
9 770874 566803

00133

ENTREVISTA

TENENTE CORONEL 
FERNANDO MAÇANA

ENTREVISTA

SUSANA CORREIA 
DE CAMPOS

ENTREVISTA

NUNO  
LUZ

Lições Aprendidas no Exército Jerónimo Martins CEO da FNAC

HRANALYTICS
 T R A N S F O R M A R  D A D O S  E M  D E C I S Õ E S  D E  G E S T Ã O

CADERNOS ESPECIAIS SOFTWARE RH ASSIDUIDADE E  
CONTROLO DE ACESSOS

DESCUBRA QUAIS SÃO OS
MELHORES LUGARES PARA TRABALHAR 2021



Simplicidade e eficácia na gestão
de pessoas

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.



Excelência apesar da pandemia
missão da RHmaga-
zine é promover e 
divulgar a excelência, 
as boas práticas de 
recursos humanos, 
relatando exemplos 

inspiradores do que melhor se faz por 
esse mundo fora.

Tarefa aparentemente difícil em plena 
crise pandémica, em que o mundo parece 
suspenso numa enorme incerteza e vola-
tilidade. Mas aquilo que nos dá esperança 
é que, apesar da pandemia, muitas coi-
sas boas continuam a ser feitas, provando 
que a excelência por vezes emerge dos 
contextos mais adversos.

E é isso que esta edição da RHmagazine 
nos relata.

Comecemos por notícias francamente 
animadoras: no mais recente estudo da 
BCG, Portugal sobe várias posições no 
ranking de países mais atrativos para 
trabalhar, algo que é verdadeiramente 
notável se considerarmos as dificuldades 
que atravessamos atualmente. E porque é 
que isto acontece? Porque a excelência se 
pratica todos os dias, nos mais diversos 
locais e contextos da nossa sociedade e 
da nossa economia.

Disso nos fala a entrevista ao CEO da 
Fnac, que nos relata um exemplo inspira-
dor de como dar uma resposta eficaz aos 
desafios da pandemia. Na mesma linha 
vai a entrevista a Patrícia Cristovão, DRH 
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da SAP Portugal, que nos relata exemplos 
multifacetados dessa capacidade de rein-
venção e energização dos colaboradores e 
da organização como um todo.

Outros testemunhos de excelência que 
gostaria de destacar são a Norauto, com as 
suas práticas de desenvolvimento de talen-
to, e o WyGroup, que criou um magnífico 
espaço de trabalho para os seus colabora-
dores, que é um verdadeiro “experience 
hub” de excelência que já tive o privilégio 
de visitar.

E, por fim, um destaque muito especial 
para os resultados do estudo Great Place to 
Work, que evidencia muitos exemplos do 
que melhor se faz por cá na gestão de pes-
soas. Muitos testemunhos verdadeiramen-
te inspiradores, que provam que é possível 
apostar na excelência, apesar da pandemia.

De muitos mais exemplos interessantes e 
originais se faz esta edição da RHmagazi-
ne, que esperamos que vos inspire a fazer 
cada vez mais e melhor. Foi um privilégio 
para nós preparar esta edição, e fazêmo-la 
chegar a vós mais uma vez com a convic-
ção de que cumprimos a nossa missão. 
Um abraço, votos de boa leitura e até à  
próxima edição!  

Editorial            POR

Ricardo Fortes da Costa
Diretor da RHmagazine

CEOs admitem um modelo híbrido de 
trabalho no pós-pandemia (KPMG CEO 

Outlook Pulse Survey de 2021)

ApenasOS PROFISSIONAIS 
DA TECNOLOGIA EM 
PORTUGAL GANHAM 
32 500 EUROS 
BRUTOS ANUAIS

dos CE0s aponta para um 
regresso ao “normal” em 
2022 (KPMG CEO Outlook 
Pulse Survey de 2021) 

três 
em cada dez
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Chegaram os 
Guias Práticos…

N
o IIRH queremos ser o 
ponto de encontro do se-
tor da Gestão de Pessoas 
de Portugal, e, como tal, 
uma das nossas missões 
é levar informação útil e 
de qualidade a todos os 

profissionais do setor.
Por outro lado, a responsabilidade social 

também faz parte do nosso ADN desde sempre, 
e nesta altura tão complicada para os estudan-
tes decidimos estabelecer uma parceria com a 
Universidade Europeia para articular o merca-
do e a Academia. Avançámos com um projeto 
de elaboração de Guias Práticos que sejam uma 
referência, um suporte para profissionais e um 
registo de boas práticas de Gestão de Recursos 
Humanos em temáticas como a Avaliação de 
desempenho, a Gestão da Compensação ou 
ainda o Onboarding.

A Universidade Europeia tem como missão 
desenvolver profissionais globais que saibam 
responder aos desafios do mercado de trabalho 
e proporcionar uma aprendizagem baseada na 
investigação científica. Assim, decidimos en-
volver os seus estudantes de RH na realização 
de um trabalho exaustivo de pesquisa, seguido 

pela concretização de entrevistas a empresas 
e profissionais da área, o que lhes proporcio-
nou uma visão aplicada dos conhecimentos 
que têm vindo a adquirir no seu curso. 

Com esta parceria procuramos a concreti-
zação de vários objetivos, entre os quais esti-
mular a circulação do conhecimento entre a 
Academia e a Comunidade RH, oferecer aos 
estudantes a possibilidade de trabalhar num 
projeto que sirva os seus propósitos acadé-
micos e profissionais, juntar em contexto de 
trabalho atuais e futuros profissionais de RH 
e, por fim, oferecer ao mercado instrumentos 
de trabalho que se querem uma referência, 
um suporte para profissionais e um registo de 
boas práticas de gestão de recursos humanos. 

Descubra os nossos Guias na página da 
RHmagazine, em rhmagazine.pt.

Espero que gostem. 



ESTUDO BOSTON CONSULTING GROUP

Portugal sobe no ranking de países 
mais atrativos para trabalhar, apesar de 
a mobilidade estar em queda devido à 
pandemia. Canadá é o destino preferido 
pelos trabalhadores estrangeiros.

Os colaboradores da Liberty Seguros passam agora para um regime de 
trabalho remoto definitivo. Em comunicado, a empresa afirma que passou a 
ser 100% digital. 

Quase metade das mulheres do setor tecnológico (47%) acreditam 
que a pandemia veio atrasar a sua evolução na carreira.  

PORTUGAL SOBE NO 
RANKING DE PAÍSES 
MAIS ATRATIVOS  
PARA TRABALHAR

 Um novo estudo levado a cabo pela Boston Consulting Group (BCG), 
em parceria com a The Network, cujo representante em Portugal é o 
Alerta Emprego, revela que Portugal é o 26.º destino mais atrativo para 
trabalhadores estrangeiros. Relativamente a 2018, Portugal subiu qua-
tro posições no ranking. Canadá é considerado o destino prefe-
rido pelos trabalhadores estrangeiros - os Estados Unidos 
seriam, até agora, o destino mais atrativo.

De acordo com o estudo «Decoding Global Talent, Onsi-
te and Virtual», a pandemia teve um impacto significativo 
na abertura das pessoas para trabalhar no estrangeiro. Os 
trabalhadores demonstram menos interesse em trabalhar 
no estrangeiro e, quando procuram uma oportunidade lá 
fora, preferem os países que tiveram melhores resultados 
na contenção da Covid-19. 
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TELETRABALHO

ESTUDO KASPERSKY

LIBERTY SEGUROS 
APOSTA NO 
TELETRABALHO DE 
FORMA DEFINITIVA

MULHERES DO SETOR DE IT ENFRENTAM 
BARREIRAS DE PROGRESSO NA CARREIRA 
DEVIDO À COVID-19

 O CEO da Liberty Seguros para o mercado europeu anunciou que os colabo-
radores vão passar a poder trabalhar a partir de qualquer lugar. Os trabalhado-
res poderão, ainda assim, passar até dois dias por semana nas instalações da em-
presa, no pós-pandemia, para atividades específicas ou reuniões presenciais. Por 
ano, os colaboradores irão receber 660 euros brutos para as despesas inerentes à 
atividade de trabalho. Esta é uma decisão que a seguradora já andava a estudar no 
pré-pandemia, e vem responder aos desejos dos colaboradores. 

De notar que, em Portugal, a empresa conta com cerca de 400 colaboradores. 
No entanto, a decisão estende-se a Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte. No total, 
serão dois mil colaboradores em regime remoto.

 Ainda existem preconceitos sociais que têm dificultado a luta pela igual-
dade de oportunidades entre homens e mulheres no setor de IT. O relatório 
da Kaspersky, “Women in Tech, Where are we now? Understanding the evolution 
of women in technology”, revela que quase um terço das mulheres que trabalham 
no setor tecnológico preferem trabalhar em casa. Um número semelhante revela 
que trabalha mais eficientemente a partir de casa, e 33% afirmam que têm mais 
autonomia quando não trabalham num escritório.

No entanto, quase metade das mulheres que trabalham neste setor têm lutado 
para equilibrar a vida profissional e a vida pessoal desde o início da pandemia – e é 
uma tendência mundial. As razões passam por funções do dia a dia que prejudicam 
a produtividade, como a limpeza da casa (60% das mulheres afirmam terem feito 
a maior parte da limpeza da casa, em comparação com 47% dos homens); tarefas 
escolares dos filhos em casa (63% das mulheres em comparação a 52% dos ho-
mens); e adaptação do horário de trabalho (54% das mulheres tiveram de o fazer, 
para cuidar da família, mais do que o parceiro). 
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7Opinião

Se a questão não passa 
pela liderança ou necessida-
de de controlo absoluto, en-
tão o melhor caminho será o 
de confrontar o colaborador 
com os argumentos que jus-
tificam a decisão: diminuição 
da produtividade, sistemas 
de informação deficientes ou 
outro equipamento, questões 
de segurança na gestão da in-
formação, uma quebra subs-
tancial na inteligência social 

da equipa, etc...
Por outro lado, inúmeros 

estudos demonstram que as 
pessoas valorizam muito a 
possibilidade de uma parte 
do trabalho ser flexibilizado 
semanalmente, mensalmen-
te ou mesmo anualmente. 
Uma possibilidade que vale a 
pena analisar. 

Sabemos que colaborado-
res satisfeitos e felizes pro-
duzem mais e melhor. Por 
outras palavras, se a opção de 
não flexibilizar o teletrabalho 
se prende exclusivamente 
com controlo, diria que vale a 
pena pensar duas vezes. Se 
não há como o fazer, trata-se 
de o dizer de forma clara e 
sustentada aos colaborado-
res e, no limite, prescindir de 
alguns que poderão procurar 
outra opção.

Seja qual for a sua opção, 
vale a pena ter presente que: 
“quem muito controla pouco 
comanda!” 

POR

Carla Carvalho Dias
Speaker, Consultant, Trainer - Inspiring people to smile and serve 

SE A OPÇÃO DE 
NÃO FLEXIBILIZAR 
O TELETRABALHO 
SE PRENDE 
EXCLUSIVAMENTE 
COM CONTROLO, 
DIRIA QUE VALE 
A PENA PENSAR 
DUAS VEZES.

COMO LIDAR  
COM QUEM QUER  
FICAR EM CASA?

correr como se perspetiva chegaremos, 
em breve, ao ponto onde será possível 
voltar a reabrir os negócios no seu mo-
delo tradicional. Acontece que haverá 
pessoas que não desejam que assim 
seja. Para muitos, o teletrabalho pode-
rá representar mais qualidade de vida, 

menos tempo no trânsito, mais tempo para si ou para os 
seus, ou mesmo não ter que estar na presença de colegas 
ou líderes.

Esta situação pode transformar-se numa dificuldade 
para os gestores que ambicionam o dia em que tudo voltará 
ao que conhecíamos como normal.

Vale a pena refletir e antecipar esse momento com solu-
ções que garantam a produtividade e, simultaneamente, a 
satisfação dos colaboradores.

Seja qual for a sua decisão, o primeiro ponto é a comu-
nicação honesta às equipas tão breve quanto possível. Se 
a sua empresa não pode prescindir da presença física dos 
colaboradores, ou não o quer fazer, a antecipação, planea-
mento e forma de comunicação é um fator chave. 

Partindo do princípio de que a empresa não flexibiliza o 
teletrabalho, é importante não só o anúncio, mas, simulta-
neamente, o que sustenta essa decisão, ou seja, a explica-
ção clara das razões que levam a empresa a não prescindir 
da presença dos seus colaboradores.

