSIDADES 
DOS SEUS 
COLABORADORES

online e os treinos virtuais em 
ginásios; por outro lado, outros 
benefícios viram a sua utiliza-
ção diminuída, caso dos vales 
de refeição e dos passes para 
transportes públicos, já que o 
número de viagens para o es-
critório diminuiu face às mo-
dalidades de trabalho remoto 
e híbrido adotadas por grande 
parte das empresas.

Os programas de compen-
sação flexível tornaram-se 
elementos diferenciadores 
entre empresas na luta pelo 
talento e o compromisso com 
o salário emocional estendeu-
-se a muitas organizações 
que ainda não o ofereciam, 
tornando-as marcas empre-
gadoras de referência. 

A aplicação de políticas 
de remuneração normaliza-
das, em que a todos os co-
laboradores é atribuído um 
determinado pacote homo-
géneo de benefícios, já não 
funciona, especialmente se 
considerarmos que existem 
até cinco gerações diferen-
tes a trabalhar numa mesma 
organização, com diferentes 
interesses e necessidades.

O futuro da compensação 
caminha, então, inexoravel-
mente, para políticas de re-
muneração personalizadas, 
segmentadas, que permitem 
aos trabalhadores escolher 
entre os diferentes benefícios 
disponibilizados pela empre-
sa, de acordo com as suas 
preferências. Estes modelos 
são uma ferramenta-chave 
para as empresas garanti-
rem o bem-estar dos seus 
talentos, numa altura em que 
o equilíbrio entre a vida pro-
fissional e pessoal, o direito à 
desconexão e a flexibilidade 
são um compromisso claro.

e, subsequentemente, a medir 
o impacto da sua implementa-
ção, através de ferramentas de 
monitorização, como surveys 
anuais ou pulse surveys regu-
lares. Uma vez estabelecido o 
plano, é essencial que o de-
partamento de recursos hu-
manos comunique e promova 
a iniciativa, permitindo a cada 
empregado decidir livremen-
te a melhor forma de distribuir 
a sua remuneração com base 
nas suas necessidades.

Os modelos de remune-
ração tradicionais e rígidos 
perderam o seu valor; cada 
pessoa é única e vive rea-
lidades diferentes, por isso 
será um fator de atratividade 
permitir-lhe customizar a sua 
experiência, considerando 
que “one size does not fit all”. 
Agora, mais do que nunca, as 
empresas precisam de poder 
oferecer aos seus emprega-
dos a possibilidade de per-
sonalizar o pacote remune-
ratório, de modo a poderem 
escolher como querem ser 
recompensados, com base 
no momento da sua vida. 

Quem tem isto em conta na 
sua atuação é a Sociedade 
Central de Cervejas e Bebi-
das, como diz à RHmagazine, 
Rui Português, Total Rewards 
Manager da empresa: “a im-
plementação de uma políti-
ca de benefícios flexíveis na 
companhia veio reconhecer a 
diversidade das suas pessoas 
e permitiu aos colaboradores 
escolher um plano de bene-
fícios completamente perso-
nalizado e adaptado às suas 
necessidades e preferências”.

A título de exemplo, os jo-
vens valorizarão muito mais 
numa empresa a possibili-
dade do teletrabalho – já que 
dão extrema importância ao 
equilíbrio entre a vida pes-
soal e profissional –, a oferta 
formativa, vales para viagens 
ou o pagamento de mensali-
dades no ginásio do que um 
seguro de saúde ou um Plano 
Poupança Reforma (PPR) – 
estes, por sua vez, valorizados 
por faixas etárias mais altas. 
Já um colaborador com filhos 
dará preferência a cheques-
-infância ou à possibilidade 

Plano de compensação passo a passo
A fim de oferecerem estes 
programas aos seus empre-
gados, as empresas precisam 
de estabelecer um plano de 
remuneração flexível. Na fa-
se de pré-implementação, é 
fundamental que as empresas 
conheçam os seus colabora-
dores e as suas necessidades, 
com base na sua situação e es-
tilo de vida, – idade, género, 
antiguidade, categoria hierár-
quica, qualificações, etc. Tal 
irá ajudar as empresas a defi-
nir corretamente o programa 
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de acompanhar as crianças 
no primeiro dia de escola. 

Aquilo que para determi-
nada pessoa faz sentido, pa-
ra outra poderá já não fazer, e 
as empresas beneficiam em 
estar preparadas para com-
preender e abarcar esta mu-
tabilidade de necessidades.

Adaptando a oferta, as em-
presas estão a ser mais efi-
cientes em termos de custos, 
não desperdiçando dinheiro 
em benefícios, produtos ou 
serviços que os empregados 
não utilizam ou valorizam.

De colaborador a embaixador
Toda esta questão da com-
pensação flexível contribui 
para melhorar a experiência 
do colaborador. Um recente 
estudo da Deloitte diz-nos 
que 80% dos colaboradores 
consideram que a experiên-
cia que vivem na empresa é 
muito importante. Um cola-
borador feliz sentir-se-á mais 
comprometido, o que irá re-
percutir-se na sua produtivi-
dade e longevidade na em-
presa. Sublinhar ainda que, 
mesmo terminado o vínculo 
contratual, um colaborador 

“A Vodafone Portugal já teve 
implementado um plano de 
benefícios flexíveis durante um 
assinalável número de anos, o 
qual depois evoluiu para um 
alargamento dos benefícios 
globais extensíveis a todos os 

colaboradores, que visa cobrir as diferentes preferências de cada 
um, independentemente do seu género, idade e função. Exemplo 
destes benefícios é o plano de pensões com mais do que um 
gestor financeiro e cada um com quatro fundos de pensões com 
risco diferente entre eles. Outro exemplo é o seguro de saúde - 
com um plano-base muito competitivo -, com várias opções que 
podem ser adicionadas dependendo da necessidade de cada 
colaborador e com um valor bastante reduzido, tal como o serviço 
de comunicações - mais uma vez com um valor reduzido -, em que 
cada colaborador pode adicionar alguns familiares.”

Rui Catarino
Mgr. Reward & Recognition and Org. Effectiveness | HR - Vodafone Portugal

80% DOS 
COLABORADORES 
CONSIDERAM  
QUE A EXPERIÊNCIA 
QUE VIVEM NA 
EMPRESA É MUITO 
IMPORTANTE

Compensação

satisfeito será embaixador 
da marca, transmitindo tu-
do aquilo que foram as suas 
melhores experiências para 
outras organizações. Isso aju-
dará as empresas a atrair per-
fis de alta qualidade e, geral-
mente, com maior afinidade 
pelos seus valores e cultura.

Esta temática ganha cada 
vez mais relevância, e com 
ela começam a surgir solu-
ções tecnológicas que per-
mitem às empresas a gestão 
e otimização dos pacotes de 
remuneração flexível, a partir 
de uma só aplicação de tele-
móvel. Além disso, este tipo 
de plataformas oferece às 
empresas informação valiosa 
no que concerne aos benefí-
cios mais e menos valoriza-
dos pelos colaboradores, do-
tando-as de dados relevantes 
para conceberem um pacote 
abrangente de benefícios.
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Inflexibilidade da legislação 
A remuneração flexível está 
a tornar-se, de facto, um ele-
mento diferenciador na luta 
pelo talento, apresentando-se 
como uma das medidas mais 
poderosas para melhorar o 
bem-estar dos empregados 
sem aumentar os custos labo-
rais para a empresa. No entan-
to, nem tudo sai facilitado com 
este tipo de medida. 

Em Portugal, contrariamen-
te a outros países, como é o 
caso de Espanha e do Reino 
Unido, não existe legislação 
específica em matérias de tra-
tamento fiscal, de segurança 
social e laboral dos pacotes de 
benefícios flexíveis, o que tor-
na toda esta questão comple-
xa. Se benefícios sociais, como 
os seguros de vida ou de saúde, 
veem-se excluídos de tributa-
ção em sede de IRS e aceites 
como gastos dedutíveis em 

sede de IRC, a questão com-
plica-se se falarmos de bene-
fícios como ginásios, serviços 
de internet ou de telecomuni-
cações, oferta de telemóveis, 
entre outros não considerados 
de utilidade social. 

Neste contexto, Rui Catarino, 
Mgr. Reward & Recognition and 
Org. Effectiveness da Vodafo-
ne Portugal, defende que “a 
introdução da remuneração 
flexível poderá tornar-se ainda 
mais relevante se a legislação 

fiscal e laboral incentivar a sua 
utilização, permitindo às em-
presas terem um papel ainda 
mais preponderante, tornan-
do-as, inclusive, socialmente 
mais responsáveis”. 

Temos, portanto, assistido 
nos últimos anos – em con-
creto neste último ano e meio 
de pandemia – a um incentivo 
à criatividade dos diretores de 
RH na atribuição de benefícios. 
A pandemia acelerou a cons-
trução de uma lógica que tem 
em conta uma visão holística 
do colaborador, considerado 
único e não apenas mais um. 
Com o aumento da competiti-
vidade decorrente deste con-
texto pandémico, o qual abriu 
um mercado global, permi-
tindo recrutar pessoas espa-
lhadas um pouco por todo o 
mundo, impôs-se uma maior 
necessidade de um plano de 
retenção. Apesar de não ser o 
único fator para reter talento, a 
compensação flexível é essen-
cial, contudo, é importante que 
não seja esquecida pela legis-
lação portuguesa. 

Maria João Banazol
Direção de Pessoas | Compensação  
e Benefícios da SUMOL+COMPAL

Atualmente, na SUMOL+COMPAL, não temos 
implementado um regime de benefícios flexível. No 
entanto, tendo como objetivo o aumento da nossa 
vantagem competitiva em termos de atração e 
retenção de talentos, assim como o aumento dos níveis 
de motivação dos nossos colaboradores, estamos 
neste momento a realizar um estudo como forma de 
compreender a viabilidade e vantagens associadas à 
implementação de um regime de benefícios flexível na 
nossa realidade.
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Foi comandante da TAP durante 34 anos, companhia onde também 
exerceu as funções de instrutor e verificador e chefia do treino  
e instrução técnica. Assumiu ainda a responsabilidade pelo CRM 
(Crew Resource Management) e soma um total de 23 mil horas de voo, 
entre avião e simulador. Quem melhor do que Armindo Martins para 
nos falar de liderança na aviação?

E
m entrevista à RHmagazine, 
Armindo Martins elucida-nos 
quanto ao papel da liderança no 
setor da aviação, estabelecendo 
paralelismos com o desenvolvido 
nas organizações. Para o ex-co-
mandante da TAP, liderar pelo 

exemplo, delegar e confiar são aspetos essenciais na 
liderança no cockpit. Ressalva, no entanto, que “autori-
dade” é a palavra mais adequada no setor, não no sen-
tido da imposição, da ordem, mas no sentido de se ser 
firme e assertivo, não estivessem vidas em jogo. Para 
a liderança em geral, destaca a vontade, a disciplina, a 
motivação, o compromisso e a resiliência como com-
petências fundamentais. E uma comunicação eficaz e 
transparente não pode faltar.

Ao longo da sua carreira na aviação, assumiu vários cargos de lide-
rança. Qual o papel da liderança na aviação e o que é preciso para 
se ser um bom líder neste setor?
Acima de tudo, liderar pelo exemplo. O líder deve ser 
uma fonte de inspiração, que cria nos outros a vontade 
de o seguir. Na linha aérea, começamos como copilotos e 

Entrevista Liderança

vamos crescendo, habituados 
a olhar para alguém ao nosso 
lado, que queremos (ou não) 
imitar um dia mais tarde, co-
mo comandantes.

O papel do líder no avião, 
no cockpit ou na tripulação 
é o de dar espaço e autono-
mia ao outro, isto é, delegar e 
confiar, sem nunca perder de 
vista a eficiência do voo em 
tempo útil, nomeadamente, 
na pontualidade ou no con-
forto, mas, acima de tudo, na 
segurança. 

Em ambiente de cockpit, 
falamos mais em autoridade 
e menos em liderança. Dito 
assim, pode não soar bem, 
porque, culturalmente, asso-
ciamos a palavra autoridade a 
"dar murros na mesa", a obe-
decer e calar, a chicote, etc. 

Autoridade, neste contexto, 
não tem nada a ver com isso, 
tem sim a ver com o ser “res-
ponsável por”.

Nesta profissão, e acredito 
que na grande maioria, é su-
posto sabermos o que temos 
de fazer, quando temos de fa-
zer e como fazer bem feito. En-
tão aparece a pergunta: "para 
quê o líder?". Não precisamos, 
nós sabemos o que temos de 
fazer e quando fazer, basta, 
por isso, fazer! Se, por um 
qualquer motivo, o outro não 
estiver a fazer, então surge a tal 
figura de “autoridade”, asser-
tivamente, a dizer para fazer.

Portanto, diria que o pa-
pel do líder é o de facilitar a 
coordenação, a cooperação, 
o apoio, a empatia e, natural-
mente, a motivação, onde ser 
firme e assertivo é diferente 
de ser arrogante.

Que paralelismos estabelece en-
tre as lideranças no cockpit e nas 
organizações?
Se liderar passa pela arte de 
influenciar comportamentos 
de forma positiva para alcan-
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çar objetivos comuns, então 
não há dúvidas de que a nossa 
atitude irá sempre contagiar 
comportamentos. Quando falo 
em objetivos comuns, é obri-
gatório falar em comunicação 
efetiva, seja ela frente a frente, 
interna ou externa, e a verdade 
é que vamos continuando a ver 
falhas neste ponto.

`O segredo é a alma do ne-
gócio`, claro que sim, mas é 
importante que se perceba 
o que faz sentido resguardar 
versus o que é importante ser 
do conhecimento dos colabo-
radores em tempo útil. 

Em ambiente operacional, 
trabalhamos o otimismo e 
realismo, onde a comunicação 
eficaz é essencial se for trans-
parente e frequente ou, dito 
de outra forma, é importante 
deixar claro o que se sabe e o 
que não se sabe, sendo que 
não partilhar o que sabemos 
não faz sentido.

Generalizando para fora do 
cockpit, quando há carência 
de comunicação, deixa de 
haver visão estratégica e isso 
poderá confundir e contribuir 
para o descrédito, “dando ca-
bo” da motivação e do “amor 
à camisola”.

Logo no início da carreira, 
quando entramos para copilo-
tos, somos filtrados em avalia-
ções psicológicas e psicotécni-
cas, para darmos garantias de 
que temos as ferramentas pes-
soais para poder vir a exercer 
o comando mais tarde e essas 
ferramentas são a vontade, a 
disciplina, a motivação, o com-
promisso e a resiliência. Diria 
que estas características fazem 
todo o sentido em qualquer ti-
po de liderança.

A CARÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO 
CONTRIBUI PARA 
O DESCRÉDITO, 
‘DANDO CABO’  
DA MOTIVAÇÃO  
E DO ‘AMOR  
À CAMISOLA’

exatamente igual ao do avião 
–, e em todas as vezes que lá 
vamos, o objetivo e grande 
desafio é o treino de lidar 
com situações difíceis e/ou de 
emergência, que nunca po-
derão ser treinadas em avião.

Nós não treinamos o im-
previsto (seria até contradi-
tório), mas temos de estar 
preparados para o imprevisto 
e quanto mais explorarmos o 
treino da disciplina e do rigor 
em simulador, mais capazes 
seremos de liderar e lidar 
com as situações reais em 
voo, daí o fantástico realismo 
dos simuladores de hoje, on-
de até o fator medo ou perigo 
é sentido.

Um outro aspeto crucial é 
o treino prático da resiliên-
cia, isto é, o irmos aceitando e 
nos adaptando com calma ao 
que temos, gerindo o que não 
temos ou falhou, mantendo 
sempre o foco em aterrar o 
avião em segurança.

Se pensarmos que a mar-
gem de erro é pequena e que 
o que queremos são sempre 
boas decisões, acrescentaria 
também a humildade em sa-
ber pedir desculpa quando é 
necessário.

Como liderar em cenários de crise 
e incerteza como aqueles que deve 
ter enfrentado em alguns voos?
Nós treinamos muito um aspe-
to comportamental em voo, a 

que o CRM chama “vigilância” 
ou “consciência situacional”. 
Numa linguagem simples, é a 
capacidade que temos ou não 
de estar sempre atualizados na 
informação, de modo que a to-
mada de decisão seja sempre 
a mais correta.

De uma forma otimista, 
estamos sempre preparados 
para o pior, praticando o “an-
dar à frente do avião”, que na 
prática quer dizer pensar nas 
coisas antecipadamente, e isto 
tem tudo a ver com vontade e 
disciplina e, por consequência, 
com atitude. Em voo, o pensa-
mento de `isto ainda vai dar` 
é impensável se não antecipar-
mos, ao mesmo tempo, a pos-
sibilidade do `e se não der?`. 
Porquê? Porque simplesmente 
não podemos colocar a vida 
dos passageiros em risco.

Vamos três a quatro vezes 
por ano ao simulador – e faz 
sentido referir que o ambien-
te de cockpit em simulador é 
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É IMPORTANTE 
OS LÍDERES 
CONHECEREM 
OS DESAFIOS 
PESSOAIS E 
PROFISSIONAIS DOS 
COLABORADORES

mentais das equipas a fim de ga-
rantir a segurança e eficiência nas 
operações de voo. Pode explicar 
um pouco melhor em que consiste 
e qual a importância dos fatores 
humanos na aviação?
Ao termos a noção dos nú-
meros, que não enganam, 
onde em cada quatro aci-
dentes, três são por aspetos 
comportamentais, isto só por 
si explica a importância dos 
fatores humanos na aviação.

Antigamente, a tecnologia 
nos aviões não era o que é ho-
je e os acidentes aconteciam 
na sequência das anomalias. 
Com o tempo e a evolução da 
tecnologia, os aviões ou “não 
avariam”, ou então têm uma 
tal redundância, que na práti-
ca estas avarias técnicas qua-
se não são fator e tornam-se 
muito raras, mas os acidentes 
continuam a acontecer e foi, 
principalmente, após a intro-
dução das “caixas negras”, 
que a investigação permitiu 
perceber, em detalhe, a razão 
do acidente.