Perante a objeção do colaborador que prefere manter o 
teletrabalho, é importante distinguir entre a verdadeira ne-
cessidade da presença física ou o estilo de liderança que 
poderá não se ter adaptado a este período. 

Liderar uma pessoa em teletrabalho requer um modelo 
de gestão por projeto ou objetivos e prazos. Com confiança 
e sem a preocupação de controlo efetivo, ao contrário da 
micro-gestão em que queremos controlar toda e qualquer 
tarefa. 

A
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MULTIPESSOAL LANÇA NOVO 
SERVIÇO DE CONSULTORIA 
EM TRANSFORMAÇÃO  
DIGITAL

objetivo? Transformar os “sempre foi 
assim”. Tal como muitas outras empre-
sas, também a Multipessoal está neste 
momento a passar por um processo de 
transformação digital. Para levar a cabo 
esta mudança de forma eficaz, foi ne-
cessário obter recursos com mais kno-

w-how na área de IT. Vasco Leitão, IT Senior Director, surge 
na Multipessoal com o objetivo de implementar um plano de 
transformação, com uma estratégia delineada.

É exatamente isso que esta nova oferta vem trazer às em-
presas. A transformação que a Multipessoal levou a cabo com 
sucesso dentro da própria empresa mostrou-se valiosa e deu 
origem a um novo serviço.  O mesmo passa pela análise, de 
forma global, da parte tecnológica, mas também dos processos 
dos clientes.

“O ser humano segue o processo, mas também temos de 
perceber se os recursos que temos são capazes de desempe-
nhar tarefas de alta complexidade, ou se é mais fácil baixar a 
complexidade das tarefas. Os nossos recursos são os que mais 

percebem desta 
área”, acrescen-
ta Vasco Leitão. 
Toda esta trans-
formação veio 
permitir à Mul-
tipessoal avançar 
“quase dez anos nos 
últimos dois anos”.

O novo serviço de Con-
sultoria Digital da Multi-
pessoal pretende ajudar as 
organizações a conhecer os 
elementos-chave para uma 
transformação digital, e im-
plementar as mudanças ne-
cessárias, com vista a uma 
estratégia digital competitiva. 
Vasco Leitão explica à RHma-
gazine em que consiste todo o 
processo do serviço, que co-
meça com uma avaliação do 
grau de maturidade tecnoló-
gica das organizações. Numa 
primeira fase, é feita uma 
análise da infraestrutura tec-
nológica da empresa; ou seja, 
é analisada a arquitetura base 
de IT. Numa segunda fase, é 
também analisado o posto de 
trabalho, com a finalidade de 
se apurar se é adequado ao 
trabalho e função. Nesta fase, 
é avaliado o tipo de hardwa-
re e software utilizado para 

equipar os co-
laboradores. O terceiro passo 
é analisar o software core da 
empresa, examinando os sis-
temas de suporte, por forma 
a perceber se são adequa-
dos aos processos da orga-
nização. Por fim, são ainda 
analisados os projetos de IT 
em curso, bem como a sua 
implementação.

“O cliente está, no fundo, 
a comprar uma equipa de IT 
em outsourcing. Uma equi-
pa de IT bem montada, com 
provas dadas, porque fizemos 
bastante trabalho dentro 
da Multipessoal”, sublinha 
 Vasco Leitão. 

Do acompanhamento dos 
stakeholders – e não só das 
chefias de topo, mas também 
dos intermédios – e dos obje-
tivos destes para o futuro da 
empresa, nasce um relatório 

Na Multipessoal nasceu um novo serviço 
de Consultoria em transformação digital 
que propõe uma análise completa das 
infraestruturas e processos  
das empresas, delineando planos de 
transformação que podem ir desde  
a verificação da adequação da 
infraestrutura tecnológica aos objetivos  
de crescimento da empresa e à 
reformulação das equipas de trabalho.

O

Mercado
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• Vasco Leitão, IT Senior Director
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de diagnóstico e recomenda-
ções que apresenta aquele 
que será o futuro da organiza-
ção. Depois de feita a análise 
técnica, é na conversa com o 
cliente que é definido o pro-
jeto, que terá como finalidade 
oferecer melhorias e propor 
o futuro perspetivado pelas 
empresas. Num trabalho de 
enquadramento, que permi-
te às empresas perceber em 
que vertentes e aspetos faz 
sentido apostar, é igualmente 
definido o que é preciso tra-
tar primeiro, através de uma 
espécie de timeline. “A nossa 
conversa com o cliente é que 
define muito o projeto que 
vamos fazer”, sublinha Vasco 
Leitão. “Consultoria é isso, é 
feito à medida”, acrescenta.

É depois da fase do pro-
duto de IT que é feita uma 
análise operacional, onde se 

integra o Customer Care e a 
comunicação – são dadas aos 
clientes recomendações de 
especialistas, na vertente de 
consultoria, que permitam ir 
ao encontro das expectativas 
da empresa. 

Verificado o êxito na em-
presa e a pedido de clientes, 
a Multipessoal decidiu ofere-
cer esta solução ao mercado, 
apoiada numa vasta equipa 
de profissionais seniores.

A estratégia de transfor-
mação digital vem oferecer 
às empresas um apoio na de-
finição de planos, com base na 
análise da área de IT. Já a es-
tratégia de Customer Care, por 
exemplo, vem disponibilizar 
as ferramentas e os profissio-
nais especializados em reen-
genharia de processos, com o 
objetivo de proporcionar uma 
melhor experiência ao cliente. 

Segundo Vasco Leitão, em 
muitas empresas verifica-se 
uma certa “iliteracia” relati-
vamente ao IT, o que se des-
dobra em dificuldades no que 
respeita, por exemplo, aos 
pedidos ao suporte técnico. 
A Multipessoal oferece um 
serviço que quer acabar com 
os “sempre foi assim”, apre-
sentando inovações, planos 
e estratégias que permitem 
às empresas passar por uma 
transformação digital de 
forma estruturada e eficaz. 
Neste âmbito, a empresa 
pode funcionar também com 
serviço de IT externo para or-
ganizações que não possuam 
este departamento interna-
mente ou até que precisem 
de uma segunda opinião na 
escolha de soluções para os 
seus desafios.

De acordo com Vasco Lei-
tão, esta “visão de quem vem 
de fora” é o que vai permitir 
pôr em causa o que pode não 
estar a funcionar a nível digi-
tal, e melhorar esses aspetos 
através de uma estratégia. O 
plano pode ser mais comple-
xo e completo, ou mais sim-
ples e direcionado àquele que 
é o problema - irá depender 
do que a empresa quer, ne-
cessita e do investimento que 
pretende fazer. 

“O CLIENTE 
ESTÁ, NO FUNDO, 
A COMPRAR UMA 
EQUIPA DE IT EM 
OUTSOURCING. UMA 
EQUIPA DE IT BEM 
MONTADA, COM 
PROVAS DADAS”

A nível do Outsourcing, a Mul-
tipessoal coloca-se enquanto 
especialista no recrutamen-
to de profissionais de IT em 
modelos de negócios como 
business process outsourcing. 
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Na Fnac, o impacto da pandemia não foi, 
de todo, irrisório. Em março de 2020, 
deu-se o encerramento de todas as lojas, 
e o distanciamento entre os recursos 
humanos e as empresas tornou-se um 
verdadeiro desafio. A RHmagazine esteve 
à conversa com Nuno Luz, diretor-geral 
da Fnac, para perceber que soluções 
foram encontradas para fazer frente à 
pandemia e a desafios como a formação 
dos vendedores. O responsável fala-nos 
sobre o que se alterou a nível da gestão de 
pessoas e sobre as ações desenvolvidas 
para os colaboradores.

Q

POR

Cristina Martins de Barros
RHmagazine 

ual foi o maior impacto que a pandemia teve 
nos vossos recursos humanos?
O maior impacto que tivemos na 
Fnac foi o encerramento da totali-
dade das nossas lojas em março de 
2020. A grande maioria dos recursos 
humanos da Fnac presta os seus ser-

viços nas 34 lojas Fnac que temos em Portugal. 
Desde o início de fevereiro de 2020, fizemos planos de 

contingência por forma a antecipar o impacto dos possí-
veis cenários de evolução do vírus, tendo também a van-
tagem de antever o que estava a acontecer nos restantes 
países do grupo Fnac Darty. Com a entrada do estado de 
emergência face à rápida evolução do vírus, e tendo a op-
ção de manter a atividade aberta, decidimos encerrar to-
dos os pontos de venda físicos, salvaguardando a saúde 
dos nossos colaboradores e dos nossos clientes.

Entrevista Principal

«TIVEMOS 
COMPORTAMENTOS 
ESPETACULARES DE 
ENVOLVIMENTO E 
RESPOSTA PRONTA  
DA GRANDE MAIORIA  
DOS COLABORADORES  
DA FNAC»
NUNO LUZ,  
DIRETOR GERAL DA FNAC



INFORMAÇÃO

• Nº de colaboradores: 1800
• Nº de lojas: 34 lojas físicas 
Fnac, 5 lojas PC Clinic, Fnac.pt
• Aberturas previstas: 2 lojas 
em 2021
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“ESTE FOI O 
MAIOR DESAFIO 
QUE TIVEMOS 
ENTRE MÃOS, O 
DISTANCIAMENTO 
DA GRANDE 
MAIORIA DOS 
NOSSOS RECURSOS 
COM A EMPRESA 
DURANTE ALGUNS 
MESES”

sos com a empresa, durante 
alguns meses. Foi necessá-
rio implementar canais de 
comunicação alternativos, 
de modo a manter a ligação 
com os colaboradores e ser-
mos capazes de transmitir 
as mensagens chave sobre 
a evolução da empresa, bem 
como os planos operacionais 
de retoma da atividade.

Por fim, gostava de aprovei-
tar este momento para fazer 
um agradecimento especial a 
todas as equipas que permiti-
ram à Fnac continuar a servir 
os seus clientes, maiorita-
riamente pelo canal online, 
durante o primeiro confina-

mento em 2020. As equipas 
do nosso centro logístico em 
Alverca estiveram sempre a 
operar com uma intensidade 
de trabalho nunca verificada 
e perante o desconhecimento 
e risco que era nesse momen-
to estar fora de casa. Nestes 
momentos de maior pressão 
e risco, tivemos comporta-
mentos espetaculares de en-
volvimento e resposta pronta 
da grande maioria dos cola-
boradores da Fnac. 

Na preparação da entrevista, falá-
mos sobre um dos desafios atuais 
para a Fnac, a formação dos ven-
dedores, pois a informação que 
têm de absorver é muita e está em 
constante atualização. Pode-nos 
falar sobre este desafio? Como 
estão a trabalhar para resolver 
esta questão?
A formação dos nossos con-
sultores de venda é um de-
safio devido a dois fatores. 
Em primeiro lugar, os con-
sumidores estão hoje muito 
melhor informados sobre 
os produtos e serviços que 
adquirem. É muito fácil en-

contrar na web, ou mesmo 
em revistas especializadas, 
toda a informação detalha-
da sobre qualquer produto, 
incluindo comparações e 
avaliações feitas por experts 
na área. Cerca de 80% dos 
consumidores pesquisam 
na web antes de entrarem 
numa loja, esperando que o 
consultor de vendas esclare-
ça as últimas dúvidas. 

O segundo fator está rela-
cionado com a transforma-
ção do retalho em geral, e 
em particular das lojas Fnac. 
O comércio de proximidade 
leva à abertura de lojas com 
uma dimensão mais peque-
na e uma gama mais reduzi-
da de produtos nas diversas 
áreas onde a Fnac opera. Ao 
contrário das lojas de maior 
dimensão, não temos, nes-
te tipo de lojas, consultores 
dedicados em exclusivo às 
diversas áreas de produtos 
e, portanto, o colaborador 
deve ter a capacidade de re-
comendar o melhor livro de 
poesia e, ao mesmo tempo, 
o smartphone que melhor 
satisfaça as necessidades do Nenhum cenário planea-

do antecipava este fecho por 
completo e com ele o confi-
namento de 1500 colabora-
dores nas suas residências. 
Grande parte dos colabo-
radores, de um dia para o 
outro, ficaram em casa sem 
estarem preparados para o 
efeito e, obviamente, sem a 
possibilidade de prestar as 
suas funções em teletraba-
lho face à natureza do mes-
mo. Este foi o maior desafio 
que tivemos entre mãos, o 
distanciamento da grande 
maioria dos nossos recur-
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pela formação da equipa, 
mas também em grande 
parte pela paixão dos nossos 
consultores sobre os pro-
dutos que vendemos e pela 
mentalidade de permanente 
desafio em servir melhor os 
nossos clientes.     

Um dos grandes problemas do re-
talho na gestão dos recursos hu-
manos são os horários, o trabalho 
por turnos, o trabalho nos feriados 
e fins de semana, que dificultam a 
vida de família. Como gerem esta 
dificuldade na Fnac, quando o equi-
líbrio entre vida pessoal e trabalho 
é cada vez mais importante, em 
particular para as novas gerações?
A evolução da nossa so-
ciedade tem levado a alte-
rações de prioridades nas 
novas gerações. Sem dúvida 
que os jovens hoje procu-
ram um maior equilíbrio 
entre a vida pessoal e profis-
sional. A família, os hobbies, 
o desporto e outros fatores 
são prioridades para as no-
vas gerações, para as quais 
as empresas devem estar 
consciencializadas.  

Por outro lado, a Fnac or-
gulha-se de ter uma rotação 

muito baixa nos seus cola-
boradores, sendo frequente 
encontrar colaboradores em 
loja que estiveram desde 
o primeiro dia de abertura 
das mesmas. Obviamente 
traduz o gosto dos nossos 
colaboradores pela Fnac e a 
forma como procuramos fo-
mentar o gosto pela cultura e 
tecnologia. Mas o avançar da 
idade leva também a neces-
sidades e prioridades dis-
tintas, como seja o acompa-
nhar mais de perto o nosso 
entorno familiar. 

O retalho continua a exigir 
uma grande disponibilidade 
horária a todos os que parti-
cipam nesta indústria, com 
a mais valia de permitir aos 
portugueses um fácil aces-
so a produtos e serviços em 
qualquer momento do dia ou 
da semana. É nesta valência 
entre disponibilidade para 
os clientes e uma maior es-
tabilidade de horários para 
os nossos colaboradores que 
vamos procurar desenvolver, 
nos próximos meses, um 
programa que permita um 
maior equilíbrio destes fato-
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consumidor. 
Deste modo, é um desa-

fio enorme para os nossos 
colaboradores conseguirem 
responder a esta evolução 
do mercado e continuar a 
dar uma resposta eficiente 
e de qualidade em todas as 
interações com potenciais 
clientes. A formação em pro-
duto é necessariamente uma 
área em que continuamos a 
investir de diversas formas, 
tanto em formações tradi-
cionais, como na partilha de 
conhecimento com os nossos 
experts em cada área de ne-
gócio e, num futuro próximo, 
através de formação e-lear-
ning nos suportes tecnoló-
gicos mais comuns, como 
seja um smartphone. É nes-
ta última vertente que a Fnac 

vai efetuar um investimento 
considerável, tendo como ob-
jetivo flexibilizar a forma e os 
momentos de formação aos 
nossos consultores.

Importante salientar que 
o sucesso da Fnac depende 
obviamente desta resposta 
clara e informada aos clien-
tes, que não só é suportada 

“TENHO MUITAS 
DÚVIDAS DA MAIS 
VALIA DE TER HOJE 
LOJAS ABERTAS 
ENTRE AS 23H E AS 
24H, DURANTE OS 
DIAS DE SEMANA”

Entrevista Principal
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pandemia mostrou, durante 
determinados períodos, que 
podemos otimizar horários 
de lojas sem impactar o ne-
gócio e a flexibilidade para 
os consumidores.

Acredito que a realidade do reta-
lho também dificulte a atração das 
pessoas com o perfil que desejam, 
o já famoso talento. Tenho razão?
Pelas razões referidas an-
teriormente, o retalho não 
tem hoje a melhor imagem 
para uma carreira profissio-
nal. É curioso que, até em 
países mais desenvolvidos, 
trabalhar no retalho é visto 
como uma ocupação para 
estudantes (em regimes de 

part-time) ou para início de 
carreira.

No entanto, o talento nes-
ta indústria é fundamental 
tal como em qualquer outra 
área de negócio. Na Fnac 
procuramos sempre incor-
porar colaboradores que te-
nham a ambição de evoluir 
para funções mais comple-
xas e de maior responsabi-
lidade, pois o conhecimento 
base da operação de retalho 
é fundamental para qual-
quer função na nossa organi-
zação. Procuramos sempre 
que os nossos colaborado-
res façam o seu percurso de 
evolução profissional dentro 
da nossa organização, o que 

Na Fnac procuramos sempre 
colaboradores que tenham 
ambição de evoluir para 
profissões mais complexas.

res, através de uma progra-
mação de recursos humanos 
distinta em loja.  

Acha que esta pandemia veio trazer 
alguma reflexão sobre estes horá-
rios, em particular nos centros 
comerciais com lojas abertas até 
à meia-noite?

Como referi, julgo que a dis-
ponibilidade horária para 
os clientes é fundamental, 
mas concordo que deveriam 
existir otimizações para pre-
cisamente melhorar o equi-
líbrio entre a vida pessoal 
e profissional de todos os 
colaboradores das lojas. O 
ponto que refere é um bom 
exemplo. Tenho muitas dú-
vidas da mais valia de ter 
hoje lojas abertas entre as 
23h e as 24h durante os dias 
de semana, pois o reduzido 
negócio adicional gerado 
mostra que não é fundamen-
tal mantê-lo (como acontece 
obrigatoriamente em alguns 
centros comerciais). Esta 
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é demonstrado pelos atuais 
8,7 anos de antiguidade mé-
dia na Fnac por colaborador.

Nos últimos anos, têm apostado na 
abertura de lojas mais pequenas em 
cidades com menos população. Po-
de-nos explicar porquê e se isso 
alterou de alguma forma a vossa 
gestão de pessoas?
Um pilar importante da nos-
sa estratégia centra-se em 
aproximar a experiência de 
uma loja física Fnac a um 
maior número de portugue-
ses. Obviamente, cobrimos 
todo o território nacional com 
o nosso canal online, através 
do qual disponibilizamos mi-
lhares de referências com en-
trega em 24h na morada que 
o cliente desejar. No entanto, 
concluímos que, mesmo para 
potenciar o nosso canal on-
line, faz falta um ponto de 
venda físico onde os nossos 
clientes se possam deslocar 
para obter informações so-
bre produtos, fazer o levan-
tamento dos seus pedidos ou 
mesmo ter um acesso mais 
facilitado a qualquer neces-
sidade de pós-venda.

Com este objetivo, temos 
aberto, nos últimos anos, lo-
jas com áreas mais reduzidas 
(entre 250m2 e 800m2) que 
permitem esta proximidade 
maior a populações mais 
distantes das grandes cida-
des. Exemplos deste formato 
de proximidade da Fnac são 
as nossas lojas de Vila Real, 
Évora, Torres Novas e Torres 
Vedras.

Para estes espaços mais 
reduzidos, não temos a es-
pecialização de cada cola-
borador por área de produto 
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como podemos encontrar 
nas grandes lojas dos cen-
tros urbanos. No entanto, 
como referi anteriormente, 
queremos continuar a dar 
o mesmo nível de serviço e 
aconselhar os melhores pro-
dutos e complementos para 
determinada necessidade 
do cliente. Voltando ao tema 
antes comentado da necessi-
dade de formação em todas 
as áreas da Fnac: em particu-
lar nestas lojas, procuramos 
perfis mais generalistas, com 
vontade de aprender e alar-
gar os seus conhecimentos 
e, sobretudo, que possam 
concretizar o nosso objetivo 
final de atuar como agente 
na divulgação cultural e dos 
desenvolvimentos tecnológi-
cos, com o compromisso de 
uma escolha informada e um 
consumo responsável. 

Nas lojas é impossível estar em te-
letrabalho, mas nos vossos serviços 
centrais é possível. Qual é a vossa 
política neste aspeto? Já tinham 
implementado este modelo? Vão 
oferecer, ou continuar a oferecer, 
essa possibilidade aos colaborado-
res quando for possível?
Antes da pandemia, planeá-
vamos lançar um projeto 
piloto para os colaboradores 
dos nossos serviços cen-

PROCURAMOS 
PERFIS MAIS 

GENERALISTAS 
COM VONTADE DE 

APRENDER

trais, que passava por per-
mitir dois dias por mês em 
teletrabalho. 

A eficácia e o sucesso da 
nossa atividade depende em 
grande parte da coordenação 
e comunicação entre os di-
versos departamentos cen-
trais, como sejam o departa-
mento comercial, marketing 
merchandising, logística e os 
nossos departamentos ope-
racionais (lojas físicas e ca-
nal online). Operamos num 
mercado muito competitivo, 

onde comercializamos os 
mesmos produtos que pode 
encontrar em inúmeras lojas 
no mesmo centro comercial. 
A nossa diferenciação passa 
por oferecer estes produtos, 
proporcionando aos consu-
midores uma experiência de 
compra com a envolvência e 
o nível de serviço da Fnac. A 
concretização desta forma 
de estar no mercado só fun-
ciona com uma organização 
coordenada e centrada nos 
mesmos objetivos.

Entrevista Principal
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ceber informação, e que não 
conseguem ser substituídos 
quando temos cada colabo-
rador em sua casa. Isto sem 
mencionar o facto de existir 
uma percentagem signifi-
cativa de colaboradores na 
Fnac que não tinham, e ainda 
não têm, condições razoáveis 
para trabalhar desde casa, 
sendo o fecho das escolas um 
dos maiores handicaps.

No entanto, penso que em 
condições normais e com o 
regular funcionamento do 
ensino escolar, o teletraba-
lho veio para ficar e pode ser 
percecionado pelos colabo-

radores que o podem prestar 
como um atributo positivo. 
No caso da Fnac, vamos re-
ver o nosso plano inicial de 
implementação deste pro-
grama, sendo possível uma 
extensão para além dos dois 
dias mensais inicialmente 
planeados, mas é certo que 
também queremos conti-
nuar a incentivar o trabalho 
no nosso escritório, de forma 
a garantir esta comunicação 
e coordenação eficaz entre as 
distintas áreas da empresa.  

 
Que ação desenvolveram ultima-
mente para os vossos colaborado-
res? Porque a desenvolveram e que 
resultados obtiveram? 
Os últimos 12 meses, face 
a um cenário único de pan-
demia, foram caracterizados 
por uma enorme instabili-
dade para toda a nossa so-
ciedade, e obviamente com 
impacto também em todos 
os nossos colaboradores. 

Na Fnac, procuramos re-

duzir ao máximo esta ins-
tabilidade, garantindo um 
canal de comunicação fluido 
com todos os colaboradores. 
Outra razão forte de preo-
cupação durante estes me-
ses foi a possível alteração 
de rendimentos dos nossos 
colaboradores, face à forma 
como estão estruturados os 
diversos apoios do estado. A 
Fnac recorreu ao programa 
de “Layoff Simplificado”, de-
vido ao encerramento das lo-
jas na primeira vaga, e, neste 
momento, ao “Apoio Extraor-
dinário à Retoma Progressiva 
de Atividade”, face à redução 
significativa de vendas.

Embora recorrendo a estes 
programas, que poderiam 
ter impacto no rendimento 
mensal dos colaboradores 
comparativamente ao perío-
do pré-pandemia, procurá-
mos mais uma vez reduzir a 
intranquilidade que esta si-
tuação poderia gerar, fazendo 
um esforço financeiro para 
minimizar os diferenciais de 
remuneração, mesmo com a 
atividade de lojas parada.

Na Fnac temos uma rela-
ção de partilha e proximida-
de com todos os colaborado-
res. A organização responde 
sempre às necessidades dos 
seus colaboradores, sabendo 
que esta resposta é recípro-
ca a quaisquer que sejam as 
necessidades da empresa e 
sempre que é essencial. O 
resultado final é uma relação 
de confiança, ilustrada pela 
satisfação de pertencer a esta 
organização que é traduzida 
numa antiguidade média na 
empresa bastante acima no 
setor. 