É aqui que a indústria é 
confrontada com a triste 
realidade de os acidentes 
acontecerem com os aviões 
bons e operacionais, isto é, 
o acidente acontece pelo tal 
fator humano, próprio das 
nossas fragilidades e lacunas 
enquanto seres humanos.

Esta disciplina CRM existe 
com carácter obrigatório e 
devidamente regulamentada 
para uma tomada de cons-
ciência destes temas, sejam 

eles partilhados em ambiente 
de sala de aula com pilotos, 
tripulantes de cabine e ou-
tros, seja em ambiente prá-
tico de simulador.

Se soubermos (e nós sabe-
mos) onde estão as ameaças 
e os erros que a indústria nos 
vai informando, então “só” 
temos de ser disciplinados 
e cumpridores dos procedi-
mentos, que tanto o fabri-
cante como o operador e a 
indústria recomendam.

Se perguntarmos a uma 
companhia aérea o que é se-
gurança, a resposta é racio-
nal, tendo em conta o número 
de aviões e descolagens que 
faz por dia/mês/ano, em que 
o número de eventos, inci-
dentes ou acidentes esteja 
sempre abaixo de um nível 
aceitável. Sim, faz todo o sen-
tido na perspetiva de organi-
zação, mas e na perspetiva 
individual, qual é o nosso ní-
vel aceitável para um número 
de incidentes ou acidentes? 
Não hesitamos em dizer: "ze-
ro!" É muito fácil responder 
"zero", mas se pensarmos no 
exemplo da estrada, onde 
sabemos que todos os dias 
morrem pessoas por incum-
primento do código de es-
trada e continuamos a não o 
cumprir, percebemos os tais 
fatores humanos, lacunas ou 
fraquezas.

Na aviação, ao podermos 
colocar a vida de pessoas em 
risco, sabemos que a legisla-
ção não nos defende e tam-
bém sabemos que, em caso 
de acidente, provavelmente 
seremos capa de jornal no dia 
seguinte, mas não estaremos 
cá para ler! 

Quais os principais desafios enfren-
tados pelas lideranças em tempos 
disruptivos como os que atravessa-
mos agora com a pandemia?
Diria que o maior desafio é o 
de termos a tal visão estratégi-
ca a curto e médio prazo, para 
uma melhor gestão das dinâ-
micas e do espírito de equipa. 

A covid trouxe-nos uma cri-
se diferente de todas as outras, 
onde a incerteza e a perda de 
controlo vieram acrescentar 
um outro grande desafio: o 
bem-estar das pessoas, que 
tem um tremendo impacto na 
motivação e, naturalmente, na 
saúde organizacional. 

É importante os líderes 
conhecerem os desafios 
pessoais e profissionais dos 
colaboradores. As lideranças, 
além dos planos predefini-
dos, deverão contribuir para 
o aparecimento de compor-
tamentos e mentalidades 
que olhem para o futuro com 

Três em cada quatro acidentes  
na aviação devem-se  
a fatores humanos.

positivismo e delegar nas 
pessoas certas a possibili-
dade de tomada de decisão, 
onde muitas vezes a intuição 
é fator e, para isso, é impor-
tante o estarem informadas, 
para diminuir impulsos dis-
cordantes e poderem ajudar 
nas soluções.

É responsável de CRM, formação 
assente nos aspetos comporta-
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Com mais de 900 colaboradores e com 
uma experiência prévia bem-sucedida 
com o módulo de learning do software 
Cornerstone, implementado pelo ISQe, 
a Sonae Sierra recorreu mais uma vez 
à plataforma, desta vez, para facilitar o 
processo de recrutamento. Em apenas 
três meses, a ferramenta estava pronta 
para responder à necessidade de 
interface com os clientes internos e 
externos da empresa do grupo Sonae.

F
undada em Portugal em 1989 – 
ano em que recebia o nome de 
Sonae Imobiliária –, a Sonae Sier-
ra estabeleceu-se como a empresa 
do grupo Sonae dedicada ao setor 
imobiliário, com um grande foco 
nos centros comerciais. Envolvida 

em todos os processos, desde a procura do espaço para 
construir o centro comercial, passando pelas fases de 
licenciamento, projeto de arquitetura, até à construção 
do próprio edifício e à gestão e rentabilização do ati-
vo. Nos últimos anos, apesar de continuar a deter 27 
centros comerciais, a empresa tem assumido uma nova 
estratégia, 100% voltada para aquilo que é a gestão de 
serviços, e com novos projetos: hotéis, residenciais de 
estudantes e de 3.ª idade, e até, mais recentemente, 
mercados – atualmente, a gerir por exemplo o mercado 

Case Study

de Braga e o mercado Bom 
Sucesso, no Porto. No total, 
a empresa é, ao dia de hoje, 
responsável por 124 ativos 
imobiliários detidos, geridos 
e/ou comercializados e conta 
com cinco projetos em de-
senvolvimento.

Em setembro des-
te ano, a Sonae 
Sierra contava 
com mais de 900 
colaboradores, 
divididos por qua-
tro grandes áreas de 
atuação: gestão e in-
vestimento; arquitetu-
ra e engenharia; gestão 
de ativos e de mobiliário; 
sustentabilidade (esta, 
uma das áreas que torna a 
empresa tão reconhecida no 
mercado, com uma aposta 
forte desde há 30 anos). 
Com tantos colaboradores 
e uma carteira de clientes 
espalhados pela Europa, 
América do Sul, Norte de 

África e Ásia, as novidades 
não poderiam ficar por aqui, 
sobretudo no que à gestão de 
RH diz respeito. A empresa, 
que já contava com uma 
experiência muito positiva 
relativamente ao módulo de 
formação implementado em 
2015,  voltou a recorrer, em 
2019, ao software da Cor-
nerstone OnDemand, mas, 
desta feita, para facilitar o 
processo de recrutamento.

Clientes internos envolvidos, ex-
periência do utilizador otimizada
Foram necessários apenas 
três meses para que o ISQe, 
parceiro implementador do 
software de gestão de pes-
soas, tornasse operacional a 
ferramenta na empresa. Para 
além da empresa de desen-
volvimento e implementação 
deste tipo de soluções, a 
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Sonae Sierra contou com 
uma project manager e com a 
participação ativa da própria 
equipa de recrutamento para 
a gestão do projeto. Apesar 
de anteriormente deter uma 
ferramenta de gestão de re-
crutamento, a Sonae Sierra 
sentiu a necessidade de ha-
ver um maior envolvimento, 
uma maior participação do 
cliente interno no processo, 
ao nível, por exemplo, da de-
finição do perfil pretendido, 
do acompanhamento e fee-
dback das entrevistas, etc. 

Como explica à RHma-

resultado da entrevista que 
acabou de fazer, nós auto-
maticamente recebemo-lo 
no nosso e-mail e, portanto, 
é tudo muito mais fácil”, ga-
rante Ana Cruz, sublinhando 
que, ao suprimirem-se eta-
pas, ganha-se um tempo que 
é crítico no recrutamento. 

“O mercado está comple-
tamente sobreaquecido. Por-
quê? Porque o digital passou 
a ser uma ferramenta para to-
dos e, portanto, qualquer fun-
ção pode ser desempenhada 
do outro lado do mundo. Com 
este tipo de soluções, a gestão 
de RH acontece facilmente, e, 
no nosso caso, depois de um 
benchmarking, percebemos 
que a Cornerstone tinha a 
melhor resposta para aquelas 
que eram as nossas necessi-
dades”, diz.

A facilidade com que conse-
guem obter reports de todas as 
situações em qualquer etapa 
do recrutamento também pe-
sou na escolha da solução. 

galos com uma única página 
onde todas as candidaturas 
são geridas de forma rápida 
e personalizada permitindo 
poupar tempo e esforço. 

Já do lado da experiên-
cia do utilizador, a ideia foi 
tornar o processo de recru-
tamento muito mais ágil, 
menos burocrático, mais 
simples e “user friendly”. 
Agora, o candidato já não 
precisa de responder a uma 
longa lista de questões, ne-
cessitando apenas de fazer 
o upload do seu CV. A partir 
daí, a resposta sai também 
muito mais facilitada – a 
marcação de entrevistas, o 
feedback, é tudo feito através 
da plataforma. “Enquanto 
que, antigamente, eu tinha 
de enviar um e-mail, ou fa-
zer um telefonema, agora, o 
cliente interno já sabe que 
encontra toda a informação 
dentro daquela plataforma – 
ele tem os alertas, nós temos 
os alertas; quando insere o 

gazine Ana Cruz, responsável 
da estratégia de Talent and 
Performance Management 
for Europe and New Busi-
ness da Sonae Sierra, “nós 
quisemos envolver mais o 
cliente interno no processo 
de gestão do recrutamento 
e, com a Cornerstone, ele 
consegue fazê-lo de A a Z; 
consegue entrar e perceber 
o que está a acontecer, quais 
as tarefas que tem de fazer e 
quando”. Este tipo de ferra-
menta permite automatizar 
muito as tarefas e evitar gar-
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De escritório administrativo a centro  
de competências com unidades globais  
de negócio, a Solvay Lisboa tem uma 
trajetória de 16 anos de crescimento.  
O seu vice-presidente e diretor-geral,  
John Ò Shea, aborda os fatores que levaram 
a capital portuguesa a ter sido a cidade 
escolhida pela multinacional belga,  
os atuais perfis profissionais do centro,  
o posicionamento da empresa perante  
os seus recursos humanos e, claro,  
a digitalização organizacional que, no caso  
da Solvay, a pandemia apenas veio acelerar.

A
Solvay Lisboa é um centro de competência 
onde estão representadas várias funções 
corporativas e entidades empresariais do 
Grupo Solvay. Porquê a escolha de Lisboa?
O Centro de Lisboa foi criado há mais 
de 16 anos, em setembro de 2005, 
tendo começado com 25 pessoas. 

Houve muitos fatores a considerar durante o processo 
de seleção do local, sendo que alguns dos fatores críticos 
incluíram: competências e habilitações académicas, co-
nhecimento de línguas estrangeiras, boas infraestrutu-
ras, segurança e custos de mão-de-obra. Após cuidadosa 
consideração das (então) necessidades e da capacidade de 
apoiar o crescimento futuro, Lisboa ficou muito à frente 
de outros locais considerados nessa altura. Desde então, o 
Centro de Lisboa passou das 25 pessoas para quase 600, 
e vamos continuar a crescer.

Que perfis tem a Solvay em Lisboa?
Há uma vasta secção transversal de perfis, abrangendo 
o nível executivo, nível executivo-médio e funções ope-
racionais. Dispomos de diversas competências, como a 
gestão transversal de projetos, robótica, tecnologia da in-
formação e outras equipas especializadas dedicadas às 
suas entidades empresariais. Baseadas em Lisboa, temos 
equipas para a mobilidade global, atração global de talen-
tos, consolidação financeira, gestão de crédito, melhoria 
contínua, plataforma de relatórios e salários.

Portugal - e em particular Lisboa - tem vários Centros de Serviços 
Partilhados e Centros de Serviços de Competências. Como pode a 
Solvay diferenciar-se dos outros Centros?
Diferenciamo-nos através dos nossos compromissos de sus-
tentabilidade, dignidade, equidade e inclusão. Estes valores 
estão nos nossos corações e colocamo-los em prática no nosso 
dia a dia de atividades. Orgulhamo-nos da transparência e 
comunicação inclusiva e também da mobilidade interna na 
carreira associada a uma cultura de aprendizagem contínua. 
A Solvay foi nomeada "Best Employer Brand Award" do Lin-
kedin, distinção pela qual nos orgulhamos muito.

Boas Práticas RH
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LISBOA FICOU 
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DE OUTROS LOCAIS 
CONSIDERADOS 
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licença de maternidade para 
16 semanas, alargando-a a 
todos os coparentes.

Reconhecendo a necessida-
de de ajudar os membros da 
equipa e respetivas famílias 
afetadas pela pandemia, a 
Solvay decidiu criar o Fundo 
de Solidariedade Solvay, que, 
em tempos de necessidade e 
dificuldade, está à disposição 
dos funcionários e das suas 
famílias.

A pandemia impulsionou a digitali-
zação em muitos processos. Acon-
teceu o mesmo na Solvay?
Eu não diria que a pandemia 
mudou muito a 'digitalização' 
para a Solvay, simplesmente 
porque já éramos muito di-
gitais (sem papel) antes da 
pandemia. Tivemos de fazer 
rapidamente a transição de 
algumas das nossas equipas 
(150) que estavam a trabalhar 

em terminais 'virtual desk-
top' para Chromebooks, o que 
constituiu um esforço coleti-
vo que concentrou todas as 
nossas energias para que tal 
fosse possível num período 
de tempo relativamente cur-
to. Direi que a Solvay esteve à 
frente no que respeita à pro-
teção das nossas pessoas; ou 
seja, não esperámos que o 
Governo dissesse que tínha-
mos de fechar o escritório e 
trabalhar remotamente. Isto 
deu-nos a vantagem, embo-
ra rápida, de nos instalarmos 
para funcionar eficazmente.

A pandemia trouxe alguma alte-
ração ao seu trabalho? Já tem 
um modelo de trabalho flexível 
implementado?
A Solvay estava em processo 
de configuração de trabalho 
remoto ainda antes da pan-
demia ter ocorrido. A nossa 
liderança de RH já previa 
uma forma de laborar intei-
ramente nova, que estava 
literalmente a começar a 
ser implementada quando a 
pandemia se instalou. Para 
além de uma nova configu-
ração do espaço de trabalho 
do escritório, este modelo é 
estabelecido de tal forma que 
as pessoas podem exercer as 
suas funções num máximo 
de quatro dias por semana 
a partir de casa, o que inver-
samente significa que de-
vem estar no escritório pelo 
menos um dia por semana. 
Consideramos importante 
manter a espontaneidade da 
interação humana, que só o 
facto de estarmos juntos po-
de proporcionar...algumas 
coisas que simplesmente não 
se obtêm numa reunião em 
vídeo, no virtual. 

Pode partilhar alguns exemplos das 
políticas de RH desenvolvidas e im-
plementadas na Solvay Portugal?
Como multinacional global, 
a Solvay segue um conjunto 
de políticas de RH alinhadas 
com as leis laborais locais, mas 
que também fazem da Solvay 
um empregador competitivo 
no mercado. Para tal, existem 
muitas políticas locais que 
proporcionam benefícios fi-
nanceiros às nossas equipas: 
subsídio de refeição; licença 
familiar paga; seguro de saú-
de e de vida pago. No entanto, 
como empresa global, torná-
mos mais abrangentes os pro-
gramas de RH. Exemplo disto, 
foi recentemente anunciado 
que o "Programa de Apoio ao 
Bem-Estar dos Empregados" 
seria globalmente alargado, 
proporcionando apoio psico-
lógico; aconselhamento sobre 
bem-estar, bem como coa-

ching pessoal; formação em 
gestão e também cuidados e 
aulas virtuais de ergonomia 
doméstica a qualquer empre-
gado que necessite.

Outro exemplo é o facto de 
a Solvay ter decidido alargar 
a política 'Solvay Care' no que 
respeita à licença parental, 
tendo entrado em vigor a 1 
de janeiro de 2021. Este é um 
passo fundamental para re-
forçar a igualdade de género 
na empresa e na sociedade. 
Estamos igualmente a adap-
tar a nossa política global de 
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A COVID-19 obrigou ao encerramento dos 
estabelecimentos comerciais de bens não 
essenciais. A Perfumes & Companhia  
– a maior cadeia de perfumarias seletivas em 
Portugal – viu-se forçada a mandar para casa 
900 dos seus colaboradores, vivendo a grande 
incerteza do futuro próximo. Como mantê-los 
unidos, motivados e comprometidos perante 
esta distância forçada e artificial?  
A RHmagazine foi perceber junto da Diretora 
de Recursos Humanos (DRH) da empresa 
que ações foram dinamizadas para manter 
a proximidade possível com as suas equipas 
e, desta forma, enfrentar com sucesso os 
desafios emergentes.

A
Perfumes & Companhia está presente  
no mercado há mais de 20 anos. Que ba-
lanço faz do percurso da empresa ao longo  
dos anos?
A Perfumes & Companhia é uma 
empresa familiar, 100% portugue-
sa, líder no mercado de perfumaria 

e cosmética seletiva em Portugal e que nunca perdeu a 
capacidade de se reinventar, mantendo sempre o foco 
no cliente. Este é, sem dúvida, o nosso cartão de visita 
enquanto player de retalho especializado – a profunda 
ligação que temos com o nosso cliente e a capacidade de 
adaptação ao que este procura, inovando em produto e 
serviço, proporcionando-lhe uma experiência de compra 
muito diferente da concorrência.

Boas Práticas RH

VANESSA NEVES 
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA PERFUMES & COMPANHIA

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine

"A PANDEMIA MOSTROU-NOS  
O VERDADEIRO SENTIDO  
DA FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE"
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Em 2019, a Perfumes & Companhia 
foi distinguida com os prémios Cin-
co Estrelas, Escolha do Consumidor 
e Marketeer. O que dita o vosso 
sucesso?
Mais uma vez é o posiciona-
mento que fazemos do cliente 
e o cuidado que colocamos 
no seu atendimento. Cada 
cliente vale por si e a presen-
ça em loja tem de valer pela 
experiência, pela descoberta 
do produto, pela partilha do 
conhecimento, pela procura 
do presente especial. 

Como é que enfrentaram os desa-
fios trazidos pela pandemia?
A pandemia mostrou-nos o 
verdadeiro sentido da fide-
lização do cliente e do que 
constitui uma relação du-
radoura num mercado tão 
concorrencial como o nosso. 