O teletrabalho é um de-
safio para alcançar este 
objetivo. É um desafio con-
seguir, com o teletrabalho, 
substituir todos os canais 
de comunicação existentes 
num ambiente de escritório 
e que são necessários para 
uma coordenação eficaz en-
tre pessoas e departamentos. 
Os momentos informais de 
convivência num espaço co-
mum são, na minha opinião, 
uma das ferramentas mais 
utilizadas para passar e re-

“É um desafio enorme para 
os nossos colaboradores 
conseguirem responder a 
esta evolução do mercado e 
continuar a dar uma resposta 
eficiente e de qualidade 
em todas as interações 
com potenciais clientes”



Segundo o estudo 
“2019 Global 
Human Capital 
Trends” da Deloitte, 
74% das empresas 
reconhecem a 
importância das 
ferramentas de 
análise de dados de 
recursos humanos. 
No entanto, apenas 
26% dessas pessoas 
acreditam que 
estão a utilizar 
eficazmente a 
tecnologia para 
melhorar a 
performance das 
suas equipas.

m fenómeno recente em Portugal
Na função RH, a utilização 
de dados dos recursos hu-
manos para apoiar decisões 
de gestão, vulgo "people 
analytics", é um fenómeno 
recente, mas a cada dia que 
passa tem mais eco nas orga-
nizações. As suas aplicações 

e potencialidades são enormes. Permite às empresas 
tomar decisões com base em factos e acompanhar a 
evolução dos mesmos. No entanto, em Portugal, ainda 
é muito difícil encontrar organizações que usam todo o 
potencial desta análise.

Este movimento passará pela valorização dos dados 
de RH com ferramentas de análise de dados, pela sua 
correlação entre as diferentes fontes de informação, a sua 
apropriação pela organização e, por fim, pela sua proteção. 

O que é e para que serve? 
O people analytics é uma metodologia que consiste em 
utilizar os dados disponíveis sob diferentes formas para os 
analisar com modelos estatísticos. Estes dados permitem 

U

COMO TRANSFORMAR DADOS EM 
DECISÕES DE GESTÃO?

PEOPLE ANALYTICS 
descrever a situação atual e 
responder às perguntas sobre 
a causa e as consequências 
de certos acontecimentos. 
Por exemplo, analisar as 
diferenças de vencimentos 
num grupo de colaboradores 
e explicá-las pelas diferença 
de idades, diploma ou ainda 
experiência. 

Esses dados podem ser 
de vários tipos, desde dados 
estruturados como o núme-
ro de colaboradores, dados 
semi-estruturados como os 
resultados de um estudo de 
clima, ou ainda dados não es-
truturados como comentários 
nas redes sociais. 

Os dados tratados podem 
ser utilizados pelas diferentes 
áreas dos recursos humanos, 
desde o “Core HR”, a gestão 

16 Tema de Capa HR Analytics POR

Cristina Martins de Barros
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das faltas, os vencimentos, o 
recrutamento, a retenção de 
colaboradores, a formação, 
os planos de sucessão, entre 
outras.

Os desafios da análise de dados 
para as direções de RH 
As tecnologias de Big Data 
permitem gerir um conjun-
to de dados caracterizados 
pelo seu volume, variedade 
e velocidade (frequência com 
que os dados são gerados, 

APENAS 26% DAS PESSOAS 
ACREDITAM QUE ESTÃO A 
UTILIZAR EFICAZMENTE 
A TECNOLOGIA PARA 
MELHORAR A PERFORMANCE 
DAS SUAS EQUIPAS

capturados e partilhados). A 
capacidade de processar uma 
grande quantidade de dados 
e encontrar correlações entre 
eles é uma fonte de informa-
ção muito importante para 
qualquer empresa.

O desafio para os respon-
sáveis de recursos humanos 
é identificar que dados devem 
usar e como usá-los para res-
ponder a um desafio, como, 
por exemplo, para simular e 
prever futuras necessidades 
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74% DAS EMPRESAS RECONHECEM 
A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS 

DE ANÁLISE DE DADOS DE 
RECURSOS HUMANOS
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de certas competências.

A que se pode aplicar o People 
Analytics?
As abordagens centradas 
na análise do engagement 
dos colaboradores, as vira-
das para a sua formação e 
desenvolvimento, ou ainda 
as que apoiem a mobilidade 
interna ou a transparência 
das decisões de gestão, são 
as tendências atuais.

Estas tendências são ex-
plicadas pela existência de 

regulamentações (proteção de 
dados, igualdade de género), 
num contexto de guerra pelo 
talento, e pelas expectativas 
dos novos colaboradores, 
especialmente num mundo 
pós-pandemia.

People analytics no recrutamento
Durante um processo de re-
crutamento, um software de 
aquisição de talentos permi-
te, por exemplo, selecionar 
candidatos sem ter de se 
analisar cada candidatura, 

usando certas palavras-cha-
ve, identificadas pelo software 
em recrutamentos anterio-
res. A personalidade de um 
candidato pode ser analisa-
da, igualmente, por meio de 
questionários. Com o tempo e 
a aprendizagem, os riscos as-
sociados a cada recrutamento 
são reduzidos.

O recrutamento preditivo 
também pode ser baseado 
na identificação de caracte-
rísticas interindividuais que 
conduzam ao desempenho 
desejado para uma organi-
zação, uma função ou uma 
profissão específica.

O cenário permite relacionar 
indicadores de desempenho 
com dados sobre as compe-
tências dos colaboradores 
que trabalham em funções e 
contextos semelhantes. Assim, 
é realizado um mapeamento 
das populações internas, com 

resultados precisos, levando 
em consideração o contexto e 
a cultura organizacional.

Em termos de antecipação 
das necessidades de recru-
tamento, a combinação dos 
tempos médios de recruta-
mento para um determina-
do perfil com um modelo 
preditivo permite antecipar 
suficientemente os recruta-
mentos necessários no fu-
turo. Da mesma forma, com 
base numa analise de dados 
anteriores é possível saber 
o número de candidatos a 
entrevistar para um recruta-
mento bem-sucedido.

Assim, o software de aqui-
sição de talentos permitirá 
que os departamentos de RH 
recolham informações sobre 
os candidatos, avaliem o seu 
desempenho e o retorno so-
bre o investimento de cada 
recrutamento. Esta análise 
permite melhorar a qualidade 
dos recrutamentos e, ao mes-
mo tempo, reduzir os custos 
dos mesmos.

People analytics em pesquisas de 
clima interno e retenção de talentos
O turnover acarreta custos im-
portantes para as empresas, 
ao mesmo tempo que mobi-
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A todos os colaboradores por fazerem da Cisco Portugal 
uma das melhores empresas para trabalhar em Protugal 

liza recursos significativos, 
uma vez que, quando um co-
laborador sai, todo o investi-
mento feito para o recrutar e 
formar é perdido.

Vários estudos identificam 

os fatores que influenciam o 
engagement dos colaborado-
res e melhoram a employer 
brand. Para algumas popula-
ções, por exemplo, o plano de 
desenvolvimento da carreira 
oferecido e as oportunidades 
de formação existentes supe-
ram a remuneração. 

A satisfação dos colabora-
dores é então analisada para 
aumentar a taxa de retenção 
e identificar os colaboradores 
com maior probabilidade de 
deixar a empresa, determi-
nando os meios para retê-los 
- que podem passar por, por 
exemplo, recomendar uma 
evolução na carreira.

People analytics na gestão 
de talento
A análise dos vários dados 
existentes ajuda a alinhar e 
harmonizar os processos de 
gestão de talento. Uma ferra-
menta de calibração permiti-
rá comparar o desempenho 
atual e o potencial de desen-
volvimento dos colaborado-
res, numa ou mais funções, 
conforme o seu curso aca-
démico, formação posterior 
que recebeu nas empresas 
onde trabalhou, e ainda a sua 
expertise pessoal.

Assim, as empresas pode-
rão oferecer aos colaboradores 
planos de desenvolvimento de 

carreira tipificados. Com base 
nesses planos, os responsá-
veis de recursos humanos 
poderão desenvolver planos 
de acompanhamento para os 
colaboradores com alto de-
sempenho e com potencial 
para evoluir rapidamente, ou 
trabalhar em ações de mo-
tivação para colaboradores 
com um potencial elevado, 
mas apresentando resultados 
inferiores, adaptando assim 
as ações a cada perfil.

As ferramentas de mobili-
dade interna proporcionam 
aos colaboradores visibilidade 
sobre as vagas abertas na em-
presa. Assim, podem medir a 
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distância entre o seu perfil e 
as competências necessárias 
para a função almejada e pe-
dir uma formação de maneira 
a colmatar esse gap e candi-
datar-se à vaga.

As tecnologias de recru-
tamento e de avaliação de 
desempenho fornecem às 
equipas de RH dados chave 
para melhorar a sua com-
preensão das grandes tendên-
cias existentes nas equipas. 
Estas tendências deverão ser 
partilhadas com os gestores 
de equipas para preparar o 
futuro.

Compreender as competên-
cias existentes nas equipas, 
fornecendo aos gestores das 
mesmas informações sobre o 
que elas precisam para ter su-
cesso, aumenta a eficiência da 
gestão de carreira e ajuda os 
colaboradores a alcançarem 
todo o seu potencial. 

No entanto, a implemen-
tação de people anaytics de-
verá aumentar rapidamente 
nas empresas, ajudada, em 
particular, pela capacidade 
cada vez mais importante de 
armazenamento e processa-
mento de dados relativos a 
colaboradores e candidatos.

Como implementar o HR Analytics 
na empresa?

1. Definir as prioridades
Alinhar a análise de dados 
com as prioridades do negócio 
da empresa ajudará a definir 
as métricas de RH que deve 
usar no apoio à estratégia da 
mesma. Dependendo do setor 
de atividade, as apostas serão 
diferentes.

Entre os indicadores de RH 

mais utilizados, encontramos 
dashboards relacionados com 
a força de trabalho (proporção 
homem/mulher, pirâmide etá-
ria, rotatividade, absenteísmo 
etc.), comparações salariais, 
indicadores de desempenho, 
formação e desenvolvimento 
ou ainda a qualidade das equi-
pas de gestão.

2. Estruturar os dados
A gestão de uma quantidade 
muito grande de dados é o 
grande entrave para o desen-
volvimento de people analyti-
cs, já que muitas organizações 
enfrentam problemas relacio-
nados com a  sua integração e 
também com a sua qualidade.

A análise preditiva só pode 
resultar de informações mas-

sivas, estruturadas de ante-
mão, por exemplo, na forma 
de uma base de dados. Os 
dados devem, portanto, ser 
unificados num todo coerente, 
que permita uma visão global.

Trata-se, portanto, de rela-
cionar e conectar dados de RH 
com dados dispersos, como 
resultados de avaliações, pes-
quisas, dados de sistemas de 
informação internos (CRM, 
finanças, produção, software 
de gestão de recursos huma-
nos), redes sociais, bancos de 
dados de terceiros (base de 

COMPREENDER  
AS COMPETÊNCIAS 
EXISTENTES NAS 
EQUIPAS,AUMENTA  
A EFICIÊNCIA DA
GESTÃO DE  
CARREIRA E  
AJUDA OS
COLABORADORES  
A ALCANÇAREM
TODO O SEU 
POTENCIAL
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A análise de dados RH é uma ciência ainda emergente que 
deve permitir que os responsáveis de recursos humanos 
desenvolvam uma visão de longo prazo da estratégia de 
RH e implementem as ações necessárias para atualizar as 
competências dos colaboradores para um retorno rápido 
e eficiente dos investimentos realizados.

1

A implementação do people analytics tem muitas 
aplicações para recursos humanos. No entanto, existem 
pré-requisitos importantes, como a estruturação dos dados 
recolhidos em bases de dados.

2

A natureza factual das decisões tomadas, com base 
em dados, permite que os responsáveis de RH ganhem 
em credibilidade e legitimidade perante as equipas 
de gestão. No entanto, há que ter cuidado ao usar as 
ferramentas de people analytics sem cair na ditadura 
dos números: trata-se de fazer as perguntas certas para 
obter as respostas certas no momento certo.

3

PONTOS  
A RETER

Saiba mais em rhmagazine.pt

de ser capaz de compreender 
os dados e analisá-los para 
planear o futuro. O valor dos 
dados está na sua leitura e 
na sua correta interpretação.

A produção de cenários fiá-
veis é permitida pela com-
preensão dos modelos de fun-
cionamento organizacionais e 
individuais, bem como pelo 
conhecimento da legislação 
relativa à utilização dos dados 
pessoais.

A análise contextual, a visão 
retrospetiva e a inteligência 
humana ajudarão a contar uma 
história que faça sentido e que, 

ao ser partilhada, será real-
mente útil para a organização.

Qualquer que seja a qualida-
de do modelo preditivo, imple-
mentar as mudanças propos-
tas é a chave para o sucesso. E 
é aqui que o acompanhamen-
to da mudança por parte das 
equipas RH é fundamental, 
pois a equipa especializada em 
análise de dados de RH tam-
bém precisa de competências 
multidisciplinares, nomeada-
mente, combinando psicologia 
expertise em desenvolvimento 
organizacional, em processos 
de RH, em data science etc. 

O responsável de RH tem de 
ser capaz de compreender
os dados e analisá-los para
planear o futuro.

dados de CVs, benchmarks, 
dados socioeconómicos, etc.).

Unificar os dados, interpre-
tá-los, partilhá-los e fazer com 
que contem uma história com 
significado é um desafio. 

3. Garantir a proteção dos dados
Os dados recolhidos são de 
natureza pessoal e, portanto, 
sensíveis, pelo que devem ser 
tratados com cuidado.

Proteger os dados é essen-
cial, especialmente na medida 
em que as regulamentações 
destinadas a protegê-los se 
tornam cada vez mais rígi-
das. Verifique com o seu for-
necedor de software como são 
armazenados e protegidos os 
dados da sua empresa. 

4. Desenvolver novas competências
O assunto do Big Data ainda 
é novo na área de recursos 
humanos, que tradicional-
mente tende a raciocinar, 
privilegiando a intuição. Para 
se tornar uma verdadeira fer-
ramenta de apoio à decisão 
de RH, os responsáveis de 
RH devem desenvolver novas 
competências e contar com 
especialistas.

O responsável de RH tem 



VERA RODRIGUES 
HEAD OF PEOPLE NA SONAE MC

A análise de dados pode ser útil em muitas áreas de RH, desde o Core RH, ao re-
crutamento, à formação, retenção, etc. Em que área é que acha que esta análise 
pode fazer uma diferença maior?
Do meu ponto de vista, os dados são úteis e importantes para a tomada de decisão 
sobre pessoas em qualquer organização, seja essa tomada de decisão da esfera e res-
ponsabilidade de um departamento de gestão de pessoas ou não. Usar dados relativos 
aos colaboradores pode ser útil para suportar a tomada de decisão de vários e dife-
rentes departamentos. Pode aplicar-se num departamento de produção, de IT ou de 
Logística (só para dar alguns exemplos). Na minha visão, não devemos circunscrever ao 

Um estudo da Deloitte mostra que mais de 80% das empresas reco-
nhece a importância das ferramentas de análise de dados de recursos 
humanos, mas apenas 26% acham que os utilizam eficazmente. O que 
acha destes dados?
Estes dados revelam que essas empresas compreendem que a forma tra-
dicional de trabalhar está a mudar e, provavelmente, terão a ambição de 
se preparar para acompanhar essa transformação. 
A realidade é cada vez mais dinâmica, exigindo redefinição da própria no-
ção de planeamento. Ao invés de um planeamento rígido, são necessários 
cenários alternativos e que antecipem desafios futuros.
O tema da utilização dos dados é mais complexo, o que pode ajudar a 
explicar que só 26% das empresas se sintam satisfeitas com a forma 
como o fazem.
O nível de preparação das empresas depende da maturidade dos processos, 
da infraestrutura de IT e, também, da consistência dos dados.
Por isso, mesmo reconhecendo a importância da análise de dados, há 

PEDRO CARDIGOS DA SILVA 
DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - HR PLANNING  
& ANALYTICS NA THE NAVIGATOR COMPANY
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empresas que ainda não estão preparadas para o fazer de uma forma 
sistemática e correlacionada, por exemplo, com o negócio.
Em Portugal, existem diferentes realidades, mas existe a noção comum 
de que a transformação não é só na forma como se trabalha, porque as 
pessoas e aquilo que valorizam também estão a mudar.

Os dados podem servir em muitas áreas de RH, desde o Core RH, ao 
recrutamento, à formação, retenção, etc. Em que área é que acha que 
esta análise pode fazer uma diferença maior?
Todas as áreas são importantes, dependendo do tipo de desafio em que 
a empresa se encontre.
Entre o momento da identificação de uma necessidade, passando pela 
admissão, até à saída, existem várias etapas no percurso da pessoa den-
tro da organização.
Ter a capacidade de recolher dados sobre cada uma destas etapas e uti-
lizá-los permite que as empresas disponham de elementos para tomar 
decisões numa base factual.
Um exemplo comparativo: Se a empresa desenvolver um novo negócio 
e tiver a necessidade de recrutar pessoas, irá recorrer a dados da sua 
ferramenta de recrutamento. Por outro lado, se for uma empresa com 
um modelo de negócio estável, o foco poderá ser a formação e retenção.

RH o bom uso dos dados disponíveis para tomar melhores de-
cisões sobre pessoas. Tenho uma perspetiva menos estanque 
e menos “departamentalizada” desse tema. E acredito que a 
mais-valia e o poder do uso dos dados disponíveis sobre pes-
soas é ainda mais evidente quando é colocada ao serviço de 
toda a organização e não só de um departamento de RH/ges-
tão de pessoas. A “linguagem dos números” é algo que tem de 
ser transversal a toda a empresa. Uma decisão mais baseada 
nos dados e menos baseada na intuição é, por natureza, uma 
decisão mais completa e mais consistente.

Mais concretamente, em que áreas é que a SONAE utiliza 
estas ferramentas? Que mais-valias é que advêm desta 
prática? 
Na Sonae MC utilizamos os dados de que dispomos a vários 
níveis: projeção de encargos, definição de orçamentos, de-
senho de políticas de incentivos e prémios de produtividade, 
diagnósticos de clima social, definição de políticas de SST, 
estudos sobre employee churn analysis, entre muitas outras 
temáticas. Na linha do que acima referi, tem a mais-valia de 
ser uma linguagem que “todos entendem” na empresa. Tem a 
grande vantagem de balancear o caráter mais “soft”, muitas 
vezes exageradamente associado à função de RH, com uma 
perspetiva mais tangível e “hard” da tomada de decisão sobre 
gestão de pessoas.
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V
ivemos tempos desafiantes, de cons-
tantes mudanças e não há como negar 
que a competitividade do mercado se 
encontra cada vez mais acérrima, com 
empresas focadas no crescimento e 
na garantia de que o seu negócio trilha 

um caminho de sucesso. Nesta equação, porém, as pes-
soas são um pilar fundamental porque são o ativo mais 
importante de qualquer empresa. 

Não posso deixar de referir a profunda transformação 
causada pela pandemia e que afetou (entre inúmeros ou-
tros aspetos) a forma como trabalhamos e nos relaciona-
mos. Devido à Covid-19 e à própria dinâmica do merca-
do, constatamos que o tecido empresarial está a mudar a 
uma velocidade nunca antes vista e são muitas as orga-
nizações que estão a implementar plataformas analíticas 
como SAS para extrair valor dos dados, em tempo real, e 
tomar decisões de maneira ágil e com confiança. Isto é 
uma realidade em todos os setores industriais e em todas 
as áreas funcionais das organizações. 

Neste cenário cada vez mais imprevisível, os departa-
mentos de recursos humanos precisam de acompanhar 
estas mudanças nas empresas - o pensamento sistémico 
e o foco na análise de dados - adotando novas e mais efi-
cientes maneiras de encontrar e gerir o talento.

E é aqui que entra a Human Capital Analytics, também 

ANALÍTICA AVANÇADA DE DADOS  
APLICADA AOS RECURSOS HUMANOS

POR

Ricardo Galante
Senior Analytics Customer Advisor - SAS 

Ana Patrícia Gonçalves
Customer Advisor - SAS Tema de Capa

conhecida como análise de 
recursos humanos ou análise 
de talentos. Trata-se da analí-
tica avançada de dados apli-
cada aos Recursos Humanos 
(RH) para agilizar a sua ges-
tão, seja em procedimentos e 
tarefas, em processos de re-
crutamento, na definição de 
competências, na captação 
e retenção de talento, etc., 
sempre com enfoque na va-
lorização do capital humano.

O desafio inerente a esta 
análise de recursos huma-
nos está em identificar as 
informações que devem ser 
utilizadas e como usar estes 
dados para descrever, mo-
delar e prever recursos de 
forma a que a organização 
consiga um ótimo retorno 
sobre o investimento no seu 
capital humano. Para tal, é 
necessário avaliar a maturi-
dade analítica da empresa. 

Sendo que dados de pessoas 
podem ser mais qualitati-
vos e difíceis de mensurar, a 
chave está na criação de um 
caminho para a obtenção das 
mais diversas informações 
do colaborador. Não existem 
suficientes dados guardados? 
Torna-se então fundamental 
planear uma estratégia para 
os obter, ao longo do tempo. A 
analítica é um processo con-
tínuo, e um investimento de 
tempo no presente trará ga-
rantidamente o seu valor no 
futuro. Numa sociedade em 
que cada vez mais o trabalho 
remoto é aceite, é também 
necessária uma estratégia de 
acompanhamento mais con-
sistente do colaborador, de 
forma a garantir a sua satis-
fação e motivação.

As plataformas analíti-
cas como SAS, baseadas 
em metodologias que com-
binam o conhecimento de 
negócio aliado a soluções de 
people analytics, oferecem 
uma visão integrada de todo 
o ciclo. Integrar as mais di-
versas fontes de dados, criar 
dashboards centralizados 
com informações dos cola-
boradores, departamentos, 
fornecedores, etc., são al-
gumas das funcionalidades 
desta tecnologia que permi-
te unificar processos, fazer 
o seguimento e atuar atem-
padamente ao longo da tra-
jetória profissional dos cola-
boradores (seleção, escolha,  
acompanhamento, motiva-
ção, formação, promoção, 
etc.), apoiando a tomada 
de decisões baseadas em 
dados.

• Ricardo Galante • Ana Patrícia Gonçalves
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m que áreas é que a NOS utiliza as ferramentas 
de HR Analytics? Que mais-valias é que advêm 
desta prática?
Na NOS definimos uma estratégia tecnológica, 
cuja evolução estaria alicerçada na capacidade 
analítica da equipa e complexidade da resposta 
aos desafios.

Os primeiros passos foram dados logo após a implementação dos 
sistemas de gestão de dados na sequência da fusão, pelo que partimos 
de um ponto reativo de reporte operacional, essencialmente de mé-
tricas elementares (e.g. demográficas, desempenho e compensação), 
construído em ferramentas Microsoft Office; mas queríamos mais: 
queríamos ser proativos, compreender melhor o resultado das nossas 
práticas de gestão de pessoas e garantir maior inteligência de suporte 
às nossas decisões. Para tal, reunimos com interlocutores-chave, com 
os quais recolhemos os temas mais críticos assentes em quatro dimen-
sões - gestão do talento e experiência de colaborador, eficiência ope-
racional dos processos RH, performance financeira das práticas de RH 
e qualidade do serviço RH - sobre as quais desenvolvemos, em software 
de business intelligence, uma aplicação analítica de gestão integrada 
de RH com as métricas mais importantes no apoio às decisões, com 
informação em tempo real (contempla inúmeras dimensões, tais como 
organizacionais, de diversidade e inclusão, atração, retenção, compen-
sação, desempenho, talento, desenvolvimento, produtividade, entre 
outras). Esta aplicação está em constante evolução, em resposta às 
necessidades organizacionais.

A nível estratégico foi também parametrizado um conjunto de KPIs 
de gestão de pessoas, que permite orientar e acompanhar o impacto do 
roadmap de ações e assegurar resultados sustentáveis no tempo.

O conhecimento ganho durante o processo, a maturidade analítica e a 
capacidade de gerar recomendações objetivas permitiu-nos ambicionar 
respostas analíticas mais complexas, a desafios mais exigentes. Para 
tal, recorremos a metodologias e tecnologias de analítica avançada (e.g. 
programação em R e Python), que nos possibilitou gerar maior conheci-
mento da nossa força de trabalho (e.g. análise de clusters) e, apoiados 
numa abordagem de interação e experimentação, testar a modelação 
preditiva e causal, através da qual geramos insights acionáveis e que 
nos permitirá dar passos firmes amanhã.

Que conselhos é que daria a uma empresa que quer começar a utilizar 
melhor os seus dados? Por onde deve começar?
Da nossa jornada em people analytics, destacaria as seguintes aprendi-
zagens:

DIOGO ANTUNES 
HEAD OF PEOPLE ANALYTICS & 
MANAGEMENT DEVELOPMENT DA NOS

 Responde a desafios estratégicos do negócio e da gestão de 
pessoas - a utilização de dados na gestão de pessoas deve estar 
orientada ao negócio para maximizar o valor entregue.