Na semana seguinte ao 
primeiro encerramento das 
lojas, tínhamos montado um 
número de apoio ao cliente  
e um sistema de contacto 
telefónico direto com os nos-
sos clientes, com o intuito de 
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informá-los que continuáva-
mos presentes e próximos 
e que, apesar da distância, 
teríamos todo o gosto em 
servi-los, entregando os seus 
produtos habituais em casa, 
sem custos. 

De que forma a Perfumes & Com-
panhia acompanhou os seus cola-
boradores nesta fase? Exemplos 
de ações concretas...
A primeira medida que to-
mámos foi a criação de uma 
página de Facebook que pu-
desse reunir todos os nossos 
colaboradores, independen-
temente da sua localização 
geográfica e idade e também 
da respetiva hierarquia, 
antiguidade ou função na 
empresa, e que diariamente 
lançasse desafios temáticos 
facilmente concretizáveis 
em casa e partilháveis com a 
restante comunidade. 

Na reabertura das unidades, 
lançámos a ELA – E-Learning 
Academy, que contou com 
cerca de 520 cursos e mais 
de 785 horas de formação on-
line, no primeiro ano de ati-
vidade, e iniciámos a trans-
missão da ELAPlay, pensado 
ao estilo de grelha de canal 
televisivo, 100% dedicado à 
formação de temas tão estru-
turantes como os fundamen-
tos da pele, tez, fragrâncias, 
história da cosmética e da 
perfumaria ou cosmética 
verde (uso de parabenos) e 
novas tendências. Este canal 
permitia ao colaborador ins-
crever-se nas ações que mais 
lhe interessavam, disponíveis 
em quatro horários diferen-
tes, e assistir às sessões sín-
cronas e assíncronas, com a 
flexibilidade necessária. 

A CONCILIAÇÃO  
DA VIDA  
PESSOAL COM  
A PROFISSIONAL 
SERÁ, CADA VEZ 
MAIS, UM FATOR 
DE SELEÇÃO DAS 
NOVAS GERAÇÕES
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Neste momento, assumem dificulda-
des de recrutamento, e, com o Natal a 
chegar, acresce o volume de trabalho 
para fazer face à grande procura. Qual 
a vossa Employee Value Proposition 
(EVP) para atrair novos talentos?
Investimos fortemente na for-
mação e no desenvolvimento 
de cada colaborador, não só 
para que seja uma referência 
no atendimento, mas para que 
encontre, consoante os seus 
gostos e aptidões pessoais, 
uma área de especialidade que 
o faça feliz no exercício da pro-
fissão que escolheu. Para nós, 
o desenvolvimento pessoal, a 
mentoria, a especialização, a 
participação em eventos e de-
safios premiados constituem 
a nossa promessa de valor de 
uma vida profissional rica em 
conteúdo e experiências, as-
sociada a condições remune-

ratórias atrativas, alicerçadas 
numa componente variável 
muito interessante e depen-
dente da performance indivi-
dual e coletiva.

Enquanto DRH da Perfumes & Com-
panhia, o que antevê e quais os seus 
objetivos para 2022?
Para 2022, prevejo grandes 
desafios na atração e retenção 

de colaboradores. Por um lado, 
porque a conciliação da vida 
pessoal com a profissional 
será, cada vez mais, um fator 
de seleção das novas gerações, 
e, por outro, porque a oferta no 
mercado e a entrada de novos 
players na área da perfuma-
ria irão contribuir para uma 
maior abertura deste setor 
na área do recrutamento e, 
obviamente, para uma maior 
exigência dos candidatos.

No que toca à retenção de 
talentos, num mercado em 
que as condições de entrada 
são praticamente equipara-
das, valerá o bem-estar, o de-
senvolvimento pessoal, a am-
bição de fazer mais e melhor, 
o desafio diário, a partilha e o 
reconhecimento pelos pares 
e, ainda, o conforto de perten-
cer a uma grande família. 

  Sistema de contacto 
telefónico direto com  
os clientes;

  Página de Facebook 
com desafios temáticos 
diários, agregando todos os 
colaboradores da empresa;

  Plataforma de e-learning 
(ELA - E-Learning Academy): 
520 cursos e mais de 785 
horas de formação online 
(com transmissão através  
da ELAPlay, um canal ao 
estilo televisivo, com sessões 
de formação síncronas  
e assíncronas).

BOAS PRÁTICAS 
IMPLEMENTADAS 
PELA PERFUMES 
& COMPANHIA 
DURANTE  
A PANDEMIA:
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A
ciência económica neoclássica 
tem explicado o comportamento 
e as escolhas dos agentes econó-
micos, assumindo que estes são 
egoístas e totalmente racionais, 
ou seja, têm preferências está-
veis, consistentes e independen-

tes do contexto. No entanto, a racionalidade extrema e 
o egoísmo puro não caracterizam as escolhas reais e as 
pessoas não vêm ao mundo com preferências imutá-
veis. Ao longo da vida, preocupam-se com o bem-estar 
alheio, com questões morais e são afetadas por diferen-
tes estados emotivos que influenciam a tomada de de-
cisão. Na vida real é frequente os indivíduos tomarem 
decisões com base em heurísticas e hábitos. As suas 
escolhas ficam, assim, aquém das soluções que os eco-
nomistas calculam como ótimas e não é certo que os 
indivíduos aprendam com os seus próprios erros. 

A economia comportamental sugere que existem er-
ros sistemáticos que as pessoas cometem regularmen-
te porque são "humanas" e assume que a racionalidade, 
a força de vontade e o interesse próprio são limitados. 
Assim sendo, a economia comportamental oferece um 
conjunto de ferramentas potencialmente mais rico para 
entender o comportamento dos agentes do que a teoria 
económica neoclássica. Os seus resultados baseiam-se 
em evidência empírica, sobretudo testes experimentais 
realizados em laboratório ou no campo, por exemplo, 
em empresas, que permitem observar como é que as 
pessoas se comportam na realidade. 

As ferramentas da economia comportamental e expe-
rimental na gestão de recursos humanos são imprescin-
díveis, nomeadamente para o processo de recrutamen-
to, retenção e avaliação do capital humano, promoção do 

ECONOMIA 
COMPORTAMENTAL 
A FERRAMENTA IMPRESCINDÍVEL 
DOS RECURSOS HUMANOS 

bem-estar físico e psicológico 
dos trabalhadores e equipas.  
Deixamos algumas dicas e 
estudos para que estas ativi-
dades sejam realizadas com a 
precisão necessária, com evi-
dência empírica e tendo por 
base modelos de comporta-
mento humano realistas.  

Reconhecer os enviesamentos no 
recrutamento 
O processo de recrutamento 
está repleto de exemplos de 
enviesamentos cognitivos. 
Por exemplo, há recrutado-
res que generalizam a partir 
de experiências pessoais 
acabando por recrutar ape-
nas candidatos de uma dada 
universidade, porque "os 
últimos estagiários vindos 
dessa universidade foram 
excelentes". O enviesamento 
da disponibilidade, por sua 
vez, implica que se ache que 
a informação facilmente re-
colhida e disponível, como o 
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desempenho em entrevistas 
e o currículo, seja suficiente 
para a avaliação dos candi-
datos. Há quem fique des-
lumbrado com uma resposta 
brilhante a uma pergunta 
irrelevante feita durante a 
entrevista. Há ainda quem 
julgue fatores situacionais, 
por exemplo, a atenção pres-

POR 

Joana Pais
Professora Associada com Agregação do ISEG e coordenadora  
do XLAB – Behavioural Research Lab

E POR 

Sandra Maximiano
Professora Associada do ISEG e coordenadora  
do XLAB – Behavioural Research LabArtigo Técnico

No limite, aumentar a carga 
e as horas de trabalho 

assemelha-se a contrair um 
empréstimo com juros altos

• Joana Pais
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ESTIMA-SE QUE OS 
TRABALHADORES 
FALTEM ATÉ 6,2 
DIAS E QUE O 
PRESENTISMO 
ATINJA ATÉ 12,4 
DIAS POR ANO, 
O QUE CUSTA 
ÀS EMPRESAS 
PORTUGUESAS ATÉ 
€3,2 MIL MILHÕES
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preciso ter cuidado com a 
chamada fadiga emocional. 
Um estudo que analisou de-
cisões de oito juízes sobre 
a atribuição de liberdade 
condicional a 1.000 reclusos 
mostrou que, durante as pri-
meiras horas da manhã, os 
juízes concederam liberdade 
condicional a mais de 60% 
dos casos analisados e que 
esta percentagem decres-
ceu ao longo da manhã e foi 
quase nula perto da hora de 
almoço, subindo para cerca 
de 60% depois dos juízes já 
estarem saciados. 

Como combater estes 
enviesamentos? Com mais 
informação e formação na 
área da economia comporta-
mental. Mais, hoje em dia, as 
empresas têm acesso a um 
grande número de dados, 
quantitativos e qualitativos, 
relativamente aos seus fun-
cionários, o que, conjunta-
mente com a correção de en-
viesamentos, permite cons-
truir modelos que facilitem o 
processo de contratação. 

Motivar, incentivar e evitar o burnout
A palavra burnout entrou na 
linguagem comum e ganhou 
visibilidade ainda antes da 
pandemia. Em 2019, a Or-
ganização Mundial de Saúde 
incluiu o burnout na Clas-
sificação Internacional das 
Doenças, descrevendo-o co-
mo " resultante de stress cró-
nico no trabalho que não foi 
gerido com êxito". A pande-
mia da COVID-19 veio agra-
var os riscos psicossociais a 
que estão sujeitos os traba-
lhadores, ao provocar uma 
disrupção sem precedentes 

na sociedade e desencadear 
profundas e rápidas mudan-
ças no mundo do trabalho.

Para além do enorme cus-
to humano, as consequên-
cias do burnout sobre as 
organizações estão à vista. A 
diminuição da produtivida-
de, nomeadamente devido 
ao aumento do absentismo 
e do presentismo laboral, a 
degradação no ambiente de 
trabalho e o aumento dos 
conflitos laborais, o aumento 
da rotatividade, trazem pe-
sados encargos financeiros 
para as organizações e para 
a sociedade. Em Portugal, 
estima-se que os trabalhado-
res faltem até 6,2 dias e que 
o presentismo atinja até 12,4 
dias por ano, o que custa às 
empresas portuguesas até 
3,2 mil milhões de euros por 
ano, de acordo com o estudo 
"Custo do Stresse e dos Pro-
blemas de Saúde Psicológica 
no Trabalho em Portugal", 
apresentado em julho de 
2020 pela Ordem dos Psicó-
logos Portugueses.  

Prevenir e combater o bur-
nout é, então, do interesse de 
todos, trabalhadores e orga-
nizações. Mas o que leva ao 
burnout? Quando pensamos 
nas suas causas, é inevitável 
pensar no que nos motiva. E, 

tada durante a entrevista 
como sendo um traço de 
personalidade e quem tire 
uma impressão geral do can-
didato baseada em algum fa-
tor específico, por exemplo, 
avaliar negativamente um 
candidato apenas porque 
este tem uma tatuagem de 
que o recrutador não gosta. 
Em geral, formada uma pri-
meira impressão do candi-
dato, positiva ou negativa, os 
recrutadores tendem a ficar 
enviesados para o uso de in-
formação que alimenta essa 
primeira impressão. 

Os enviesamentos cogni-
tivos não são independen-
tes do estado emocional. É 

• Sandra 
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sem querer menosprezar a 
importância da compensa-
ção material, o salário está 
longe de ser a única explica-
ção para as decisões que to-
mamos relativamente a tra-
balho. Também somos movi-
dos pelo seu significado, pelo 
reconhecimento dos outros 
e pela quantidade de esforço 
que colocamos nas tarefas 
que executamos: muitas 
vezes, quanto mais difíceis, 
mais orgulhosos ficamos. O 
sentimento de realização e 
conquista, de identificação 
com a organização, a ligação 
aos colegas de trabalho, a 
competição, a perceção de 
progresso são dimensões 
críticas valorizadas e procu-
radas pelos trabalhadores. 
Descurar estas dimensões 
pode pôr tudo a perder.

Uma experiência muito 
simples levada a cabo por 
Dan Ariely, professor de 
Psicologia e Economia Com-
portamental da Universida-
de de Duke e autor do livro 
"Previsivelmente Irracional" 
(2008), mostra o impacto 
do significado na produtivi-
dade. O conjunto de parti-
cipantes é dividido em dois 
grupos; a cada participante 
é pedido que construa bone-
cos de Lego, recebendo por 
cada boneco um valor que é 
decrescente no número de 
bonecos. Mas enquanto as 
criações de um dos grupos 
foram guardadas sob a me-
sa para serem desmontadas 
no final da experiência, no 
caso do outro grupo foram 
desmontadas logo que cons-
truídas. No primeiro caso, o 
número médio de bonecos 

mais produtivos. O psicó-
logo Adam Grant conduziu 
um estudo num call center 
de angariação de fundos da 
Universidade de Michigan. 
O trabalho num call center 
é repetitivo, pode ser emo-
cionalmente desgastante 
e, no caso da angariação de 
fundos, as taxas de rejeição 
podem ser muito elevadas. 
Durante um intervalo dos 
operadores, Grant levou ao 
call center um aluno que 
beneficiara de uma bolsa de 
estudo financiada através 
destes fundos; o aluno falou 
com os operadores sobre a 
sua experiência durante uns 
breves dez minutos. Um mês 
depois, os operadores passa-
vam mais do dobro do tem-
po ao telefone e as receitas 
aumentaram 171%, embora 
os operadores não tivessem 
consciência de que a conver-
sa com o aluno tivesse tido 
algum efeito. 

Se a falta de significado ou 
de propósito pode reduzir a 
motivação e contribuir para 
o burnout, estudos científi-
cos no domínio das ciências 
comportamentais alertam 
também para o papel da per-
ceção de escassez. A existên-
cia de escassez numa dimen-
são da vida - por exemplo, 
enfrentar pesadas restrições 
de ordem financeira, mas 
também fazer uma dieta ou 
ser solitário, sofrendo de es-
cassez social - implica me-
nos atenção disponível para 
outras dimensões. Lidar com 
necessidades urgentes inibe 
outras considerações e mui-
tas vezes impede a tomada 
de boas decisões, também 

O PROCESSO DE 
RECRUTAMENTO 
ESTÁ REPLETO 
DE EXEMPLOS DE 
ENVIESAMENTOS 
COGNITIVOS

Artigo Técnico

construídos foi onze, contra 
sete no segundo. Assim, ver 
o resultado do trabalho, ain-
da que por pouco tempo, foi 
suficiente para melhorar a 
produtividade.

Outra experiência lidera-
da pelo mesmo investigador 
mostra a importância do 

construtores pagaram cinco 
vezes mais do que os espec-
tadores; no grupo sem ins-
truções os construtores va-
lorizaram mais os origamis 
que fizeram (por sinal mais 
feios, mas mais trabalhosos), 
enquanto os espectadores os 
valorizaram ainda menos.

Por fim, realçar que o 
contributo que o trabalho 
tem para as vidas dos outros 
torna-nos potencialmente 

grau de dificuldade das tare-
fas ou de esforço despendido 
na sua execução. Ariely deu 
a alguns participantes papel 
e um modelo em origami. A 
um grupo facultou instru-
ções e a outro não.  No final, 
foi perguntado a quem fez 
os projetos de origami, bem 
como aos espectadores, 
quanto estariam dispostos 
a pagar pelos origamis. No 
grupo com instruções, os 
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no local de trabalho, de se-
guir planos e resistir às ten-
tações. No limite, aumentar a 
carga e as horas de trabalho 
assemelha-se a contrair um 
empréstimo com juros altos: 
ambos ignoram as conse-
quências de longo prazo.

Arquitetura da escolha
Uma parte fundamental da 
ciência económica compor-
tamental, reconhecida com 
o Prémio de Ciências Econó-
micas em Memória de Alfred 
Nobel, atribuído a Richard 
Thaler em 2017, consiste na 
teoria do Nudge que ofere-
ce soluções de baixo custo 
para problemas complica-
dos através de “pequenos 
empurrões” que conduzem 
a melhores escolhas.  Esta 
teoria baseia-se no facto em-
pírico de que a forma como 
as escolhas são apresentadas 
influencia o processo de deci-
são. Os gestores de recursos 
humanos devem então estar 

Como várias experiências 
mostram que os indivíduos 
são avessos a perdas, pode-
-se utilizar este facto para 
promover a participação 
num programa de forma-
ção profissional. Em vez de 
anunciar o que os trabalha-
dores ganham em termos de 
progressão na carreira com a 
inscrição no programa, pode-
-se ressaltar o que perdem se 
não se inscreverem. 

Muitas empresas tentam 
promover o exercício físico e 
a mobilidade no trabalho in-
dicando os benefícios de usar 
escadas em vez do elevador. 
No entanto, esta estratégia 
meramente informativa é 
mais eficaz se for combinada 
com um mecanismo que di-
ficulte o uso do elevador, por 
exemplo, a exigência de uma 
palavra-passe. A promoção 
de uma alimentação mais 
saudável nas empresas pode 
passar também pela forma 
como os alimentos são apre-
sentados nas cantinas e cafés 
da empresa. 

Um dos exemplos mais 
conhecidos da arquitetura 
de escolha promovido por 
Richard Thaler consiste em 

levar os trabalhadores a 
pouparem mais para a re-
forma. Como os indivíduos 
sofrem em geral de inércia e 
tendem a aceitar os defaults, 
Richard Thaler sugeriu que 
as empresas inscrevessem 
automaticamente os traba-
lhadores em planos poupan-
ça-reforma, podendo os tra-
balhadores recusar através 
do preenchimento de um 
formulário de cancelamento.  
Este nudge fez com que se 
aumentasse a participação 
nestes planos em quase 40%. 