 Prepara as fundações do sucesso – define uma visão, missão e 
estratégia claras para assegurar o foco da função e suportar o 
crescimento sustentado da mesma (e.g. há uma estratégia objetiva 
sobre como poderá ajudar a estratégia de negócio? Os dados deve-
rão gerar ação ou apenas informar a decisão? O foco deve estar no 
reporting ou em analytics?…).

 Faz as questões certas e gera recomendações acionáveis – a aná-
lise de dados é tão importante quanto a ação que induz. A adoção de 
uma metodologia sólida, que parte de um problema de negócio claro 
e termina com a implementação de ações suportadas nos insights, 
promove a eficácia da abordagem.

 Encontra o equilíbrio certo entre os dados necessários e a qua-
lidade dos mesmos – torna-se muito complicado gerar valor de 
forma consistente através de dados sem acesso simples e célere 
aos mesmos. Uma base de dados fiável criará oportunidades para 
além das esperadas. No entanto, é fácil cair na tentação de investir 
demasiado esforço no aumento, limpeza e qualidade da base de 
dados. É fundamental garantir o foco nos dados que responderão 
às prioridades definidas na estratégia de pessoas e do negócio.

 É uma longa aprendizagem, envolve interlocutores - chave para 
acelerar e melhorar a qualidade dos resultados – alavanca o su-
cesso, garantindo o envolvimento de interlocutores-chave na orga-
nização (dentro e fora dos RH) e a colaboração com outras áreas, 
com vista a acelerar a proficiência analítica da gestão de pessoas e 
potenciar o valor entregue.

 Os factos crus não se vendem por si só – é fundamental contar 
uma história persuasiva e visualmente impactante, permanecendo 
fiel aos dados e análises. O objetivo final com a análise de dados é 
promover a ação e fazer a diferença.

E
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ontadores de histórias! É uma condi-
ção inerente ao ser humano, presente 
desde os primórdios da nossa espécie 
até aos dias de hoje. Somos ávidos 
contadores e consumidores de his-
tórias, por isso lemos livros, vemos 

filmes, séries e novelas, mas não ficamos por aqui. Dia-
riamente através das redes sociais visualizamos um sem 
fim de histórias e partilhamos as nossas, via publicações 
ou nas próprias “stories” de redes como o Facebook ou 
Instagram.

Qual a relação entre isto e “People Analytics”? Por par-
tes, comecemos pela base: Os dados.

A cada dia que passa a quantidade de dados armaze-
nados a nível global cresce de forma exponencial! Para 
a maior parte das empresas este registo e análise de 
dados passou de um “nice to have” para algo essencial! 
Dados passaram a ser vistos como um bem precioso, 
explorado, refinado e transacionado, como se de ouro 
digital se tratasse.

Informação e Conhecimento são outros dois termos 
que andam juntos quando se fala em dados - estes con-
têm informação, que por sua vez pode derivar em conhe-
cimento. A não análise ou análise errada da informação 
presente nos dados resultará em desconhecimento ou 
desinformação.

Como também sabemos, o recurso mais importante 
de qualquer empresa são os seus colaboradores: a com-
ponente humana. Mesmo nas empresas/organizações 
mais automatizadas e informatizadas, são pessoas quem 
monitorizam, controlam, programam ou simplesmente 
ligam e desligam as máquinas.

É aqui que entra o chavão People Analytics, com vista 
a interligar todos os anteriores, ou seja, a análise de da-
dos dos recursos humanos das organizações e a partir 
daí a extração de conhecimento, apresentado através de 
histórias. Estamos perante a introdução de um novo para-
digma no que diz respeito às componentes de Analytics/
Reporting das organizações. Uma transição das pesadas 

SAP SuccessFactors 
PEOPLE ANALYTICS  
REPORT STORY

POR

Gabriel Mota
SAP SuccessFactors HXM Reporting & Analytics Team Lead - ARAGO Consulting Ibéria 

folhas de cálculo Excel, car-
regadas com linhas, colunas, 
fórmulas e análises pouco in-
tuitivas e muito consumido-
ras de tempo, para uma nova 
forma de obter conhecimen-
to, mais focada na represen-
tação gráfica e visualização 
dos dados, contextualizados 
e interligados entre si numa 
narrativa intuitiva e de rápi-
da compreensão.

Foi neste sentido que a 

SAP SuccessFactors lançou 
no final de 2020 uma nova 
solução de Reporting: Peo-
ple Analytics – Report Story, 
especialmente direcionada 
ao consumidor final, que 
mesmo não tendo formação 
específica na análise de da-
dos, não é estranho à mes-
ma, pois já o faz no seu dia 
a dia, seja na análise dos ba-
timentos cardíacos, tempos 
e velocidade registados em 
cada corrida via smartwatch 
ou telemóvel, seja nas aná-
lises dos mercados finan-
ceiros e das cripto moedas, 
ou na simples marcação de 
uma viagem ou escolha de 
um restaurante, através do 
cruzamento de informação 
de fontes diversas e reviews.

Todos nós somos analistas 
de dados. O que muda é ape-
nas a forma como esses da-
dos nos são apresentados, ou 
por outras palavras, como as 
histórias nos são contadas. 
É esta simplificação que o 
People Analytics introduz no 
sistema de gestão de RH SAP 
SuccessFactors! 

C
TODOS NÓS SOMOS 
ANALISTAS DE 
DADOS. O QUE 
MUDA É APENAS A 
FORMA COMO ESSES 
DADOS NOS SÃO 
APRESENTADOS, 
OU POR OUTRAS 
PALAVRAS, COMO 
AS HISTÓRIAS NOS 
SÃO CONTADAS

Tema de Capa
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MARÇO ABRIL  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

26

O Grupo Jerónimo Martins tem mantido 
o foco na área da responsabilidade 
social interna, com iniciativas que 
procuram melhorar a qualidade de 
vida dos colaboradores. Uma das 
preocupações vinculadas na cultura 
e nos valores da empresa passa 
igualmente pela inclusão social. A 
RHmagazine esteve à conversa com 
Susana Correia de Campos, head of 
Corporate Employer Relations and 
Internal Social Responsibility do Grupo 
Jerónimo Martins, para perceber que 
iniciativas e boas-práticas têm sido 
implementadas na empresa.

Entrevista

“É NOSSO 
DEVER TER UMA 

ABORDAGEM 
INCLUSIVA ÀS 
COMUNIDADES 
ONDE ESTAMOS 

PRESENTES”
SUSANA CORREIA DE CAMPOS  

HEAD OF CORPORATE EMPLOYEE RELATIONS AND INTERNAL 
SOCIAL RESPONSIBILITY DA JERÓNIMO MARTINS

POR

Redação RHmagazine
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H
á mais de 10 anos que o Grupo Jerónimo Mar-
tins criou a área de responsabilidade social 
interna. Porque tomaram essa decisão?
A área de responsabilidade social 
interna, que designamos Por Nós, 
foi formalizada há uma década, mas 
a sua missão de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida de todos os colaboradores 
das nossas companhias e respectivas famílias confunde-
-se com a história do Grupo. 

A preocupação com os colaboradores e suas famílias, 
designadamente, no que respeita aos colaboradores com 
filhos ou em situação de maior vulnerabilidade, levou a 
que o Grupo estabelecesse, ao longo dos anos, um con-
junto alargado de apoios nas áreas de saúde, educação 
ou bem-estar familiar. A atenção aos nossos colabora-
dores constitui um legado da nossa cultura enquan-
to empresa, que procuramos transmitir a todos os que 
entram para o Grupo e fazer refletir nas políticas e práti-
cas que implementamos. 

Em que consiste o programa Por Nós?
O nosso programa de responsabilidade social inter-
na tem como objetivo desenvolver ações e iniciati-
vas em áreas prioritárias para a qualidade de vida 

“ESTA É UMA 
FORMA DE 
CONTRIBUIR PARA 
A INCLUSÃO NO 
MERCADO DE 
TRABALHO DE 
PESSOAS A QUEM, 
HABITUALMENTE, 
SÃO DADAS 
MUITO POUCAS 
HIPÓTESES”

4500

118 mil

500
Nº lojas  

Nº colaboradores 

Cerca de 

Cerca de 

Cerca de 

nos três países

nos três países

em Portugal

das nossas pessoas, procu-
rando complementar as res-
postas existentes no Estado.

A título de exemplo, sa-
lientamos os nossos pro-
gramas de apoio na área da 
saúde, como o programa de 
apoio às famílias com crian-
ças e jovens portadoras de 
doenças raras, o protocolo 
com a Fundação Champa-
limaud, para o apoio a pes-
soas a quem é diagnosticado 
cancro, ou o SOS Dentista, 
um programa que possibi-
lita o acesso a tratamentos 
dentários mediante um pa-
gamento simbólico.

Também o programa de 
bolsas de estudo para cola-

boradores e familiares, a 
campanha de regresso 

às aulas que inclui o 
apoio na compra de 

livros e material es-
colar, ou os campos 
de férias são exem-
plos de medidas 
implementadas na 
área da educação, 

algumas das quais 
já com quase uma 

década.
Também como res-

posta aos desafios e difi-
culdades provocadas pela 
pandemia, reforçámos os 
nossos programas de psi-
cologia, incluindo a psico-
logia infantil, e oferecemos 
tablets e computadores, me-
diante comparticipação sim-
bólica, aos filhos dos nossos 
colaboradores, que, de outro 
modo, não poderiam aceder 
à escola online.

De referir, ainda, o Fundo 
de Emergência Social, criado 
em 2011 para responder a 

“Nos últimos seis 
anos, temos vindo 
a desenvolver boas 
práticas internas 
de acolhimento, 
formação prática em 
contexto de trabalho 
e acompanhamento 
dos candidatos”

Saiba mais em rhmagazine.pt
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ta para um emprego, porque 
não se sentiam confortáveis 
num formato padronizado. 

Enquanto empregador res-
ponsável, entendemos ser 
nosso dever ter uma aborda-
gem inclusiva às comunida-
des onde estamos presentes, 
com a consciência de que a 
promoção da inclusão social 
contribui para a eliminação 
das desigualdades e para o 
combate à pobreza. 

Acima de tudo, implemen-
támos este programa com a 
forte convicção de que não 
existem pessoas sem capaci-
dades, mas sim pessoas sem 
oportunidades, e fazemo-lo 
suportados por uma cultura 
inclusiva.

Muitas vezes, quando pensamos em 
inclusão, pensamos na integração 
de pessoas portadoras de deficiên-
cia na empresa. Ora, isso nem sem-
pre é possível. Sei que, na JM, uma 
das ações que põem em prática é 
comprar produtos de IPSS que dão 
trabalho a pessoas com deficiência. 
Pode-nos dar exemplos de casos 
de inclusão pela economia social? 
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pedidos de apoio de colabo-
radores que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade ou emergência social. 
Em 2020, mais de 1100 co-
laboradores foram apoiados 
por este fundo. A interven-
ção junto das famílias é de-
senvolvida por uma equipa 
de assistentes sociais que 
fazem um diagnóstico da 
situação económica, social, 
profissional e educacional 
dos colaboradores apoiados, 
com o objetivo de desenvol-
ver planos de intervenção 
integrados e estruturais. 

Mais do que um apoio pon-
tual, o Fundo de Emergên-
cia Social procura dotar os 
nossos colaboradores com 
ferramentas essenciais para 
efetuarem mudanças signi-
ficativas e estruturais na sua 
vida futura.

Estes apoios são dados 
– de forma isolada ou in-

tegrada – em cinco áreas 
de atuação: alimentação, 
saúde, educação, aconse-
lhamento jurídico e orienta-
ção financeira. A respetiva 
intervenção concretiza-se 
através de medidas internas 
do Fundo de Emergência So-
cial ou de encaminhamento 
e articulação para entidades 
da comunidade. 