É preciso aplicar as ferra-
mentas e princípios da eco-
nomia comportamental na 
gestão de recursos humanos. 
Mas é também necessário 
reconhecer que cada organi-
zação tem as suas próprias 
idiossincrasias e que não há 
receitas únicas de sucesso. 
O que a economia compor-
tamental ensina também é a 
importância da small data, de 
realizar experiências contro-
ladas, testando mecanismos, 
esquemas de incentivos, 
nudges, técnicas de recruta-
mento, através da criação de 
grupos de teste e de controlo. 

Muitas empresas estran-
geiras têm já consciência da 
importância da economia 
comportamental e experi-
mental nos processos produ-
tivos, de gestão de pessoal e 
na venda de produtos e ser-
viços. A figura do Chief Beha-
vioural Executive é essencial. 
O recurso a consultadoria 
especializada nesta área é já 
comum. Em Portugal, ainda 
estamos a dar os primeiros 
passos, mas é importante 
não perder o comboio. 

conscientes da possibilidade 
de alterar intencionalmente 
os ambientes de escolha de 
forma a estimular determina-
das decisões de curto-prazo 
que podem ter impacto nos 
objetivos de mais médio e 
longo-prazo. 

O salário está longe de ser 
a única explicação para 
as decisões que tomamos 
relativamente a trabalho
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om aprendeu a falar várias línguas. 
Estudou computação, mas não se 
sentiu preenchido. Empenhado em 
ser feliz, procurou uma carreira 
compatível com os seus interesses 
e valores. Trabalhou nas Nações 
Unidas, depois numa startup nova-

-iorquina, seguidamente como gestor de supermercado, 
finalmente como consultor. Pensou em mudar para Porto 
Rico, Trinidad, Colômbia ou Canadá. Insatisfeito, tentou 
standup comedy. Considerou obter formação, no estran-
geiro, em educação, ciência, gestão ou psicologia. Insa-
tisfeito com o seu caminho para a felicidade, criou uma 
ferramenta online para ajudar as pessoas a desenvol-
verem hábitos mais produtivos. Insatisfeito novamente, 
mudou-se para Pequim, seguidamente para a Alemanha, 
depois para o Canadá, e voltou aos EUA. Regressou à Ale-
manha para trabalhar num website que ajudava casais. 
Voltou a Pequim para vender mobiliário de escritório. 
Teve posteriores experiências em dois continentes. Esta 
é a história relatada por Adam Grant para mostrar como 
a busca da felicidade pode ser uma fonte de infelicidade. 
Do seu ponto de vista, Tom cometeu quatro erros:

Arménio Rego 
Professor catedrático convidado 
na Católica Porto Business School, 
onde dirige o LEAD.Lab.  
Autor e coautor de vários livros 
nas áreas da liderança  
e da gestão de pessoas.
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1. Tão preocupado em alcançar a fe-
licidade, Tom esqueceu-se de 
viver cada momento, de se 
entregar a cada projeto, e de 
desenvolver relacionamen-
tos frutuosos duradouros.

2. Sobrestimou o papel das  
circunstâncias na sua felicidade.  
Entusiasmado com cada pro-
jeto, rapidamente se acostu-
mou ao mesmo – e a emoção 
perdeu-se.

3. Tom focou a atenção em si pró-
prio, esquecendo-se de que a 
felicidade se constrói na rela-
ção com os outros.

4. Buscou mais emoções positivas 
intensas do que emoções positivas 
frequentes. Incapaz de encon-
trar intensidade perma-
nentemente, experimentou 
frustração. Obcecado com o 
emprego de sonho e o país 
ideal, não conseguiu apre-
ciar as pequenas e belas coi-
sas que cada emprego e cada 
país lhe proporcionavam.

Quando o tiro sai pela culatra
Epicuro avisou os seus discí-
pulos de que a procura imo-
derada da felicidade pode 
conduzir à infelicidade. Sé-
culos antes, Buda fora ainda 
mais radical: a procura de 
sensações agradáveis está 
na origem do próprio sofri-
mento. Também Tolentino 
de Mendonça escreveu:

«Por irónico que possa 
parecer, a ideologia da felici-
dade — que hoje contamina 
todos os planos da vida e da 
sua representação — tem dis-
seminado de modo maciço a 
frustração, a tristeza e a infe-
licidade. Tornamo-nos mais 
infelizes a partir do momento 
em que erguemos a felicidade 
como idealização que absor-
ve o nosso imaginário e ain-

militar em fevereiro de 2021, 
orientou-se pelo conselho de 
um monge budista: “Para al-
cançar felicidade, é preciso 
estar preparado para sofrer”.

Felicidade infeliz na liderança
O acabado de expor é rele-
vante para a liderança. A pro-
cura da felicidade hedónica, 
assente no sucesso pessoal 
e material, pode diminuir 
o sentido de significado na 
vida. O reverendo Peter Go-
mes, professor de moral cris-
tã em Harvard, em entrevista 
à Harvard Business Review, 

da não percebemos até que 
ponto esse conceito abstrato 
se tornou uma armadilha que 
nos aprisiona no seu inverso.»

A literatura científica cor-
robora este paradoxo. A va-
lorização e a prossecução 
da felicidade podem ser 
maléficas. E aceitar as emo-
ções negativas pode ser uma 
maneira eficaz de ser mais 
feliz (ou menos infeliz!). As 
pessoas que buscam inten-
samente a felicidade ficam 
frequentemente desapon-
tadas, especialmente em si-
tuações (e.g., no amor) com 
grande potencial de geração 
de infelicidade! Focadas na 
sua própria felicidade, po-
dem prejudicar os relacio-
namentos com os outros. 
Daí decorrem sentimentos 
de solidão que redundam em 
infelicidade. King, num texto 
sobre intervenções destina-
das a promover a felicidade, 
escreveu: “Quando a felici-
dade é o objetivo explícito, é 
provável que o tiro saia pela 
culatra”. John Kay, reputado 
economista inglês, afinou 
pelo mesmo diapasão: “As 
pessoas mais felizes não são 
necessariamente as mais fo-
cadas na prossecução da sua 
felicidade pessoal.” 

Em suma: o foco na felici-
dade pode tornar as pessoas 
menos felizes, pois torna-as 
menos capazes de lidar natu-
ralmente com as inevitáveis 
agruras, obstáculos e infe-
licidades trazidas pela vida. 
Diferentemente, as pessoas 
que estão preparadas para a 
infelicidade… são mais feli-
zes. Suu Kyi, líder da luta pela 
democracia na Birmânia, 
depois primeira-ministra, e 
novamente presa após golpe 
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afirmou, a respeito de execu-
tivos muito bem-sucedidos:

«Cruzo-me muitas vezes 
com pessoas bem-sucedidas 
nos negócios que me colocam 
estes tipos de questões: ‘Tudo 
isto vale a pena? O que obterei 
daqui? O que tenho feito? Sou 
bem-sucedido por qualquer 
padrão deste mundo que se 
possa imaginar, mas mesmo 
assim sou infeliz. Ou não pos-
so gerar felicidade nos outros. 
Como posso conciliar o meu 
sucesso com o meu sentido de 
vazio?’ E o tipo de resposta que 
dou é que a pessoa colocou a 

confiança prioritária em em-
preendimentos penúltimos.»

O que o reverendo Gomes 
sugere é que, paradoxalmen-
te, a infelicidade dos líderes 
advém do seu foco na felici-
dade “errada”! Centrados na 
felicidade hedónica, os líderes 
hipotecam outro tipo de felici-
dade: o significado no trabalho 
e na vida. Ter uma vida “infe-
liz”, mas com significado, pode 
ser mais admirável do que ser 
“feliz” mas não experimentar 
sentido de significado na vida. 

O direito a não estar feliz
Deverão as empresas adotar 
políticas e instituir órgãos 
destinados a incrementar a 
felicidade dos trabalhadores? 
A pergunta pode parecer ri-
dícula, mas alguma reflexão 
ajuda-nos a compreender a 
sua pertinência. Por vezes, 
políticas e práticas organi-
zacionais que visam promo-
ver a felicidade dos empre-
gados transformam-se em 
ditaduras emocionais que 
quase proíbem as pessoas 
de experimentarem infelici-
dade. Quando as paredes, os 
documentos e as narrativas 
estão repletas de alusões à 
felicidade dos empregados, 
estes podem sentir-se coa-
gidos – por não terem espa-
ço para expressar tristezas, 
amarguras e desconfortos. 
Se o patrão é tão enfático 
na promoção da felicidade 
do empregado, como pode o 
empregado dar-se ao luxo de 
estar infeliz?! Se o emprega-
do está infeliz, contrariando a 
vontade do patrão, o culpado 
só pode ser o empregado! 

Um clima organizacional 
com estes contornos pode 
tornar-se quase ditatorial. 
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Recorde-se que, em Portugal, 
a antecessora da Fundação 
INATEL criada pelo Estado 
Novo denominava-se FNAT, 
Fundação Nacional para a 
Alegria no Trabalho. Algu-
mas organizações atuais, 
orientadas pelo lema se-
gundo o qual “trabalhadores 
felizes são mais produtivos”, 
tornam-se máquinas de 
pressão para a felicidade. O 
tiro sai pela culatra, pois os 
empregados percebem que 
a intenção não é genuína – 
sendo apenas um expedien-
te musical para extrair mais 
leite de vacas contentes. Os 
clientes também percecio-
nam a discrepância entre as 
demonstrações de felicidade 
e as reais emoções experi-
mentadas pelos empregados 
que os atendem.

Os potenciais abusos asso-
ciados a estas práticas ajudam 
a explicar porque o National 
Labor Relations Board, nos 
EUA, considerou inaceitável o 
código de conduta da T Mobi-
le. O código dispunha que os 
empregados eram obrigados 
a manter um ambiente posi-
tivo no trabalho. Era o mesmo 

código que impedia os tra-
balhadores de comunicarem 
entre si acerca de salários, 
de falarem aos meios de co-
municação social acerca das 
condições de trabalho ou de 
falarem com os colegas acerca 
de ações disciplinares. 

Comentário final
A “felicidade”, em sentido lato 
ou integrado, é mais do que a 
satisfação de prazeres e o al-
cance de sucesso material e 
pessoal. Envolve, além dessa 
vertente, a experiência de sig-
nificado na vida. O significado 
advém da prossecução de um 

propósito nobre. Líderes foca-
dos primordialmente na sua 
felicidade prazenteira podem, 
paradoxalmente, experimen-
tar infelicidade e vazio. E líde-
res desejosos de criar ambien-
tes de trabalho felizes podem 
acabar por criar ambientes tó-
xicos. Pensar na felicidade dos 
outros requer conceder-lhes o 
direito a não estarem felizes. 

Daqui decorrem quatro ila-
ções. Primeira: a melhor ma-
neira de ser feliz pode não ser 
a procura tenaz da felicidade. 
Encare a vida com realismo 
e não idealize a felicidade do 
prazer e do bem-estar. Segunda: 
como líder, procure levar uma 
vida com propósito nobre. Esse 
desafio pode ser concretizado 
mediante a produção de bens 
e serviços que sejam realmen-
te valiosos para as pessoas e 
a comunidade. Terceira: para 
ser feliz, nesse sentido inte-
grado, não precisa necessa-
riamente de sacrificar o seu 
bem-estar. Pense em si, mas 
também nos outros. Receba e 
dê. Quarta: preocupe-se com o 
bem-estar dos empregados. 
Mas não os “obrigue” a serem 
felizes – pois acabarão ainda 
mais infelizes. 
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o contexto laboral atual, em que as 
gerações mais jovens já há muito que 
deixaram de procurar um “emprego 
para a vida” e, genericamente, estão 
permanentemente disponíveis para 
abraçar novos desafios, a atração e 
retenção de talento assume um pa-

pel preponderante na estratégia de desenvolvimento das 
organizações.

Assim, ao longo dos últimos anos as organizações têm 
vindo a incorporar na sua estrutura remuneratória pacotes 
de benefícios flexíveis. Estes pacotes caracterizam-se por 
possibilitarem aos seus colaboradores selecionar, de um le-
que de benefícios disponibilizados pela organização, aqueles 
que vão mais ao encontro das suas necessidades e à fase da 
vida em que se encontram.

No mercado português, os pacotes de benefícios flexíveis 
tiveram a sua origem nos anos de crise, em que Portugal 
esteve intervencionado pelo Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), levando as organizações a refletir criticamente 
sobre os gastos incorridos com a atribuição de benefícios 
não monetários aos seus colaboradores versus a satisfação 

FISCALIDADE  
DAS REMUNERAÇÕES:  
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DE BENEFÍCIOS                    FLEXÍVEIS 
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dos mesmos com tais benefí-
cios. Dessa reflexão, generi-
camente, resultou que apesar 
dos gastos incorridos pelas or-
ganizações com os benefícios 
não monetários, dependendo 
da fase do ciclo de vida em que 
cada colaborador se encontra-
va, os benefícios poderiam não 
ser valorizados por estes.

Neste sentido, as organiza-
ções começaram por incorpo-
rar na estrutura remuneratória 
pacotes de benefícios flexíveis 
que permitissem reforçar ou 
oferecer benefícios de cariz 
social, como seja os seguros 
de vida, seguros de saúde com 
diferentes níveis de cobertura, 
complementos de reforma, va-
les infância e educação, etc.), 
expandindo-se posteriormen-
te a outros benefícios de cariz 
não social.

Hoje em dia, os pacotes de 
benefícios flexíveis transfor-
maram-se num grande dife-
rencial para as organizações, 
fortalecendo a sua proposta 
de valor no mercado e entre 
os seus colaboradores. 

Contudo, apesar da evolução 
a que temos assistido no mer-
cado português na sedimenta-
ção dos pacotes de benefícios 
flexíveis, na estrutura remune-

OS BENEFÍCIOS SOCIAIS DEVEM 
SER ESTABELECIDOS PARA A 
GENERALIDADE DOS COLABORADORES 
DA EMPRESA, DE ACORDO COM 
CRITÉRIO OBJETIVO E IDÊNTICO  
PARA TODOS [NOS TERMOS DO ARTIGO 
43.º DO CÓDIGO DO IRC]

se lhe pretende atribuir, nem 
sempre são exequíveis sem 
incorrer em riscos fiscais e ou 
parafiscais.

Acresce que nem sempre as 
condições previstas na legisla-
ção são de fácil interpretação e 
não têm sido emitidas orienta-
ções por parte das autoridades 
competentes relativamente à 
aplicabilidade das referidas 
condições à flexibilidade na 
atribuição dos benefícios. 

Neste contexto, a compo-
nente fiscal no desenho e 
implementação de um pacote 
de benefícios flexíveis assume 
especial preponderância, por 
forma a evitar contingências 
futuras para as organizações 
e/ou para os seus colaborado-
res. Este aspeto assume espe-
cial relevância com a entrada 
em vigor da Lei n.º26/2020 
de 21 de julho, no âmbito da 
qual os intermediários (qual-
quer pessoa que aconselhe 
ou assista na implementação 
de projetos) se encontram 
obrigados a reportar à Autori-
dade Tributária mecanismos 
internos ou transfronteiriços 
com relevância fiscal, nomea-
damente, mecanismos que 
tenham por efeito converter 
rendimento em outras cate-

enquadramento fiscal e de se-
gurança social do tratamento 
desses pacotes.

No termos da legislação 
fiscal e de segurança social 
portuguesa, para que os pa-
cotes de benefícios flexíveis 
sejam fiscalmente eficientes, 
deverão ser cumpridas todas 
as condições estabelecidas, 
para cada um dos benefícios 
incluídos no pacote de bene-
fícios, previstas no Código do 
Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares (IRS), 
do Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Coletivas 
(IRC) e parafiscais (Segurança 
Social). A conjugação das con-
dições fiscais inerentes a cada 
um dos diversos benefícios, a 
incorporar no pacote de bene-
fícios, com a flexibilidade que 

ratória das organizações e na 
disponibilização de platafor-
mas de gestão dos mesmos, 
esta evolução não foi acompa-
nhada e não teve qualquer re-
flexo ao nível da legislação fis-
cal, nem de Segurança Social.

Portugal, contrariamente a 
outros países, como é o caso 
de Espanha e do Reino Unido, 
nunca introduziu legislação 
específica relativamente ao 
tratamento fiscal, de seguran-
ça social e laboral dos pacotes 
de benefícios flexíveis. Em 
Espanha e no Reino Unido, a 
legislação prevê expressamen-
te que a entidade patronal e o 
colaborador podem acordar 
numa redução da sua com-
pensação monetária (mensal 
fixa ou bónus anuais) em troca 
de benefícios não monetários. 
O nível de redução e os bene-
fícios que podem enquadrar o 
pacote de benefícios não mo-
netários também se encon-
tram devidamente regulamen-
tados, bem como os impactos 
fiscais e de segurança social 
inerentes.

Em Portugal, a implemen-
tação de um pacote de be-
nefícios flexível continua a 
apresentar diversos desafios e 
riscos, decorrentes da falta de 
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gorias de rendimentos tribu-
tados mais favoravelmente, 
isentos de tributação ou não 
sujeitos a tributação. 

Neste sentido, é de extre-
ma relevância que seja efe-
tuado um estudo de viabili-
dade fiscal, nomeadamente, 
no que respeita às fontes de 
financiamento do pacote de 
benefícios flexíveis, antes da 
sua implementação ou da in-
trodução de novos benefícios 
no pacote, por forma a aferir 
a possibilidade de aplicação 
de um tratamento fiscal e pa-
rafiscal favorável, em função 
do cumprimento de diversos 
requisitos legais.

No que se refere à inclusão 
de benefícios sociais no pa-
cote de benefícios flexíveis, 
como seja os seguros de vida, 
seguros de saúde e comple-
mentos de reforma, sempre 
que estejam verificadas as 
condições previstas no artigo 
43.º do Código do IRC, uma 
vez que se tratam de realiza-
ções de utilidade social, verifi-
ca-se a exclusão de tributação 
em sede de IRS e a aceitação 
do gasto incorrido pela orga-
nização como dedutível em 
sede de IRC. Nos termos do 
artigo 43.º do Código do IRC, 
entre outros aspetos, os be-
nefícios devem ser estabele-
cidos para a generalidade dos 

colaboradores permanentes 
da empresa e de acordo com 
critério objetivo e idêntico 
para todos os colaboradores, 
ainda que não pertencentes 
à mesma classe profissional 
(salvo em cumprimento de 
instrumentos de regulamen-
tação coletiva de trabalho).

As grandes questões fiscais 
começam a colocar-se quan-
do as organizações, como 
forma de acompanhar as 
necessidades das novas ge-
rações e as novas formas de 
trabalho, procuram alargar 
os seus pacotes de benefícios 
a outras tipologias de benefí-
cios, como seja, por exemplo, 
serviços de internet, teleco-
municações, telemóveis, ta-
blets ou portáteis, ginásios, os 
quais, pela sua natureza, não 
incorporam o conceito de rea-
lizações de utilidade social.

Assim, num mundo cada 
vez mais marcado pela tecno-
logia, flexibilidade, trabalho 
remoto e bem-estar dos cola-
boradores, poderia o Governo 
ponderar o alargamento do 
regime fiscal das realizações 
de utilidade social a outros 
benefícios, dentro de limites 
legais, permitindo às organi-
zações uma maior flexibili-
dade na gestão dos pacotes 
remuneratórios, com enqua-
dramento fiscal específico. 

A COMPONENTE FISCAL NO DESENHO  
E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PACOTE  
DE BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS É PREPONDE-
RANTE PARA EVITAR CONTINGÊNCIAS 
FUTURAS PARA AS ORGANIZAÇÕES  
E/OU SEUS COLABORADORES
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F
ruto do seu crescimento e da sua di-
versificação de atividades, em 2017 
a Canon Portugal sentiu a necessi-
dade de implementar uma solução 
tecnológica de gestão de recursos 
humanos para apoiar o trabalho da 
equipa interna. Com efeito, a empre-

sa muito associada ainda a máquinas fotográficas de alta 
qualidade é hoje composta por uma série de empresas que 
foi adquirindo nos últimos anos como a Toshiba Medical 
Systems Corporation - que agora recebe o nome de Canon 
Medical Systems Corporation -, dedicada a oferecer uma 
gama completa de soluções de imagiologia médica de diag-
nóstico, como raios-x, ultrassons, entre outras, reforçando o 
já existente portefólio de equipamentos médicos da Canon. 
Também a Axis Communications, líder de videovigilância, 
foi adquirida pela Canon, sendo responsável pelo negócio 
das câmaras de videovigilância. 

Em Portugal, a Canon conta atualmente com 123 tra-
balhadores internos e 18 em outsourcing e para apoiar a 
gestão destes colaboradores optou pelo software de ges-
tão de RH da PRIMAVERA - Business Software Solutions, 
tecnológica especializada no desenvolvimento de solu-
ções de gestão empresarial. Até então, a empresa traba-

RH Tech Caso Prático

lhava com um outro sistema 
de processamento salarial e 
de gestão de talento, comum 
às empresas do grupo Canon 
a nível europeu. Por força das 
especificidades portuguesas, 
em particular no que toca à 
legislação laboral, a casa 
mãe permitiu, a dada altura, 
que cada país adotasse um 
sistema local que melhor se 
adaptasse à sua realidade – a 
PRIMAVERA afigurou-se, en-
tão, a alternativa perfeita para 

a Canon Portugal.
Mas, na prática, qual é a ne-

cessidade de se implementar 
um software de gestão orga-
nizacional, concretamente 
voltado para a área RH? Maria 
Sargaço, responsável de RH 
da Canon Portugal e docente 
de Sistemas de Informação 
para Recursos Humanos 
no Instituto Politécnico de 
Setúbal – com sólidos co-
nhecimentos do programa 
PRIMAVERA –, assume inter-

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine

MAIS AUTONOMIA  
E TRANSPARÊNCIA COM 
UMA SOLUÇÃO INOVADORA
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O software de gestão de RH da PRIMAVERA 
chegou à Canon Portugal há quatro anos. 
Vejamos como esta solução agilizou  
e autonomizou os processos de gestão  
do talento.

MARIA SARGAÇO 
RESPONSÁVEL DE RH DA CANON PORTUGAL
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OS SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO 
SUSTENTAM 
O NEGÓCIO, 
FORNECENDO 
RESPOSTAS  
PARA UMA EFICAZ  
E ÁGIL TOMADA  
DE DECISÃO

rogar-se muitas vezes quanto 
à possibilidade de, antiga-
mente, se trabalhar na área 
de RH sem se estar munido 
de sistemas de informação. 
A verdade é que a área de RH 
tem vindo a sofrer grandes 
transformações e, hoje em 
dia, os colaboradores não são 
vistos como meros trabalha-
dores, mas como alguém com 
perspetivas de crescimento 
profissional e de progressão. 
“Daí a necessidade de nós 
avaliarmos, criarmos planos 
de carreira, planos de reten-
ção, considerando que não 
queremos que os talentos 
saiam da nossa empresa. Por 
isso, temos que nos dotar de 
ferramentas que permitam, 
de forma atempada e eficaz, 
retê-los”, explica. 

Os sistemas de informação 
sustentam o negócio, forne-
cendo respostas atempadas 
para uma eficaz e ágil tomada 
de decisão. “Ter algo no dia a 
dia que nos permita tirar um 
reporte, uma estatística, um 
mapa, que, posteriormente, 
nos torne aptos a tomar uma 
decisão mais rapidamente 
é fundamental”, acrescenta 
Maria Sargaço. 

As funcionalidades do PRIMAVERA
Na Canon Portugal são várias 
as funcionalidades do PRIMA-
VERA utilizadas na área de 
RH: o processamento salarial, 
o controlo do absentismo, a 
gestão de cadastro e, ainda, a 
extração de todos os mapas de 
obrigações legais (ex: relatório 
único, que contempla uma sé-
rie de anexos – a formação, a 
higiene e segurança, os qua-
dros de pessoal, etc. –, bem 

Para além das funciona-
lidades do sistema PRIMA-
VERA utilizadas pela Canon 
Portugal, o software contém 
ainda uma solução de gestão 
da formação de colaborado-
res, que, mediante o back-
ground de cada colaborador 
e a função que desempenha, 
permite determinar a forma-
ção que lhe é mais adequada, 
tendo em conta as necessida-
des de evolução da sua car-

reira. De destacar também 
o “Office Extensions”, uma 
solução analítica, que fun-
ciona a partir de uma folha 
de cálculo Excel e permite, 
por exemplo, saber qual o 
departamento onde os gas-
tos são maiores com custos 
salariais, onde há mais au-
sências, férias acumuladas 
por gozar, etc.

O parceiro implementador 
A implementação do software 
PRIMAVERA, envolve parcei-
ros escolhidos pela empresa 
cliente. “Tivemos algumas 
preocupações, porque o sis-
tema anterior utilizado a ní-
vel europeu não era muito 
flexível, o que não facilitou a 
extração da informação para 
o sistema PRIMAVERA, mas 
correu tudo muito bem. O fac-
to de eu já ter conhecimentos 
sobre o programa também fa-
cilitou”, revela Maria Sargaço. 
O sucesso é claro se olharmos 
para o facto de o sistema ter si-
do implementado em meados 
de abril de 2017 e, em junho, 
ter saído o primeiro proces-
samento salarial, sem erros, 
diretamente no PRIMAVERA.

A implementação desta 
solução na empresa permitiu 
mais autonomia para os cola-
boradores, mais transparência 
na informação e mais susten-
tabilidade. Os colaboradores 
são autónomos para consultar 
ou requerer a informação que 
pretendem, têm mais conhe-
cimento sobre o que consta na 
base de dados da sua empresa; 
a informação está acessível à 
distância de um clique, tor-
nando a circulação de papel 
desnecessária. 

como as outras obrigações le-
gais mensais, como a Declara-
ção Mensal de Remunerações 
para a Autoridade Tributária 
e Aduaneira e os ficheiros 
para a Segurança Social (SS). 
Maria Sargaço aponta ainda a 
disponibilização de um portal 
para o colaborador – o OMNIA 
Employee –, uma plataforma 
cloud que permite agilizar 
processos, acelerar o acesso à 
informação (como férias e ho-
ras extra, declarações, recibos 
de vencimento, etc.) e acabar 
com o trabalho administrati-
vo desnecessário, bem como 
com a circulação dispensável 
de papel. 

No que à SS diz respeito, 
o software da PRIMAVERA 
apresenta uma particulari-
dade bastante interessante, 
visto ser o único em Portugal 
que integra automaticamen-
te com a SS, ou seja, todas as 
comunicações mensais ne-
cessárias com a plataforma 
estão automatizadas. 



Caso Prático Critical Software POR 

Redação RHmagazine

talento pode estar em qualquer um. 
A Critical Software fez desta máxima 
o fundamento do seu Programa de 
Neurodiversidade para Atrair Talen-
to, dirigido à integração de pessoas 
com autismo/Asperger na empresa 
tecnológica.

Mas não se pense que este tipo de recrutamento descu-
ra, por pouco que seja, a ambição de qualquer processo de 
contratação: o enriquecimento das respetivas equipas de 
trabalho, neste caso concreto, as de testes e desenvolvi-
mento de software, segurança informática e consultoria IT.

A coordenadora do programa, Catarina Fonseca, sub-
linha justamente a dimensão de captação de potencial 
de qualidade profissional da iniciativa: “O Programa de 
Neurodiversidade, surge, antes de mais nada, como um 
programa de talento. Numa altura em que estamos a fazer 
crescer a nossa equipa, faz todo o sentido aumentar e 
enriquecer a nossa base de recrutamento”. 

Para a Critical Software, a iniciativa acaba por ser um 
passo natural, mais uma forma de integrar nas suas equi-
pas pessoas que podem contribuir de forma significativa 
para o sucesso dos respetivos projetos.

A procura de qualidade tem precisamente nas perturba-
ções para os quais o programa é dirigido um campo fértil e 
não uma interdição, como refere a People & Sustainability 
da Critical Software: “De facto, estudos apontam para o 
facto de pessoas com perturbações do espectro do au-

O

A Critical Software promoveu um 
programa para recrutar e formar pessoas 
com autismo/Asperger. A incorporação 
de oito novos profissionais é já uma 
realidade e a empresa de TI lança agora  
o repto às suas congéneres para,  
com este ou outro nome, criarem 
também o seu Programa de 
Neurodiversidade para Atrair Talento.

NEURODIVERSIDADE
PARA ATRAIR TALENTO
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tismo (PEA) poderem trazer 
competências extraordiná-
rias quando estão motivadas 
para as TI, como sejam: o ra-
ciocínio lógico, a perseveran-
ça, orientação aos detalhes, 
reconhecimento de padrões, 
capacidade de manter o foco, 
honestidade e lealdade.”

Catarina Fonseca alude 
também ao outro eixo do 
Programa de Neurodiversi-
dade, o da responsabilidade 
social: “Tendo sido recen-

Catarina Fonseca
Coordenadora do Programa de 
Neurodiversidade da Critical 

Software
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ESTUDOS APONTAM PARA O FACTO 
DE PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO 
ESPECTRO DO AUTISMO (PEA) PODEREM 
TRAZER COMPETÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS 
QUANDO ESTÃO MOTIVADAS PARA AS TI

envolve perto de quatro mil 
empresas em 74 países – des-
creve-se no propósito de, um 
dia, todas as empresas se com-
prometerem a melhorar o seu 
impacto no mundo, respeitan-
do valores de desempenho so-
cial e ambiental, transparência 
e responsabilidade legal. 

70 candidatos, oito selecionados
Desde 18 de outubro que a 
empresa de sistemas e ser-
viços de software passou a ter 
nos seus quadros, em plena 
atividade laboral, nas instala-
ções de Coimbra e de Lisboa, 
oito profissionais com PEA ou 
Síndrome de Asperger.

Tudo começou em maio, 
com a abertura das inscri-
ções para o programa (que 
encerrariam a 9 de julho). 
Os requisitos, para além do 
diagnóstico já referido, eram 
a idade (a partir dos 18 anos), 
o interesse pela área tecno-
lógica e conhecimentos base 
de inglês.

Concorreram 70 candida-
tos e oito foram selecionados 
para esta oportunidade inédi-
ta (na exclusividade) no mer-
cado laboral português. Em 
setembro/início de outubro, 
frequentaram as cinco sema-
nas do programa formativo 
que, naturalmente centra-
do no setor das TI, dedicou 
grande atenção à vertente das 

competências sociais.
Catarina Fonseca sinaliza 

a importância crucial deste 
período de aprendizagem e 
adaptação, abordando a sua 
dupla matriz: “Estas cinco 
semanas de formação que 
antecederam a chegada à 
Critical dos novos colegas 
foram determinantes para a 
sua posterior integração em 
contexto laboral”. 

Neste período de adapta-
ção e aprendizagem, o foco é 
colocado nas competências 
técnicas e sociais necessárias 
para o sucesso da inclusão. 
Assim, em termos técnicos, 
os formandos tiveram opor-
tunidade de desenvolver 
em equipa miniprojetos de 
programação usando meto-
dologias ágeis. Já em termos 
sociais, são trabalhados so-
bretudo aspetos de comuni-
cação e organização pessoal, 
havendo acompanhamento 
individualizado por um coa-
ch que ajuda a definir estra-
tégias para enfrentar os de-
safios, contribuindo para o 
desenvolvimento pessoal de 
cada um. No decorrer deste 
período houve um contacto 
progressivo e gradual dos 
formandos com a empresa e 
vice-versa. Segundo Catarina 
Fonseca, “esta fase formativa 
permite definir um perfil pro-
fissional para cada elemento 
que é um input determinante 
para a fase seguinte de inte-
gração e adaptação ao con-
texto de equipa em que irá 
trabalhar”.

No recrutamento, a Critical 
Software teve a parceria da 
prestigiada Specialisterne 
– fundação dinamarquesa 
com presença pelo mun-

75

temente reconhecida com a 
certificação B-Corp, a Critical 
tenciona também contribuir 
para um mundo mais justo e 
inclusivo, onde todos possam 
ser respeitados e valorizados 
pela sua forma de pensar, 
tendo oportunidade efetiva 
de integrar uma equipa com 
um propósito comum. Por-
que, citando Temple Gradin, 
`o mundo precisa de todos os 
tipos de mentes`.”

O movimento B-Corp – que 

Os selecionados 
tiveram 5 semanas 
de formação



76

do (mas que apenas agora 
teve o seu primeiro projeto 
em Portugal), perseguindo a 
ambiciosa meta de empregar 
um milhão de pessoas com 
autismo/Asperger.

A coordenadora do Progra-
ma de Neurodiversidade para 
Atrair Talento refere à RHma-
gazine a segurança que esta 
associação à Specialisterne 
oferece: “Ao avançarmos com 
um programa desta natureza, 
queríamos fazê-lo com con-
fiança no seu sucesso. Falar 
de inclusão de pessoas com 
autismo em empresas tecno-
lógicas é abrir portas de es-
perança para estes jovens e 
respetivas famílias. Procurá-
mos, por isso, associar-nos a 
especialistas internacionais, 
com uma metodologia sólida 
e comprovada de inclusão de 
pessoas com PEA em domí-
nios tecnológicos. A Specia-
listerne providenciou o acom-
panhamento especializado de 
que precisávamos para ma-
ximizar a probabilidade de 
sucesso do programa.”

Num processo de inte-
gração com estas caracte-
rísticas, preparar quem já 
trabalha na empresa, que 
passará a contar com novos 
colegas, diferentes de todos 
os outros, também é vital. 
Catarina Fonseca considera 

a segurança oferecida pela 
rede de apoio montada para 
reagir a alguma especificida-
de que surja nestes primeiros 
tempos, estando os novos co-
laboradores “em fase de inte-
gração nas equipas de enge-
nharia em que irão contribuir 
de forma ativa”.

Desta forma, a segunda edi-
ção do programa já se perfila 
no horizonte: “Vemos o futuro 
desde programa com muito 
otimismo. Estamos confian-
tes no seu sucesso e nos be-
nefícios que poderá trazer 
para todas os envolvidos. Es-
peramos poder avançar com 
uma 2.ª edição do programa 
já no próximo ano”, afirma a 
coordenadora.

A Critical Software pre-
tende mesmo ser o pivot do 
alargamento desta iniciativa 
a outras empresas de TI, que 
consigo partilhem a vontade 
de incluir a neurodiversidade 
nas suas equipas. Isto porque, 
como refere a responsável 
pelo Programa de Neurodi-
versidade, justamente a di-
versidade pode ser uma fonte 
importante de enriquecimen-
to das equipas e da própria 
cultura organizacional. 

ANTES DA ENTRADA DOS NOVOS 
COLEGAS, FORAM PROMOVIDAS AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO INTERNA FOCADAS NOS  
TEMAS DA NEURODIVERSIDADE E AUTISMO

que “as equipas Critical têm 
uma predisposição natural 
para a diversidade”, relatan-
do o exemplo de outras ini-
ciativas como o acolhimento 
de pessoas com background 
académico diferente de TI 
nos projetos de engenharia. 
Ainda assim, foram promo-
vidas ações de sensibilização 
interna focadas nos temas da 
neurodiversidade e autismo, 
conforme indica a People & 
Sustainability da Critical. “Fo-
mos esclarecendo dúvidas e 
falando abertamente nos 

ajustes e adaptações que te-
ríamos de fazer na integração 
dos novos colegas”, resume 
Catarina Fonseca.