Uma das vossas áreas de atuação 
atualmente é a empresa inclusiva. 
Qual é a vossa visão desta empresa 
inclusiva? 
Nos últimos cinco anos, 
temos vindo a desenvolver 
um programa de inclusão 
social denominado Progra-
ma Incluir, que tem como 
objetivo a empregabilida-
de de pessoas vulneráveis 
no acesso ao mercado de 
trabalho, destacando-se as 
pessoas portadoras de defi-
ciência, migrantes e refu-

“ENQUANTO 
EMPREGADOR 
RESPONSÁVEL, 
ENTENDEMOS SER 
NOSSO DEVER TER 
UMA ABORDAGEM 
INCLUSIVA ÀS 
COMUNIDADES 
ONDE ESTAMOS 
PRESENTES”

giados, e pessoas em situa-
ção de elevado risco social. 
Esta é uma forma de contri-
buir para a inclusão no mer-
cado de trabalho de pessoas 
a quem, habitualmente, são 
dadas muito poucas hipóte-
ses. Por exemplo, há pais que 
nos relatam que, antes desta 
possibilidade que é dada aos 
seus filhos através do Pro-
grama Incluir, eles esbarra-
vam logo na fase de entrevis-

Entrevista
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delegação de Braga da Cruz 
Vermelha Portuguesa.

Na origem desta entrevista está 
o lançamento do Toolkit “Como 
recrutar e integrar pessoas com 
deficiência”, lançado pelo Grace, 
e que conta com o apoio da San-
ta Casa da Misericórdia de Lisboa 
(SCML). Vocês são um dos exemplos 
de boas práticas também aqui. Po-
de-nos explicar o que fazem e como 
o fazem?
O toolkit lançado pelo Grace é 
uma iniciativa muito impor-
tante no âmbito da inclusão 
social e cumpre o papel cru-
cial de pôr em comum boas 
práticas, desafios e iniciativas 

na área da empregabilidade 
de pessoas com deficiência 
que podem orientar e inspi-
rar cada vez mais empresas 
a adotar práticas inclusivas. 

Nos últimos seis anos, ali-
cerçados numa rede de par-
ceiros especialistas nas suas 
áreas de atuação, temos vin-
do a desenvolver boas práti-
cas internas de acolhimento, 
formação prática em contex-
to de trabalho e acompanha-
mento dos candidatos, com 
destaque para o papel dos tu-
tores das companhias e para 
a criação de oportunidades 
customizadas que estimulam 
novos percursos de vida. 

Posso dar o exemplo do Mer-
cado Social, um projeto que o 
Pingo Doce iniciou em 2018 
e que visa apoiar instituições 
do terceiro setor que tenham 
produção alimentar própria, 
disponibilizando-lhes, em 
loja, um espaço dedicado à 
comercialização dos seus 
produtos, cujo valor da venda 
reverte na totalidade para as 
instituições em causa: Mer-
cearia Semear da Associação 
BIPP, Casa dos Sabores da 
Casa de Protecção e Amparo 
de Santo António, CERCICA – 
Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Cascais e 

Início de mais uma edição do 
Project Search, um programa em 
parceria com a Cooperativa Focus, 
que promove a transição para a 
vida ativa de jovens adultos com 
necessidades educativas especiais
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Q
uando a Workwell nasceu, em 2008, 
o foco do projeto centrava-se no bem-
-estar dos trabalhadores do ponto de 
vista físico - ginástica laboral e mas-
sagens de relaxamento eram alguns 
dos serviços da empresa no pré-pan-
demia. Acompanhando aquele que 

é o mercado nacional e as mudanças das prioridades nas 
empresas, a Workwell identificou que o bem-estar físico 
estava longe de ser a única preocupação a ter em conta. 
Surgiu a certeza de que, para tornar os colaboradores mais 
saudáveis e felizes, o bem-estar emocional e a saúde mental 
seriam áreas a explorar. De acordo com Tiago Santos, CEO 
da Workwell, a empresa já vinha a trabalhar esta compo-
nente antes da pandemia, o que serviu de base para aquilo 
que é hoje a oferta de programas.

Há um ano, com o surgimento do vírus, cerca de 90% da 
atividade da empresa foi suspensa. Depois de uma análise, 
identificaram as necessidades, organizaram uma equipa de 
crise e, num par de dias, montaram o programa MHPro. Este 
programa pretendia ir ao encontro das necessidades mais 
momentâneas dos colaboradores, como o apoio emocional 

Corporate Wellness POR

Redação RHmagazine

ou as estratégias de coping, e 
a adesão superou a expectati-
va. Rapidamente se verificou 
que as necessidades identifi-
cadas eram reais.

Desde logo, a Workwell 
detetou, segundo Tiago San-
tos, uma grande necessidade 
de contacto social por parte 
das pessoas. “No primeiro 
confinamento, eram mais os 
gestores que estavam preocu-
pados do que propriamente 
as pessoas”, revela o CEO. 
No entanto, com o passar do 
tempo, os colaboradores co-
meçaram a sentir uma maior 

necessidade de apoio e a de-
monstrar sinais de exaustão 
e fadiga pandémica. Conse-
quentemente, as empresas 
procuraram dar suporte emo-
cional e psicológico aos seus 
recursos, capacitando-os com 
as ferramentas necessárias 
para enfrentarem este novo 
normal. 

Foi devido a estas neces-
sidades que surgiu o MHPro, 
que assentava em três princí-
pios estratégicos: o apoio psi-
cológico e de suporte às equi-
pas – com uma linha de apoio 
aos colaboradores disponível 
24 horas -, a aprendizagem e 
a promoção da saúde mental, 
e o coping. O projeto obteve 
uma grande procura por par-
te das empresas e o feedback 
foi positivo; as organizações, 
cada vez mais, procuravam 
um fornecedor que tivesse 
uma solução “all in one”, isto 

Com o passar do tempo, 
os colaboradores 
começaram a sentir uma 
maior necessidade de 
apoio, e a demonstrar 
sinais de exaustão e 
fadiga pandémica

Se no contexto pré-pandemia a saúde 
mental e o bem-estar já eram tema de 
debate, hoje passam a estar no topo da 
lista das preocupações das lideranças. 
Para responder às necessidades do 
mercado, a Workwell adaptou os seus 
serviços ao que as organizações cada vez 
mais procuram: dar o suporte e apoio 
necessário aos seus colaboradores.

WORKWELL  
UM NOVO OLHAR 
SOBRE O BEM-ESTAR 
DOS TRABALHADORES
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“O CLIENTE NÃO TEM DE ESTAR PRESO 
ÀQUILO QUE É A NOSSA METODOLOGIA; 
NÓS É QUE NOS ADAPTAMOS À 
METODOLOGIA DO CLIENTE”

ter uma estratégia que não 
trabalhe apenas o ‘bottom’. 
Conseguimos melhores resul-
tados se impactarmos tam-
bém as chefias”, nota Tiago 
Santos. As masterclasses para 
chefias, direções e lideranças 
abordam temas como: orga-
nizações saudáveis e resilien-
tes; gestão de saúde mental 
para organizações; primeiros 
socorros psicológicos; stress 
e burnout. 

Além de tudo isto, existe 
ainda formação para cola-
boradores - um conjunto de 
webinares que pretende aju-
dar os trabalhadores com as 
suas várias necessidades de 
saúde e bem-estar. “Quise-
mos ser abrangentes porque 
sabemos que as necessidades 
são bastante diferentes entre 
realidades, e a equipa interna 
dá-nos a possibilidade de de-
senvolver conteúdo ajustado”, 
conclui o CEO.

Atualmente, os programas 
são entregues através de uma 
plataforma digital, customiza-
da para cada empresa, onde 
tudo está disponível - desde 
o calendário, a atividades, 
agendamentos e conteúdo 
informativo. 

Surgindo a possibilidade de 
se voltarem a realizar ativida-
des e iniciativas presencial-
mente, a Workwell pretende 
voltar àquela que era a oferta 
pré-pandemia, mas também 
manter muito do que está a ser 
feito agora. “Achamos que vai 
haver um misto, e esse mis-
to para nós é ótimo, porque 
gostamos muito do regime 
presencial, mas o remoto dá-
-nos outras possibilidades”, 
confessa Tiago Santos. 

Saiba mais em rhmagazine.pt

é, uma oferta integrada. 
“A fadiga pandémica atinge 

cerca de 70% da população e 
nós sentimos isso muito cla-
ramente. Temos hoje muito 
mais procura. Este primeiro 
trimestre tem-se revelado 
uma surpresa muito grande”, 
sublinha Tiago Santos.

Um programa de consultoria 
que avalia a saúde mental da 
sua empresa
A Workwell apresenta agora 
uma solução que pretende 
ir ao encontro das necessi-
dades de cada empresa - um 

base numa bolsa de créditos 
que podem ser substituídos 
por iniciativas. “Isto coloca 
o cliente no centro. O cliente 
não tem de estar preso àquilo 
que é a nossa metodologia; 
nós é que nos adaptamos à 
necessidade do cliente. É dar 
a agilidade e flexibilidade de 
se apostar em soluções que 
façam sentido no momento e 
retirar outras que não façam 
tanto sentido”, explica Tiago 
Santos. 

Este projeto de consultoria 
é assente em tecnologia e uti-
liza ferramentas de estratifi-

cação de riscos psicossociais 
completamente digitais. O ob-
jetivo é poder dar às chefias 
uma visão global dos dados 
relativamente à saúde mental 
dos trabalhadores, através de 
um dashboard analítico. 

Serviços não só para colaborado-
res, mas também para chefias
Neste momento, a Workwell 
dispõe de equipas de psicólo-
gos e coaches, médicos e en-
fermeiros, fisiologistas e per-
sonal trainers, fisioterapeutas 
e nutricionistas. “Decidimos 
apostar internamente nas 
equipas”, sublinha o CEO. Já a 
nível de programas, a empre-
sa dedica-se a assessments de 
saúde mental e organizacio-
nal, com auditoria em saúde 
mental; suporte em situações 
de trauma/crise e avaliação 
do retorno das ausências; 
mindfulness; psicoterapias 
e peer/team coaching (agora 
chamadas de tribos), grupos 
de debate e oficinas da men-
te. Contudo, o produto mais 
procurado neste momento 
são as videoconsultas, que 
podem abranger diversas 
áreas, desde a psicoterapia, 
ao health coaching, à nutrição, 
e à postura e redução de dor. 

No entanto, a oferta não se 
centra apenas nos colabora-
dores, sendo que a Worwell 
dispõe igualmente de forma-
ções para lideranças. O objeti-
vo é capacitar as chefias para 
que estas possam colocar em 
prática o conhecimento nas 
suas próprias organizações. 
“Fomos sentido que, se que-
remos ser bem-sucedidos na 
missão de ajudar as empresas 
e os colaboradores, temos de 

programa de consultoria que 
consiste em avaliar, através 
de um diagnóstico, o estado 
da saúde mental e emocional 
da população na empresa, e 
em avançar com soluções de 
atividades e iniciativas es-
pecíficas para o problema. 
O projeto foi montado com 
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O IEFP ORGANIZA O 
SKILLSPORTUGAL, 
DIGITAL 2021

uma iniciativa do IEFP/WorldSkills 
Portugal, este campeonato tem como 
objetivos principais sensibilizar a so-
ciedade para a importância das quali-
ficações na área do digital, dar corpo 
às orientações europeias e nacionais 
em matéria da educação e formação 

digital e responder ao desafio da WorldSkills Internacional 
de tornar 2021 no Ano da Inovação.

Contando com parceiros de referência a nível nacional e 
mundial na área do digital, como a Microsoft, a Amazon, a 
CISCO, a Google, entre outras, vai ser a 1.ª competição da 
WorldSkills Portugal desenvolvida numa lógica totalmente 
digital e à distância.

A primeira fase do campeonato consistiu na nomeação 
dos Presidentes de Júri (PJ) - pessoas com muita experiên-

N

O 1.º Campeonato Nacional de Profissões Digitais – 
SkillsPortugal, Digital 2021, vai acontecer este ano, numa 
iniciativa do IEFP/WorldSkills Portugal. De 21 de junho a 
9 de julho, cerca de 250 concorrentes, com idades entre 
os 16 e os 35 anos, vão pôr à prova as suas competências 
digitais em 18 profissões, desde a modelação 3D ao 
desenho gráfico, passando pelo design de moda, robótica 
ou ainda desenvolvimento de jogos digitais.

cia em cada uma das 18 pro-
fissões e com grande ligação 
ao mercado de trabalho, que 
serão responsáveis pela pre-
paração e condução de toda a 
competição. Feita essa seleção, 
deu-se início à conceção do 
documento mais importante 
de cada profissão, a descrição 
técnica, um documento que 
reúne todas as informações 
fundamentais para a prepa-
ração e desenvolvimento de 
cada profissão. No decorrer da 
elaboração deste documento, 
cada PJ teve cerca de 20 a 30 

horas de formação, síncrona e 
assíncrona, que é fundamen-
tal, porque garante que todos 
estão a trabalhar na direção 
certa e que todos estão alinha-
dos com as ideias da organiza-
ção. Ao longo deste processo 
há, ainda, o acompanhamento 
e supervisão de conselheiros 
da competição, cuja missão é 
ajudar, mas também assegurar 
que tudo é feito de acordo com 
o que foi inicialmente pensa-
do e respeitando as regras da 
competição. Finalizado o des-
critivo técnico, o mesmo será 
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Plataforma como Serviço (PaaS). Assim, todos os concor-
rentes terão um acesso pessoal e independente a estas 
plataformas, onde estarão os computadores virtuais e todo o 
software disponível para que possam realizar a sua prova. A 
execução da prova será monitorizada pelos jurados de duas 
formas possíveis, ou acedendo a estes computadores virtuais 
ou através de câmaras IP que serão colocadas à disposição 
de cada participante. 