Uma 2.ª edição no horizonte
Pouco mais de um mês após 
o início da entrada plena na 
empresa, os sinais são po-
sitivos. A responsável pelo 
Programa de Neurodiversi-
dade refere que esta fase de 
incorporação “está a decor-
rer com tranquilidade”, com 

Caso Prático Critical Software
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P
assavam poucos minutos das 10 
horas da última 4a feira de Outubro 
quando as portas do auditório do 
IAPMEI – Agência para a Compe-
titividade e Inovação, no Lumiar 
(Lisboa), se fecharam para dar iní-
cio à 2.ª edição do Wellbeing Sum-

mit. O evento – que, tal como o nome antecipa, é dedicado 
ao bem-estar dos colaboradores – juntou durante dois 
dias mais de 700 participantes, nos formatos presencial 
e remoto, e foi promovido pela Workwell. 

O Wellbeing Summit teve a apresentação de Pedro 
Santos e Joana Sousa, respetivamente associate product 
manager e psicóloga clínica e da saúde da Workwell, em-
presa especializada na implementação de programas de 
exercício e bem-estar em contexto profissional.

Evento     Corporate Wellness

A sessão de abertura esteve 
a cargo de Tiago Santos, CEO 
e fundador da Workwell, que 
sublinhou a importância de 
se ajudar as organizações 
a ser melhores locais para 
trabalhar, alinhados com as 
necessidades dos colabora-
dores. Apesar de ainda se 
encontrar na periferia dos 
recursos das empresas, o 
bem-estar também traz re-
torno financeiro, já que cola-
boradores felizes e saudáveis 
também são colaboradores 
mais produtivos. O primeiro 
dia do evento ficou marcado 

pelos vários exemplos de me-
didas de promoção da saúde 
e bem-estar nas empresas, 
elencados pelos oradores do 
Wellbeing Summit: desde 
linhas de apoio psicológico 
e aulas de ginástica laboral 
e meditação até opções de 
alimentação saudável com 
baixos custos.

Já o segundo dia focou-se 
num tema que não poderia ser 
mais atual: a digitalização. Se 
era algo que já regia o nosso dia 
a dia e que não mostrava sinais 
de abrandar, com a pandemia 
sofreu um impulso abrupto. A 
digitalização permitiu trans-
portar as iniciativas de saúde e 
bem-estar para uma realidade 
virtual, que assumiu uma im-
portância fulcral numa altura 
em que as interações sociais 
foram reduzidas ao estreito 
círculo da família e, muitas 
vezes, nem isso.

Como pontos-chave para 
equipas felizes e saudáveis 
ficam, do Wellbeing Sum-
mit 2021: a autenticidade, 
comunicação transparente, 
monitorização, celebração 
da cultura organizacional, 
segurança psicológica, as 
boas condições de trabalho 
e lideranças envolvidas. 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine

WELLBEING SUMMIT 2021:
COMO TER EQUIPAS 
FELIZES E SAUDÁVEIS?

No final de outubro, a Workwell realizou 
o Wellbeing Summit 2021. Debateram-se 
temas como saúde mental, programas 
de bem-estar organizacional, psicologia 
positiva, work-life balance, tecnologia e 
digitalização e, ainda, liderança positiva. 

2 DIAS, + DE 700 
INSCRIÇÕES, +  
DE 20 ORADORES, 6 
MESAS REDONDAS, 4 
KEYNOTE SPEAKERS
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Num ambiente cada vez mais global e digital, a SAP SuccessFactors 
constitui-se como uma das principais soluções de digitalização 
das funções de RH, contando, em termos mundiais, com mais de 
7.400 clientes e perto de 70 milhões de utilizadores registados. 
Em Portugal, conquistou mais de uma centena de clientes 
diretos, cuja dimensão varia de poucas centenas até mais de 40 
mil colaboradores. Rui Duarte, Solution Sales Specialist for SAP 
SuccessFactors HXM da SAP Portugal, fala-nos deste crescimento  
e das condições que o impulsionam.

A
digitalização acentuada que temos sentido 
nos últimos anos tem ajudado ao cresci-
mento da SAP SuccessFactors?
Uma adaptação rápida, comunica-
ção, promoção da cultura e visão 
da organização são necessidades 
fundamentais, e a digitalização das 

funções de RH vem dar resposta a estes desafios. Os deci-
sores podem tomar melhores decisões, com visibilidade 
total sobre a estrutura, baseados em dados de qualidade 
e atualizados. As organizações percebem que a eficiên-
cia e competitividade advêm da sua capacidade - e da 
dos colaboradores - de adaptação rápida às condições 
de mercado. Acreditamos que estes são os fatores que 
levam as organizações a decidir pela digitalização, no 
sentido de evoluírem e de estarem melhor preparadas. A 
redução de custos, as questões de risco e conformidade, 
a eficiência e o reporting são também elementos que 
levam as organizações a tomar a decisão de avançar com 
projetos de digitalização.

RH Tech Entrevista

RUI DUARTE 
SOLUTION SALES SPECIALIST FOR SAP SUCCESSFACTORS HXM, DA SAP PORTUGAL
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e transformar as funções de 
RH para o que designamos 
de HXM, Human Experien-
ce Management, visando 
elevar, a um novo patamar, 
as tradicionais soluções de 
HCM (Human Capital Ma-
nagement). A evolução para 
um conceito de HXM permite 
endereçar e potenciar a uni-
cidade de cada pessoa para 
que possa dar o melhor de 
si. A plataforma endereça as 
necessidades dos diferentes 
perfis – seja candidato, cola-
borador, elemento da equipa 
de RH ou executivo –, dispo-
nibilizando funcionalidades 
que os apoiam em momen-
tos cruciais, como a contra-
tação, a avaliação de desem-
penho, formação e gestão de 
carreira, entre outros. 

Ao ser uma solução de 
cloud, permite implemen-
tações rápidas baseadas 
em modelos de metodologia 
Agile. Outro diferenciador 
é a localização da solução; 
não se trata somente de es-
tar disponível em 101 paí-
ses e em 43 línguas, mas de 

Rui Duarte 
Solution Sales Specialist for SAP 

SuccessFactors HXM, 
 SAP Portugal

"AS EMPRESAS TÊM DE 
FORNECER A TECNOLOGIA  
PARA MANTER OS 
COLABORADORES PRODUTIVOS"

 
O que distingue a SAP SuccessFactors 
da concorrência? 
A SAP SuccessFactors dis-
ponibiliza uma série de so-
luções que permitem evoluir 



A EVOLUÇÃO  
PARA UM CONCEITO 
DE HXM – HUMAN 
EXPERIENCE 
MANAGEMENT 
– PERMITE 
ENDEREÇAR  
E POTENCIAR  
A UNICIDADE  
DE CADA PESSOA
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incorporar os regulamentos 
legais de cada país, nomea-
damente na componente de 
processamento de salários. 

A SAP comprou várias empresas ul-
timamente para completar a oferta 
de soluções. Quais são e como po-
dem contribuir para uma melhor 
gestão de RH dos vossos clientes?  
A SAP adquiriu a solução 
Concur para o planeamento 
e registo de despesas de via-
gem. A Qualtrics, empresa 
adquirida em 2018, líder na 
área de soluções de custo-
mer experience, inclui na sua 
plataforma uma componente 
de RH que pode integrar uma 
solução global. No início da 
pandemia, a SAP Qualtrics 
disponibilizou, sem custos 
adicionais para qualquer em-
presa, processos de avaliação 
junto dos colaboradores, so-
bre o impacto que este novo 
contexto teria a nível pessoal, 
apoiando na definição e de-
senho dos planos de contin-
gência que foram necessários 
implementar. Mais recente-
mente, adquiriu a Litmos, 

colocam novos desafios no 
modo como as organizações 
valorizam os seus recursos. 
Mais difícil será adequar ou 
ajustar a cultura da organi-
zação, de forma a manter os 
seus valores e princípios sem 
colidir com estas novas ne-
cessidades. 

Outro aspeto que os RH 
enfrentam hoje prende-se 
com o trabalho mais flexível 
e o crescente apoio aos cola-
boradores sem local físico de 
trabalho. As empresas têm de 
fornecer as ferramentas e a 
tecnologia para ajudar os seus 
colaboradores a permanece-
rem empenhados, produti-
vos e ligados à organização. 
A oferta contínua de oportu-
nidades de desenvolvimento 
e crescimento para reter o 
talento e manter a agilidade 
organizacional é igualmente 
um desafio. O trabalho re-
moto e a complexidade de 
negócios cada vez mais glo-
bais aumentam a exposição a 
temas legais e de conformida-
de, sendo que se multiplicam 
as regras e normas a cumprir. 

Quais os vossos objetivos de cres-
cimento nos próximos anos?  
A ambição passa por ser-
mos os líderes de mercado 
no apoio às organizações no 
seu caminho de evolução, 
pela transformação digital 
das funções de RH. Temos a 
ambição de continuar a cres-
cer ao ritmo de dois dígitos ao 
ano, inovando e adicionando 
novas funcionalidades, que 
permitam mais opções aos 
clientes existentes e ende-
reçar novos clientes, contri-
buindo para uma maior quota 
de mercado da SAP. 

uma solução de gestão de 
aprendizagem que incorpo-
ra conteúdos e a capacidade 
de os criar, incluindo, de raiz, 
modernas funcionalidades, 
como por exemplo, a gamifi-
cação do processo formativo.

Como especialista do setor dos 
RH, que desafios acredita que os 
profissionais do setor vão ter de 
enfrentar?
A boa qualificação e os baixos 
custos, comparativamente a 
outras geografias, nomeada-
mente do centro e norte da 
Europa, associadas à facilida-
de e abertura para a possibi-
lidade do trabalho remoto, 
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O contexto pandémico colocou os gestores  
de recursos humanos perante novos desafios, 
obrigando-os a agilizar processos, a criar 
condições de adaptabilidade  
e flexibilidade e a redefinir prioridades.
Agora, há que refletir sobre essas mudanças 
ocorridas de forma abrupta, tanto para as 
organizações como para os colaboradores, que 
tiveram de se adaptar rapidamente a novos modelos 
de trabalho, como o trabalho remoto. 

A preocupação da Academia tem passado por 
perceber de que forma as empresas portuguesas 
e a Gestão de Recursos Humanos (GRH) se estão a 
adequar a toda esta mudança, para daí retirarem as 
melhores práticas a aplicar nas empresas.

Dois docentes da Universidade de Lisboa - Sónia 
P. Gonçalves, do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (ISCSP), e Jorge Gomes, do 
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) 
- coordenaram uma iniciativa, que partiu do 
contacto com um conjunto de colegas da área, para 
perceber que investigação e projetos têm estado a 
ser desenvolvidos durante o contexto pandémico. 
A RHmagazine apresenta neste dossier especial, 
dedicado à Investigação em RH em Portugal em 
tempos de pandemia, 10 desses estudos/projetos, 
da autoria de professores, investigadores e alunos de 
diversas instituições académicas do país. 

INVESTIGAÇÃO  
EM RH DURANTE  
A PANDEMIA
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Esta iniciativa, que volta a demonstrar 
a importância da união entre Academia e 
organizações, pretende servir de base e apoiar a 
definição e implementação de políticas, seja ao nível 
das instituições, seja do poder político. Constitui, 
por isso mesmo, o melhor repto para a criação 
de sinergias entre as instituições académicas e 
as organizações, de forma a que se desenvolvam 
trabalhos que apoiem os processos de gestão. 

• Sónia P. Gonçalve
s

• Jorge Gomes
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2 020 foi um ano de transformação no âmbito 
da gestão de pessoas, em consequência da 
pandemia de COVID-19. A necessidade de 
adotar abruptamente modelos de gestão e 
de organização do trabalho disruptivos com 
o modelo tradicional exigiu reação imediata 

para fazer face aos desafios de trabalhar e interagir re-
motamente. Procurámos investigar como as organiza-
ções responderam à imposição do trabalho remoto, em 
concreto na modalidade do home-office, e os impactos 
desta modalidade na gestão de pessoas. Foram estudadas 
quatro empresas de dois setores de atividade económica 
contrastantes (Indústria e Tecnologias de Informação) 
durante o primeiro período de confinamento (de março 
a junho de 2020), com base em entrevistas realizadas 
a 12 gestores (quatro gestores de RH e oito gestores de 
equipa) e num inquérito aplicado a 128 colaboradores 
que experienciaram o home-office. 

A experiência globalmente positiva reconhecida pelos 
colaboradores e chefias diretas, nomeadamente os bons 
resultados de desempenho e produtividade, mostrou aos 

Dossier Especial Investigação em RH

decisores organizacionais a 
relevância da implementa-
ção de programas de traba-
lho remoto, assim como a 
necessidade de capacitação 
digital, tanto dos colaborado-
res, como das chefias diretas 
e equipas de suporte. 

Não obstante os potenciais 
benefícios do trabalho remo-
to, os resultados da investi-
gação identificaram fatores 
críticos na gestão de equipas 
remotas ao nível da comu-
nicação, da supervisão, da 
cultura organizacional e do 
envolvimento das pessoas. 
Notou-se menor agilidade 
na comunicação intra e in-
ter equipas, não só por difi-
culdades técnicas, mas pela 
inexperiência em termos de 
e-liderança e pela ausência 
de uma cultura de trabalho 
remoto prévia. 

No futuro, a maioria dos 
colaboradores (84%) mani-
festa preferência por traba-
lhar em regime híbrido. Após 
esta experiência forçada, no 
setor da indústria pretendem 
incluir políticas de trabalho 
flexíveis sempre que possível. 
No setor das tecnologias de 
informação, apesar da maior 
experiência prévia em traba-
lho remoto, evidenciam não 
quererem ser empresas ex-
clusivamente remotas.
Sendo a função de GRH cen-
tral para a implementação do 
trabalho remoto, a agilidade 
e a abordagem digital à co-
municação, à promoção da 
cultura e comprometimento 
organizacionais e às práticas 
e políticas de GRH são domí-
nios chave para a gestão de 
pessoas. 

ASPETOS CRÍTICOS  
DA GESTÃO DE PESSOAS 
PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DE TRABALHO REMOTO
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Dora Martins
Professora Coordenadora  
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Ana Isabel Couto
Professora Adjunta Convidada e 

Investigadora no Instituto Politécnico 
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84%  
DOS 
COLABORADORES 
MANIFESTAM 
PREFERÊNCIA POR 
TRABALHAR EM 
REGIME HÍBRIDO, 
NO FUTURO
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A s investigações que realizamos no ISPA – Ins-
tituto Universitário têm sempre como objeti-
vo apoiar as organizações nos seus processos 
de gestão, pelo que incidem em problemáti-
cas reais e com fortes implicações práticas.

A conjuntura criada pela pandemia de 
COVID-19 permitiu aos estudantes, docentes e inves-
tigadores do ISPA focarem as suas atenções não só no 
estudo de problemas persistentes nas organizações, mas 
também de novos problemas emergentes.

Assim, deu-se especial atenção ao estudo da influência 
que fatores individuais, organizacionais e contextuais (como, 
por exemplo, o suporte organizacional, feedback, eficácia da 

liderança ou clareza da função) 
têm, quer sobre o bem-estar 
das pessoas, quer sobre o seu 
desempenho - nas dimensões 
adaptativa, contextual e de ta-
refa - e o seu contributo para o 
sucesso da organização.

Por exemplo, muitas or-
ganizações optaram pela 
modalidade de teletrabalho 
e/ou híbrida, sendo que foi 
para nós muito interessante 
perceber se a modalidade 
de trabalho de alguma for-
ma afetava o bem-estar e o 
desempenho das pessoas. 
Visto que as fronteiras entre 
espaço de trabalho e espaço 
de família se esbateram e in-
terpenetraram mais, deu-se 
especial atenção à relação 
trabalho-família. 

Na globalidade, os nossos 
resultados apontam para 
que a autoeficácia e a auto-
nomia influenciem positiva-
mente o desempenho adap-
tativo dos colaboradores. 
Por outro lado, o equilíbrio 
trabalho-família revela-se 
uma variável determinante 
seja para o bem-estar das 
pessoas seja para o seu de-
sempenho, com particular 
destaque para a importância 
do suporte social e do desen-
volvimento de novas compe-
tências como potenciadores 
desses efeitos. 

Alguns dos resultados su-
gerem também que na moda-
lidade de trabalho híbrida as 
pessoas apresentam maiores 
níveis de bem-estar. Adicio-
nalmente, os resultados apon-
tam para que pessoas com 
maiores níveis de conscien-
ciosidade consigam tirar mais 
benefícios do teletrabalho. 

A INFLUÊNCIA DE FATORES 
INDIVIDUAIS, ORGANIZACIONAIS 
E CONTEXTUAIS 
NO BEM-ESTAR E DESEMPENHO  
DOS COLABORADORES

A AUTOEFICÁCIA 
E A AUTONOMIA 
INFLUENCIAM 
POSITIVAMENTE 
O DESEMPENHO 
ADAPTATIVO DOS 
COLABORADORES

Ana Sabino
Professora Auxiliar e Investigadora 

no ISPA – Instituto Universitário

   Importância de estabelecer práticas preventivas e não só 
reativas para potenciar o bem-estar dos colaboradores;

   Importância do desenvolvimento de políticas e práticas que 
potenciem o alinhamento entre as pessoas e as organizações, 
bem como entre as pessoas e as suas funções;

   Relevância da clareza dos papéis organizacionais;
   Importância da aprendizagem e desenvolvimento de novas 
competências que facilitem a adaptabilidade dos colaboradores;

   Importância do desenvolvimento de práticas de gestão potencia-
doras de níveis adequados de enriquecimento trabalho-família.

ESTAS SÃO ALGUMAS DAS 
SUGESTÕES QUE ADVÊM DAS NOSSAS 
INVESTIGAÇÕES:
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A pandemia de COVID-19 afetou indelevelmente 
todo o planeta nas dimensões humana, social e 
económica, gerando profundas e permanentes al-
terações na gestão organizacional e no modo como 
as pessoas trabalham. Neste sentido, se pensar-
mos que tínhamos passado da forma tradicional 

de ‘gestão do pessoal’, ainda presente em muitas empresas no 
final do século passado, para uma nova dimensão mais ágil de 
‘gestão do capital humano’ com uma ligação forte à estratégia 
do negócio, poderemos concluir que, inquestionavelmente, 
este período pandémico gerou um boost fortíssimo nessa re-
lação dual. As contingências do mercado obrigaram a alterar 
ou criar de raiz novos produtos ou serviços e a reinventar o 
modo como trabalhavam, colocando no topo da equação as 
pessoas, pois são estas que aportam criatividade e possuem a 
flexibilidade necessária para responderem de forma eficaz e 
rápida a tamanhos desafios e mudanças permanentes. Assim, 
podemos retirar uma primeira conclusão inquestionável: os 
profissionais de gestão de recursos humanos definitivamente 
passam a ser parte integrante na equipa que desenha e gere a 
estratégia organizacional. 

Considerando a função de gestão do capital humano como 
estando alinhada em torno das necessidades de atrair, desen-
volver e reter o talento, mantendo as pessoas satisfeitas e com-
prometidas com o desempenho organizacional, procuramos 
perceber em que medida surgiram novas práticas de recru-
tamento e quais as iniciativas ou preocupações das empresas 

nesse domínio. Foi possível ve-
rificar uma forte migração da 
publicitação das necessidades 
de recrutamento para o meio 
digital, uma presença qua-
se maciça nas redes sociais, 
com ênfase no Linkedin, e o 
recurso à videoconferência no 
decurso do processo seletivo - 
e este a reforçar as soft skills, 
bem como a disponibilidade 
para o upskilling e o reskilling. 
Igualmente, tornou-se notória 
a preocupação com o employer 
branding em domínios antes 
algo esquecidos como as ações 
sociais, a sustentabilidade e o 
meio ambiente. Nas práticas 
de onboarding, que em muitos 
casos passaram a ser mistas ou 
quase exclusivamente online, 
registou-se a perceção de per-
da de eficácia na rapidez e na 
qualidade da integração nas 
equipas, quando o colaborador 
era integrado em momento ex-
clusivamente de teletrabalho. 
Por último, refira-se o reforço 
da perceção do empregador 
para a necessidade de criar 
condições de trabalho ergonó-
micas e logísticas (por exem-
plo, relativas a horários), que 
potenciem o bem-estar dos 
colaboradores. 

AS NOVAS PRÁTICAS DE 
RECRUTAMENTO E ONBOARDING 
PÓS-ECLOSÃO DA PANDEMIA

OS PROFISSIONAIS 
DE GESTÃO  
DE RH PASSAM 
A SER PARTE 
INTEGRANTE NA 
EQUIPA QUE GERE 
A ESTRATÉGIA 
ORGANIZACIONAL



84 Dossier Especial Investigação em RH

NOVEMBRO DEZEMBRO  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

E ste projeto teve como objetivo avaliar o envolvimen-
to, bem-estar e desempenho dos trabalhadores em 
contexto de pandemia, tendo por base o Modelo das 
Exigências e dos Recursos do Trabalho (Bakker et 
al., 2007)1. De uma forma resumida, este modelo 
parte da ideia de que o mesmo nível de exigências 

tem impactos diferentes no bem-estar e no desempenho, em 
função dos recursos pessoais e organizacionais de que o tra-
balhador dispõe. Assim, neste projeto procurou avaliar-se o 
impacto que a pandemia teve ao nível das exigências do traba-
lho, por um lado, e, por outro, que recursos permitiram mitigar 
esse impacto nos resultados e no bem-estar dos colaboradores.

A amostra final do estudo contou com um total de 735 ques-
tionários válidos de colaboradores e de 107 líderes de equipas, 
os quais são membros de 11 empresas (os setores mais repre-
sentados são a indústria e o retalho). Em cada organização, 
foram recolhidos dados junto dos colaboradores e respetivos 
líderes, por meio de questionários impressos e digitais.

A maioria dos colaboradores considera que a organização 
onde trabalha foi moderadamente a muitíssimo afetada pela 
situação pandémica (65%), bem como a sua atividade profis-
sional (60%). Quatro em cada 10 trabalhadores sentiu que o 
seu trabalho foi emocionalmente exigente, sendo que este valor 

SETE EM CADA 10 
TRABALHADORES 
SENTIU QUE 
DURANTE O 
PERÍODO DE 
PANDEMIA TEVE 
UMA ELEVADA 
CARGA DE 
TRABALHO

Analice Valdman
Doutoranda. Centre for Business  

and Economics Research,  
FE – Univ. Coimbra

Isabel Dimas
Professora. Centre for Business  

and Economics Research,  
FE – Univ. Coimbra

Teresa Rebelo
Professora. Centre for Business  

and Economics Research,  
FPCE – Univ. Coimbra

1. Bakker, A., Hakanen, J., Demerouti, E., & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high. 
Journal of Educational Psychology, 99(2), 274–284. 

ENVOLVIMENTO, BEM-ESTAR  
E DESEMPENHO EM TEMPOS  
DE PANDEMIA

é de seis em cada 10 nos tra-
balhadores do setor do retalho. 
Sete em cada 10 trabalhadores 
sentiu que durante o período 
de pandemia teve uma elevada 
carga de trabalho.

De entre os recursos orga-
nizacionais estudados, foram 
particularmente importan-
tes para o desempenho dos 
colaboradores, a existência 
de uma cultura de apoio na 
organização, a qualidade da 
comunicação interna duran-
te a situação de pandemia, a 
adoção de comportamentos 
de liderança transformacio-
nal por parte das lideranças 
intermédias e a existência 
de feedback relativo ao de-
sempenho. Considerando o 
envolvimento e o bem-estar 
dos trabalhadores, para além 
dos recursos mencionados, 
revelaram-se igualmente im-
portantes o suporte por parte 
dos colegas, a autonomia e o 
sentido de propósito da função. 
Ao nível dos recursos pessoais, 
a resiliência dos trabalhadores 
e a sua satisfação global com 
a vida foram os aspetos que 
mais contribuíram para ate-
nuar o impacto das exigên-
cias resultantes da pandemia 
nos resultados e no bem-estar 
individual.

Para o futuro da gestão das 
pessoas, os nossos resultados 
destacam a importância do 
desenvolvimento de um clima 
de suporte e de uma comuni-
cação de proximidade com os 
trabalhadores e demonstram, 
ainda, a relevância da imple-
mentação de programas de 
desenvolvimento de compe-
tências junto dos líderes das 
equipas. 
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N um estudo comparativo (abril 2020-maio 
2021, amostras: 2020, n=1189; 2021, 
n=1234), procurou perceber-se como es-
tavam as pessoas e a gestão a enfrentar o 
desafio de migração para trabalho remoto, 
o que aconteceu com grande parte da po-

pulação ativa em Portugal durante a pandemia. Este foi 
um cenário que implicou reconfiguração de papéis e 
práticas, onde o trabalho remoto passou a ser “a opção”, 
quando ainda poucas empresas o consideravam como 
alternativa. Apontado já em 2017, no relatório da ILO1, 
que as pessoas eram mais produtivas fora do espaço con-
vencional de trabalho, mas que ficavam mais vulneráveis 
a excesso de horas de trabalho, a ritmos mais intensos, 
e registavam mais dificuldade em separar “trabalho” e 
“família” e mais expostas a perturbações relacionadas 
com stress, foi confirmado por estes estudos realizados 
pela Universidade Europeia, não tendo obviamente sido 
indiferente a pandemia em si e as suas perturbações à 
esfera do trabalho. 

Indicam esses estudos que a transição para o remo-
to tem de ser cuidada e bem preparada e um dos seus 
principais outputs é precisamente um conjunto de reco-
mendações para a prática [de trabalho remoto], com base 
na ideia de que não basta “colocar as pessoas a trabalhar 

remotamente”, e deve aten-
der-se, por exemplo, a que as 
pessoas em trabalho remoto 
podem até vir a considerar-
-se mais produtivas, mas 
precisam de ter condições 
asseguradas: espaço de tra-
balho, tecnologias, acessos; 
a empresa deverá ter indica-
ções precisas de controlo do 
tempo de trabalho remoto, 
dar indicações de horários 
e permitir o seu ajustamen-
to; devem existir ações para 
“disciplinar”, assegurando 
condições de “desligamen-
to”; a conciliação entre es-
feras de vida deve ser uma 
preocupação pessoal, mas 
também organizacional, pois 
trabalho e família no mesmo 
espaço pode ser fonte de 
stress e conflitos; preparar as 
chefias para necessidades de 
novas formas de comunicar, 
interagir e partilhar; promo-
ver internamente a objeti-
vidade, clareza e precisão 
e evitar o “tudo é urgente”; 
adotar e promover medidas 
de “higienização tecnoló-
gica”; assegurar sistemas 
internos de comunicação e 
partilha. 

DESAFIOS DA GESTÃO  
DE PESSOAS EM 
TRABALHO REMOTO

A MIGRAÇÃO 
PARA TRABALHO 
REMOTO IMPLICOU 
RECONFIGURAÇÃO 
DE PAPÉIS E 
PRÁTICAS - PASSOU 
A SER “A OPÇÃO”, 
QUANDO AINDA 
POUCAS EMPRESAS 
O CONSIDERAVAM 
ALTERNATIVA
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Raquel Reis Soares
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de Ciências Sociais e Empresariais 
da Universidade Europeia

Isabel Moço
Coordenadora e Professora Auxiliar 
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1. United Nations International Labour Organization. “Working anytime, anywhere: The effects on the world of work”. 
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O trabalho remoto era uma tendência previsí-
vel que a pandemia acelerou e generalizou. 
A necessidade de as empresas continuarem 
a operar e a manter o distanciamento físico 
necessário resultou que se trabalhasse mas-
sivamente em equipas virtuais. Apesar dos 

desafios, a experiência geral foi positiva, assumindo-se 
como uma opção efetiva no futuro pós-pandémico. 

Fundados nesta pertinência, realizámos dois estudos 
que procuraram (i) sistematizar o conhecimento existente 
sobre equipas virtuais, explorando se as dimensões de aná-
lise sofreram alterações com a pandemia, e (ii) identificar 
os fatores potenciadores do engagement dos membros 
das equipas virtuais. 

As dimensões mais valorizadas pela ciência no estudo das 
equipas virtuais são a eficácia, o clima/contexto, a liderança, 
a comunicação, os desafios, a confiança e a mudança. Antes 
da pandemia, a problemática da eficácia era predominan-

te, tendo o foco sido alterado 
para a questão da liderança 
com o emergir da massifica-
ção do trabalho remoto face 
ao impacto da COVID-19. Esta 
alteração pode dever-se, por 
um lado, antes da pandemia, à 
necessidade de provar a perti-
nência da sua utilização e o que 
se poderia fazer para aumentar 
a eficácia e, por outro lado, com 
a adoção forçada do trabalho 
remoto face à pandemia, à fal-
ta de preparação das chefias e 
gestores para, em trabalho re-
moto, liderar equipas remotas. 

Por outro lado, o engage-
ment dos membros destas 
equipas virtuais parece de-
pender dos recursos pessoais 
dos próprios colaboradores, 
dos recursos materiais, das 
características da dinâmica 
da equipa, das característi-
cas laborais, da liderança e 
da boa performance. Os dois 
fatores mais potenciadores 
do engagement revelaram 
ser (i) as características la-
borais (41%), nomeadamente 
a flexibilidade na gestão do 
seu trabalho e o funciona-
mento do trabalho (regras e 
procedimentos); e (ii) as ca-
racterísticas da dinâmica da 
equipa (37%), em particular, 
a facilidade de comunicação 
e partilha de informação/
conhecimento e o espírito 
de equipa. Curiosamente, o 
fator liderança é referido ape-
nas por 1% dos participantes. 
Não obstante, vários dos as-
petos da dinâmica da equipa 
podem ser facilitados pela 
liderança, pelo que a temá-
tica da e-liderança se revela 
como muito pertinente para 
estudos futuros.  

EQUIPAS VIRTUAIS: O QUE SE 
ESTUDA E O QUE É IMPORTANTE 
PARA O ENGAGEMENT

COMO FATORES 
POTENCIADORES 
DE ENGAGEMENT 
DESTACAM-SE AS 
CARACTERÍSTICAS 
LABORAIS 
(41%) E AS 
CARACTERÍSTICAS 
DA DINÂMICA  
DA EQUIPA (37%)
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T emos analisado as mudanças que a pandemia 
trouxe às práticas de Gestão de Recursos Huma-
nos (GRH) na restauração em Portugal, e como 
afetou os trabalhadores, procurando compreender 
o impacto da pandemia nas práticas de GRH e nos 
trabalhadores deste setor, um dos mais afetados 

pela pandemia. A investigação de design misto/transversal 
em desenvolvimento recorre a entrevistas junto de líderes de 
organizações patronais, sindicais e associações, e a questio-
nários junto de gestores e trabalhadores do setor. Os resulta-
dos apontam que a atual crise afetou fortemente o setor, com 
trabalhadores e empresários a serem atingidos com perdas 
financeiras, insolvências e desemprego. Evidenciam também 
a sua resiliência (Alonso, Brandão, & Gonçalves, 2021)1 – os 
participantes apontam aprendizagens relacionadas com re-
siliência, profissionalização do setor e capacidade adaptativa. 

Acreditamos que os resultados obtidos serão fundamen-
tais para apoiar estas organizações e a definição de políticas, 
favorecendo uma retoma sustentada. Espera-se assim col-
matar as lacunas na investigação que correlacionem a per-

ceção de mudança de práticas 
de GRH e suas implicações a 
nível do contrato psicológico, 
satisfação, work engagement, 
intenção de turnover e insegu-
rança no trabalho, através do 
estudo da inter-relação entre 
estes constructos.

A pandemia impactou nega-
tivamente este setor e afetou 
a saúde económica das em-
presas e seus trabalhadores, 
levando ao encerramento de 
postos de trabalho e à migra-
ção de trabalhadores para 
outros setores da economia, 
o que certamente dificultará 
o processo de retoma. Para a 
recuperação da economia, a 
resiliência e a valorização do ta-
lento, associadas a investimen-
tos estratégicos na economia, 
serão essenciais para superar 
desafios, em especial na recu-
peração dos danos económicos 
ocasionados pelo encerramen-
to do setor em momentos de 
restrições de mobilidade; e ain-
da na captação de mão de obra 
especializada para impulsionar 
a retoma, uma vez que muitos 
trabalhadores não pretendem 
retornar ao setor.

Dada a pertinência e magni-
tude deste tema, frente ao im-
pacto na economia mundial 
e em Portugal, um país com 
grande potencial turístico e 
gastronómico, faz-se neces-
sário analisar os impactos no 
setor e entender a perceção 
da influência das práticas de 
GRH pelos trabalhadores. Isso 
subsidiará a implementação 
de medidas de melhoria e re-
toma, minimizando os efeitos 
da pandemia e favorecendo 
uma retoma mais rápida e 
sólida no setor. 

IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA  
COVID-19 NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
E NOS TRABALHADORES DO SETOR 
DA RESTAURAÇÃO EM PORTUGAL

A RESILIÊNCIA  
E A VALORIZAÇÃO 
DO TALENTO, 
ASSOCIADAS A 
INVESTIMENTOS 
ESTRATÉGICOS  
NA ECONOMIA, 
SERÃO 
ESSENCIAIS 
PARA SUPERAR 
DESAFIOS

Celina Alonso
Professora Assistente na Escola de 

Nutrição da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA/ENUFBA) e Doutoranda 
em Políticas de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas – 

Universidade de Lisboa (ISCSP/ULisboa)

Sónia P. Gonçalves
Professora Auxiliar Convidada 

no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas – Universidade  
de Lisboa (ISCSP/ULisboa). Centro  

de Administração e Políticas 
Públicas (CAPP)

Catarina Brandão
Professora Auxiliar na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto 

(FPCEUP); Centro de Psicologia  
da Universidade do Porto

1. Alonso, C., Brandão, C., & Gonçalves, S. P. (2021). Análise temática qualitativa com o apoio do MaxQda – O impacto da COVID-19  
no setor da restauração. New Trends in Qualitative Research, 9, 312–319. https://doi.org/https://doi.org/10.36367/ntqr.9.2021.312-319
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N o nosso departamento foram realizados vários 
estudos com o objetivo de se perceber o modo 
como a pandemia estava a ter implicações para 
as empresas e trabalhadores.  Por exemplo, a 
investigação de Patrícia Costa1 teve como ob-
jetivo compreender como diferentes perfis de 

equipas (autonomia, interdependência e apoio organiza-
cional) se traduzem em percepções distintas de distância 
e de falhas na comunicação, num contexto de virtualida-
de extrema (confinamentos). Os resultados indicam que, 
contrariamente ao que estudos com equipas não virtuais 
sugerem, a interdependência é fundamental quando os 
membros das equipas têm muita autonomia de gestão de 
horário. Quando existe a possibilidade de equipas traba-
lharem remotamente e usufruírem de flexibilidade na sua 
gestão horária, a criação de interdependência nas tarefas 
dos membros potencia interações mais frequentes, permi-
tindo reduzir o grau de distância e falhas na comunicação 
percebidas. A investigação coordenada por Nelson Rama-
lho e desenvolvida por Beatriz Boavida visou perceber em 
que medida, em contextos de trabalho presencial e tele-
trabalho, as competências políticas ao nível da gestão de 
equipas de trabalho promovem a performance de equipa 
por favorecerem a sua coesão. Os resultados, envolvendo 
20 equipas com dados recolhidos em dois momentos, 
mostraram que em ambientes em que a comunicação 
virtual prevalece (e.g. teletrabalho), a coesão da equipa 

AS COMPETÊNCIAS POLÍTICAS AO 
NÍVEL DAS EQUIPAS EM TELETRABALHO 
FAVORECEM O SEU DESEMPENHO POR 
PRESERVAREM A COESÃO DE TAREFA

LOCKDOWN, UMA JANELA  
DE OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
PARA A GESTÃO DE PESSOAS

visou estudar o que motivou 
as empresas e os seus cola-
boradores a adotar medidas 
para a prevenção e contenção 
do vírus, e quais as alterações 
ocorridas nas práticas adota-
das por colaboradores e che-
fias. Para tal, no estudo foram 
consideradas as duas fases 
de confinamento em Por-
tugal (2020 e 2021). Neste 
contexto, observou-se que as 
novas medidas aplicadas no 
âmbito das recomendações 
da DGS trouxeram importan-
tes desafios estratégicos para 
a GRH ao nível da mudança 
e dos comportamentos. Em 
concreto, verificou-se que o 
comportamento de adoção 
das regras é explicado pela 
perceção dos valores morais 
dos líderes e afetou os com-
portamentos individuais ao 
nível do cumprimento das 
orientações da DGS, work 
engagement e intenção de 
permanecer nas empresas. 
Estes estudos ilustram como 
a pandemia criou uma nova 
realidade que ofereceu opor-
tunidades e desafios para a 
gestão de pessoas.
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 1. Costa, P., Handke, L. & O’Neill, T. A. (2021). Are all lockdown teams created equally? Work characte-
ristics and team perceived virtuality. Small Group Research. 52(2), 600-628.

2. Antunes, A.R. (2021). Compreensão do contexto pandémico causado pelo COVID-19 nas 
organizações em Portugal: Aplicação e extensão do modelo HAPA (Dissertação de mestrado, Iscte 
– Instituto Universitário de Lisboa).

na tarefa é uma mediadora 
importante para aumentar o 
desempenho de equipa. Con-
clui-se que as competências 
políticas ao nível das equipas 
em teletrabalho favorecem o 
seu desempenho por preser-
varem a coesão de tarefa. A 
investigação coordenada por 
Aristides Ferreira e desenvol-
vida por Ana Rita Antunes2 
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A equipa Power2Project tem estudado os efeitos 
da pandemia COVID-19 em Portugal nas rela-
ções de trabalho, práticas de Gestão de Recur-
sos Humanos (GRH) e nos trabalhadores. Dois 
dos estudos realizados deram voz aos gestores 
de RH e apontam a variedade de ações das 

organizações para  lidar com a pandemia. As áreas que 
mais alterações sofreram (na forma de suspensão ou 
integração da tecnologia) foram a segurança no trabalho, 
formação, organização do trabalho (lay-off e teletrabalho) 
e recrutamento e seleção. As organizações de grande 
dimensão foram as que implementaram mudanças mais 
significativas, havendo uma perceção positiva acerca da 
preparação e, sobretudo, da capacidade de adaptação à 
COVID-19. Os GRH destacaram a experiência humana 
e social da pandemia, a que associaram vários desafios, 
entre os quais gerir emoções. As suas expectativas para 
o futuro passam pela abertura à tecnologia e ao teletra-
balho, considerando que a pandemia trouxe mudanças 
na forma como as organizações fazem negócios e a va-
lorização das interações sociais. Refira-se ainda a maior 
consciência da pertinência da agilidade e o à-vontade 
com a incerteza, o sentido de comunidade e a procura 
de equilíbrio trabalho, vida pessoal e familiar.

O teletrabalho não surgiu com a pandemia, mas esta 
“empurrou-o” para um lugar de destaque pelo número 
de trabalhadores a ele sujeito e as suas repercussões 
noutras esferas da vida. Além do reforço da importância 
da preparação da transição de um sistema de trabalho 

presencial para um siste-
ma à distância (ou misto), 
por exemplo, através da 
disponibilização de equipa-
mento, a mudança obrigou 
(e continuará a obrigar) a 
repensar outras formas de 
relação entre organização e 
trabalhadores e lógicas de 
monitorização do trabalho. 
Com efeito, aspetos como 
assegurar canais de comuni-
cação eficazes para manter o 
vínculo psicológico com a or-
ganização quando não existe 
contacto presencial regular, 

Power2Project:
COMO A PANDEMIA AFETOU AS RELAÇÕES  
DE TRABALHO E AS PRÁTICAS DE GRH
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   Gonçalves, S.P., Santos, J.V., Silva, I., Veloso, A. & Brandão, C. (2021). 
COVID-19 and People Management: The View of Human Resource 
Managers. Administrative Sciences, 11(3), 69, 1-13. 

   Brandão, C. Veloso, A., Gonçalves, S.P., Silva, I., Santos, J.V. & Moura, R. 
(2021). The COVID-19 Crisis in the Words of Human Resources Profes-
sionals: The Use of Internet Latent Corpus. In A. P. Costa et al. (Eds.): 
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research (WCQR2021), AISC 1345 (pp. 292–311). Springer.
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ou como organizar o traba-
lho mais numa lógica de ob-
jetivos do que pelo controle 
presencial, estimulando a 
confiança, são certamente 
desafios que a pandemia 
deixou para a GRH. Embora 
tais mudanças possam re-
presentar maior flexibilida-
de na gestão do tempo por 
parte dos trabalhadores, co-
loca-lhes também desafios, 
em especial como equilibrar 
as várias esferas da vida, não 
comprometendo a sua saúde 
e bem-estar. Considerando 
os desafios vividos e a inves-
tigação realizada, a equipa 
produziu Guias de Boas Prá-
ticas (para GRH e trabalha-
dores) para apoiar a gestão 
e adaptação a situações de 
crise. 
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A pandemia veio acelerar a adoção do tele-
trabalho e, neste sentido, urge perceber as 
vantagens e requisitos desta modalidade de 
trabalho. A investigação tem mostrado que 
o teletrabalho favorece a autonomia dos tra-
balhadores, uma característica do trabalho 

que diminui o stress no trabalho e possibilita lidar com 
as situações de elevadas exigências, contribuindo para o 
bem-estar e consequente melhor desempenho. Por outro 
lado, o teletrabalho pode proporcionar mais oportuni-
dades de concentração, favorável para tarefas profissio-
nais que envolvem resolução de problemas e tomada de 
decisão. Contudo, a investigação também revela que a 
sobrecarga de trabalho tem sido reconhecida como uma 
consequência negativa do teletrabalho. A dificuldade dos 
teletrabalhadores em se afastarem do trabalho e o sentir 
mais necessidade de corresponder às expectativas da 
chefia, tem sido apontada. Mais, a ausência de fronteiras 
físicas, favorece a ausência de fronteiras temporais e psi-
cológicas que, por sua vez, levam a que o teletrabalhador 
esteja sempre a pensar no trabalho ou a realizar tarefas 
profissionais para lá do horário de trabalho. Perante es-
tas desvantagens, as empresas podem estabelecer um 
conjunto de práticas e regulamentos para suportar uma 
implementação bem-sucedida do teletrabalho, e promover 

plataformas colaborativas) 
que podem substituir as re-
uniões. Podemos também 
realçar a necessidade de aju-
dar chefias a liderar as suas 
equipas à distância, que im-
plica: ajustar os seus critérios 
de avaliação aos resultados e 
não aos processos; ser ca-
paz de estar próximo e dis-
ponível apesar da distância 
física; ajustar a sua atuação 
às necessidades individuais 
de cada um dos elementos 
da equipa. A importância 
da conciliação trabalho-vida 
pessoal é fundamental para 
que o teletrabalho funcione, 
sendo necessário o treino das 
chefias para a atuação neste 
domínio. Em relação aos tra-
balhadores, devem atuar no 
sentido de segmentar o seu 
tempo de trabalho e pessoal 
de modo a prevenir os efei-
tos nefastos da ausência de 
fronteiras. Em suma, adotar o 
teletrabalho em tempo de pós-
-pandemia é uma oportunida-
de de implementar uma nova 
forma de trabalho com muitas 
vantagens para as pessoas, as 
equipas e as organizações. No 
entanto, o seu sucesso não é 
automático, obrigando a uma 
adaptação que tenha em con-
sideração as necessidades e 
características de cada um 
dos envolvidos.  

TELETRABALHO:  
UMA APRENDIZAGEM 
EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

A SOBRECARGA 
DE TRABALHO 
TEM SIDO 
RECONHECIDA 
COMO UMA 
CONSEQUÊNCIA 
NEGATIVA DO 
TELETRABALHO
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o desenvolvimento das com-
petências dos trabalhadores e 
das chefias. Por exemplo, para 
evitar o trabalho em excesso e 
a sobrecarga comunicacional, 
a organização pode proibir o 
envio de e-mails para lá do 
horário de trabalho, estabe-
lecer dias específicos para 
reuniões, desenvolver outras 
formas de comunicação (e.g. 



2 – Os colaboradores querem rein-
ventar a forma como a produtivi-
dade é medida
Os colaboradores, cada vez 
mais, querem ser medidos 
por aquilo que entregam e 
não pela quantidade entre-
gue – enquanto 86% afirma-
ram que preferem trabalhar 
para uma empresa que prio-
rize o outcome em relação ao 
output, apenas 69% dos DRH 
afirmam que a sua empresa 
trabalha dessa forma e cerca 
de 50% que a sua organiza-
ção seria mais produtiva se 
os seus líderes confiassem 
nas suas pessoas para ter o 
trabalho feito mais do que 
monitorizar o seu progresso; 

3 – Os colaboradores querem traba-
lhar com uma equipa diversificada
O ponto no qual líderes e co-
laboradores estão de acordo 
é na preferência de trabalhar 
com uma equipa diversifica-
da. 86% dos empregados e 
66% dos DRH afirmam que 
uma equipa diversificada 
será cada vez mais impor-
tante, tendo em conta as ne-
cessidades de competências 
e funções das empresas.

Torna-se, assim, evidente 
que depois de tempos que 
nos trouxeram, entre outras 
coisas, uma tremenda revo-
lução tecnológica, as empre-
sas terão uma necessidade 
absoluta de repensar a forma 
como atraem, retêm e gerem 
o seu talento, abraçando uma 
fórmula que combine mode-
los de trabalho flexíveis, um 
acompanhamento focado 
no valor em detrimento do 
volume e a diversidade das 
equipas.

POR

Carla Carvalho Dias
International public speaker, consultant e trainer

LIDERANÇA E GESTÃO  
DE PESSOAS EM 2022

020 foi um ano de tremendas altera-
ções no mundo, às quais não podemos 
ficar indiferentes quando falamos em 
gestão de pessoas.  Esse ano mostrou-
-nos que nem todas as verdades abso-
lutas que tínhamos “instaladas” o são. 

Hoje, assistimos a inúmeras organizações que trocaram 
os “planos” por “cenários”, que flexibilizaram os horários 
e locais de trabalho, que reúnem exclusivamente online, 
que se cruzam sempre de máscara. Os exemplos são mais 
do que muitos neste “novo normal”.

Historicamente, sempre que o mundo apresenta uma 
mudança significativa, as organizações moldam-se em 
formas, frequentemente, não antes vistas.

De acordo com a publicação “What your future employees 
want most” (HBR, maio 2021) – que nos dá a conhecer alguns 
resultados do estudo Talent Accelerator, do projeto Citrix’s 
Work 2035, elaborado com mais de 2000 colaboradores e 
500 diretores de Recursos Humanos –, existem três prio-
ridades a que devemos estar atentos num futuro próximo:

1 – Os colaboradores esperam de forma esmagadora opções flexíveis
88% dos colaboradores afirmam que, quando procuram 
um trabalho, privilegiam a flexibilidade horária e de lo-

2

Opinião

AS EMPRESAS 
DEVERÃO COMBINAR 
MODELOS  
DE TRABALHO 
FLEXÍVEIS, UM 
ACOMPANHAMENTO 
FOCADO NO VALOR 
EM DETRIMENTO  
DO VOLUME  
E A DIVERSIDADE 
DAS EQUIPAS

cal e 76% acreditam que será 
dada prioridade ao estilo de 
vida, mesmo que isso signi-
fique um corte salarial. 83% 
dos colaboradores estão dis-
postos a mudar das grandes 
cidades para áreas rurais;
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FÁBIA MARTINS RUMA  
À CENTRALMED PARA SER  
A NOVA DRH

CATARINA GRAÇA
É A NOVA DRH  
DA CLARANET PORTUGAL

RITA XAVIER 
É A NOVA DIRETORA DE 
PEOPLE DO GRUPO MARSH 
MCLENNAN EM PORTUGAL

SUSANA RODRIGUES  
LIDERA A ÁREA DE RH  
DA VANGUARD PROPERTIES

PUREZA VASCONCELOS  
E SOUSA ASSUME CARGO  
DE COUNTRY MANAGER  
DA BETCLIC PORTUGAL

 Fábia Martins reforça a equipa da 
Centralmed - empresa de segurança e 
saúde no trabalho -, na qualidade de 
diretora de recursos humanos. É licenciada 
em Psicologia das Organizações e do Trabalho, 
mestre e pós-graduada em Gestão Estratégica 
de Recursos Humanos.
Fábia Martins conta com 15 anos de 
experiência na implementação de projetos 
de desenvolvimento de RH e formação, tendo 
passado por empresas como a Dynargie  
e a Consulting House.

 Com uma experiência de mais de uma 
década na área dos RH, Catarina Graça 
transita do Grupo SIBS para a Claranet 
Portugal, o maior fornecedor de tecnologias 
de informação em Portugal e especialista 
em soluções de cloud, security e workplace. 
Licenciada em Engenharia da Linguagem  
e do Conhecimento, pela Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, e com 
uma pós-graduação em Comunicação 
Organizacional pela Universidade Católica, 
Catarina Graça assume a nova função  
de DRH, num período de grande crescimento 
da empresa, que conta com mais  
de 800 profissionais.

 Susana Rodrigues reforça equipa da Vanguard 
Properties Portugal, na qualidade de head of hu-
man resources. Mestre em Psicologia Organizacio-
nal e pós-graduada em Data Analysis in the Social 
Sciences, Susana Rodrigues estará encarregue do 
recrutamento, bem como de promover as relações 
interpessoais na empresa. 

 Pureza Vasconcelos e Sousa é a nova 
country manager da Betclic Portugal  
– empresa de apostas desportivas e jogos 
de casino online. Formada em Gestão pela 
Universidade Católica, com pós-graduações 
em Digital Marketing Analytics de MIT pela 
Sloan School of Management e em Marketing 
pelo INSEAD, Pureza Vasconcelos e Sousa vem 
substituir Ricardo Domingues – que passa a 
ser o head of international markets do Betclic 
Group. A nova country manager da marca soma 
passagens pelos setores do grande consumo 
e das comunicações, tendo trabalhado com 
conhecidas marcas, como a Nokia.

 O Grupo Marsh McLennan – player global nas 
áreas de risco, estratégia e capital humano  
– recebe Rita Xavier como nova DRH. Licencia-
da em Psicologia Social e Organizacional, Rita 
Xavier foi diretora de RH na Nokia (sete anos) e 
na Capgemini, tendo sido ainda consultora sénior 
de RH na SAP. Agora,  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.
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 Trabalhadores felizes são trabalhadores mais motivados e, 
consequentemente, mais produtivos. Daí a temática do bem-estar 
nas organizações ser tão importante, apesar de ainda merecer pouca 
atenção por parte da investigação científica e da gestão de recursos 
humanos. É precisamente sobre a felicidade no trabalho que se debruça 
o novo livro de Reinaldo Sousa Santos, que lhe conta tudo o que precisa 
de saber sobre esta temática central no discurso e planos de vida e de 
carreira das pessoas, e que é também um dever ético das organizações. 
No livro, o autor apresenta uma caracterização do “triângulo” do 
bem-estar social: oportunidades de relacionamento (e.g. reuniões 
de trabalho, encontros de convívio, etc.), apoio social (e.g. ambiente 

TRANSIÇÃO  
ENTRE  
O MUNDO 
ACADÉMICO  
E O MUNDO  
LABORAL

 Este é um livro que junta textos de vários autores, com capítulos sobre empregabilidade, 
competências, formação complementar, investigação académica, associativismo académico, 
Erasmus (programa europeu de intercâmbio escolar), prática desportiva, voluntariado e estágios. 
Dúvidas e receios invadem as mentes dos mais jovens no momento de integração no mercado de 
trabalho, após conclusão dos estudos. Serão estes capazes de capitalizar aquilo que aprenderam e 
as competências que praticaram? O que se verifica, de facto, são lacunas ao nível das competências 
comportamentais, que acabarão por implicar um maior investimento por parte dos empregadores. 
“Será possível diminuir essas lacunas? Poderão os estudantes universitários obter uma componente 
‘extra’ que os distinga dos demais?” É a estas questões que a obra pretende dar resposta.
Paulo Leitão é mestre em Psicologia Organizacional e pós-graduado em Digital Enterprise 
Management, tendo iniciado a sua carreira profissional em 2014, com um foco ao nível da consultoria 
organizacional nas áreas de talent acquisition & development.
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positivo, empatia, etc.), valores sociais (e.g. respeito, equidade e não-
discriminação, etc.).
Reinaldo Sousa Santos é professor de Gestão de Recursos Humanos, 
doutorado em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto e pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos.

Coordenação: Nélia Vicente e Paulo Cópio
Editora: Editora RH

APRENDER IMPORTA

 Uma obra dedicada na íntegra à formação 
nas empresas portuguesas, enriquecida com 
vários casos práticos de nomes que nos 
são bem familiares, como a Infraestruturas 
de Portugal, a Hovione ou a Media Capital. 
Experiências, vivências e emoções de liderar 
projetos de formação e desenvolvimento são 
contadas na primeira pessoa, permitindo ao leitor 
refletir sobre o conceito “vivo” de formação.
Nélia Vicente e Paulo Cópio, coordenadores 
da obra, têm mais de 20 anos de experiência 
profissional e são especialistas em formação 
comportamental, coaching e consultoria.
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