O evento incluirá também as cerimónias de abertura e 
encerramento em formato online.

tornado público, e todos aque-
les que pretendam participar 
poderão iniciar a preparação.

A organização prepara, 
ainda, e disponibiliza outras 
informações igualmente im-
portantes, tais como os regu-
lamentos gerais e as regras 
da competição. É também 
responsável por criar, man-
ter e incentivar a utilização 
de fóruns dedicados a cada 
profissão. Estes fóruns per-
mitem que todos os jurados 
envolvidos partilhem expe-
riências e garante que não há 
mal-entendidos na interpre-
tação do descritivo técnico. O 
último passo é a criação e o 
desenvolvimento das provas e 
a respetiva ficha de avaliação. 

Do lado dos concorrentes, 
têm de ultrapassar duas fases 
principais. Um teste de pré-
-seleção, com carácter elimi-
natório para todos os que não 
obtiverem uma pontuação mí-
nima. Este teste visa assegurar 
que todos os participantes de-
têm o conhecimento mínimo 
para realizar a prova nacional, 
mas também permitir a filtra-
gem do número de concorren-
tes, uma vez que existe o limite 
de 20 concorrentes por profis-
são. Após a realização deste 
teste, no início de maio, três 

meses antes da competição, os 
concorrentes terão um perío-
do de preparação e formação 
da responsabilidade dos seus 
jurados e/ou organização. Esta 
formação envolve geralmente 
o apoio de parceiros que patro-
cinam o desenvolvimento de 
cada profissão. Os concorren-
tes podem realizar o teste de 
pré-seleção e a prova nacional 
a partir de sua casa ou da sua 
escola/instituto ou outro local 
onde considerem que têm as 
melhores condições. Podem, 
ainda, estar no mesmo local 
com o seu jurado ou em locais 
separados.

Chegamos então ao cam-
peonato nacional. Nesta versão 
online cada profissão terá uma 
duração entre 12 e 15 horas e 
será realizada durante 4 dias. 
Todas as competições vão de-
correr no período da manhã, 
sendo a tarde reservada para 
avaliações. A competição co-
meça com uma reunião de pre-
paração para cada profissão, 
na semana anterior à competi-
ção, onde o PJ explica o que foi 
pensado para a prova nacional. 
Todos os jurados votam e fina-
lizam esta prova. Têm ainda 
tempo para, já divididos em 
grupos, se prepararem para 
os procedimentos específicos 
de avaliação.

Tecnologicamente, este 
concurso irá decorrer com a 
tecnologia de computação em 
nuvem. De acordo com os pi-
lares da WorldSkills Portugal, 
a organização deve assegu-
rar a equidade entre todos os 
concorrentes, pelo que a única 
forma de o garantir é preparar 
os computadores virtuais para 
a competição com a utilização 
de tecnologias, como Infra-es-
trutura como Serviço (IaaS) e 

LISTA DE PROFISSÕES

DATAS DO EVENTOSKILLSPORTUGAL, 
DIGITAL 2021 
CONTA COM 
PARCERIAS DE 
REFERÊNCIA A 
NÍVEL NACIONAL  
E MUNDIAL

Gestão de Redes Informáticas
Cloud Computing
Cyber Security 
Tecnologias da Informação | Microsoft 
Marketing digital | E-commerce
Desenvolvimento de Aplicações 
para Dispositivos Móveis
Desenvolvimento de Aplicações 
Informáticas Empresariais
Web Technologies
Desenho Gráfico
Modelação 3D | Realidade aumentada
Animação | Vídeo
Contabilidade e Gestão | CRM
Desenvolvimento de Jogos Digitais
Prototipagem Rápida
Robótica Móvel 
Domótica | KNX
Design de Moda - Vestuário
Design de Moda – Calçado

Cerimónia de abertura
SPD 01; SPD 04; SPD 07; SPD 10;  
SPD 13; SPD 16
SPD 02; SPD 08; SPD 09; SPD 11;  
SPD 14; SPD 17
SPD 03; SPD 05; SPD 06; SPD 12;  
SPD 15; SPD 18
Cerimónia de encerramento

SPD 01
SPD 02
SPD 03
SPD 04
SPD 05
SPD 06 

SPD 07 

SPD 08
SPD 09
SPD 10
SPD 11
SPD 12
SPD 13
SPD 14
SPD 15
SPD 16
SPD 17
SPD 18

21/06
Semana de 

22/06 a 25/06
Semana de 

29/06 a 02/07
Semana de 

05/07 a 08/07
09/07
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A

POR

Beatriz Cassona
RHmagazine 

valiação de soft skills: como é feita virtual-
mente?
Embora as hard skills sejam logica-
mente imprescindíveis, as soft skills 
e os valores do candidato também 
devem ganhar o seu merecido es-
paço na hora de recrutar, principal-

mente quando a impossibilidade de contacto presencial 
esbate a facilidade de uma avaliação comportamental.

«Passou a ser de grande importância que todas as fases 
de recrutamento tenham em consideração as soft skills, 
e isso foi um processo de educação importante que nós 
tivemos com todas as nossas operações.» André Cabo, se-
nior executive recruiter da Cognizant, refere a avaliação 
das soft skills como um aspeto crucial desta nova forma 
de recrutar. Na Cognizant, as soft skills são avaliadas de 
forma objetiva e de diversas maneiras: colocando ques-
tões sem uma resposta certa óbvia; tornando as entrevis-
tas relativamente informais; e falando de temas fora do 

Recrutamento

Os processos de recrutamento pas-
saram a ser feitos exclusivamente 
online e muitas foram as questões 

levantadas relativamente aos desafios 
e às consequências desta nova forma 

de recrutar. Cinco profissionais fa-
lam-nos das suas experiências com o 
recrutamento digital e desvendam as 

suas técnicas e desafios.

NOVAS FORMAS  
DE RECRUTAR  

A REVOLUÇÃO DO 
RECRUTAMENTO 

DIGITAL

Colocar algumas questões 
pessoais, «dentro dos limites 
do razoável e aceitável», 
pode oferecer insights 
valiosos sobre o processo 
de raciocínio e pensamento 
de cada candidato

contexto 100% profissional. 
Para André Cabo, estas são 
algumas das práticas que 
fazem com que o candidato 
deixe cair «a máscara da en-
trevista». Colocar algumas 
questões pessoais, «dentro 
dos limites do razoável e 
aceitável», pode oferecer in-
sights valiosos sobre o pro-
cesso de raciocínio e pensa-
mento de cada candidato.

Questionar, escutar e ob-
servar continua a ser o mé-

todo da L’Oréal para avaliar 
as soft skills dos candida-
tos, ainda que em ambiente 
online. Para tal, são usadas 
as ferramentas online ne-
cessárias para aproximar a 
experiência do candidato da 
que é possível proporcionar 
presencialmente. De acor-
do com Sara Lopes da Sil-
va, talent acquisition & HR 
business partner na L’Óréal 
Portugal, um bom exemplo 
de avaliação de soft skills é 
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«OS PROFISSIONAIS 
DE RH AINDA 
SENTEM 
DIFICULDADES EM 
ENCONTRAR AS 
SKILLS CERTAS 
PARA UM MUNDO 
CADA VEZ MAIS 
AUTOMATIZADO»

o processo de seleção para 
o programa de estágios da 
Ĺ Oréal – L’Internship Pro-
gram. «Para o assessment 
online foram selecionados 
72 candidatos que passaram 
por provas individuais e de 
grupo, durante um dia intei-
ro, muito rico em termos de 
interação, com mais de 15 
avaliadores da Ĺ Oréal. No 
final do dia é fantástico ouvir 
o feedback dos candidatos 
sobre a experiência vivida.»

No processo de recruta-
mento da EDP, totalmente 
assente em plataformas digi-
tais, são várias as avaliações 
pelas quais o candidato 
passa: «Em todas as fases 
do processo, para além das 
baterias de provas aplicadas, 
os candidatos são colocados 
perante desafios diferen-
tes e inovadores, através da 
aplicação de instrumentos, 
como as video interviews 
ou os business cases, que 
nos permitem estimular, e 
consequentemente avaliar, 
as competências compor-
tamentais em análise, tais 
como a criatividade, capaci-
dade de adaptação a novos 
contextos, capacidade de 
resolução de problemas, ges-
tão de stress, entre outras.» 
Tiago Almeida, head of 
recruitment na EDP, explica 
que é ao analisar as respostas 
do candidato que a empresa 
consegue perceber de que 
forma ele está próximo de 
determinada competência.

Segundo Elísio Sousa, COO 
da Harpoon.jobs, até 2030 
as empresas estarão focadas 
em encontrar talentos com 
extraordinárias soft skills e 

por exemplo, no ajuste cultu-
ral do candidato à empresa e 
equipa. André Cabo, da Cog-
nizant, acredita que existem 
principalmente dois fatores 
a ter em conta: se o estilo de 
trabalho do candidato se ade-
qua à forma de trabalhar da 
equipa em que vai ser inseri-
do e à própria empresa, e se 
o plano de carreira do candi-
dato é adequado àquilo que a 

empresa pode proporcionar.
O desafio não surge em 

encontrar candidatos, mas 
sim em atrair, uma vez que, 
neste momento, «nem toda a 
gente está aberta à mudan-
ça». Dado o ambiente geral 
de ansiedade causado pela 
insegurança associada a um 
novo emprego, e até associa-
do ao período experimental, 
André Cabo acredita que as 
pessoas não estão tão aber-
tas a agarrar uma nova opor-
tunidade. Por isso, esta tem 
sido uma dificuldade no re-
crutamento: os perfis – prin-
cipalmente os mais seniores 
– estão reticentes em aban-
donar um trabalho seguro. 
«Sendo nós uma empresa 
que recruta imensos perfis 
para diferentes mercados 
internacionais, enfrentamos 
o desafio adicional das fron-
teiras fechadas, do Brexit e 
dos candidatos que têm de 
adiar a data de início devido 

competências tecnológicas. 
No entanto, os profissionais 
de RH ainda sentem «difi-
culdades em encontrar as 
skills certas para um mundo 
cada vez mais automatiza-
do». Para responder a este 
desafio, a Harpoon optou por 
desenvolver duas vertentes: 
uma vertente digital, com 
questões ligadas à motiva-
ção e ao “lado b” do talento, 
podendo também ser ava-
liado o mindset digital do 
candidato; e uma vertente 
humana, usando o modelo 
STAR, que estimula os can-
didatos a partilhar quem são, 
o que fazem, e o impacto das 
suas decisões.

Quais os desafios do recrutamento 
digital e em encontrar o “fit” certo?
Há vários fatores a ter em 
conta no processo de seleção 
e recrutamento - fatores que 
vão além das competências 
técnicas e que se centram, 
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a um isolamento profilático», 
avança o responsável. 

No entanto, para atrair 
talento, não há uma «fórmu-
la miraculosa». André Cabo 
confessa que o segredo é 
sempre o mesmo: manter 
uma comunicação aberta e 
bilateral, dar informações 
relevantes e de forma atem-
pada, mostrar disponibilida-
de para responder a dúvidas 
e questões, e preparar bem 
os processos de recrutamen-
to, mantendo-os rápidos e 
flexíveis. 

Ambição, sentido críti-
co, capacidade de aprender, 
empatia e resiliência são as 
dimensões que a L’Oréal se-
lecionou para definir o po-
tencial. Procurar identificar 
o potencial é a missão do 
recrutamento da L’Oréal, e 
isso nunca foi tão claro como 
nos dias de hoje. «Para cada 
dimensão começámos por 
ter todos uma mesma defi-
nição. Parece óbvio? Talvez 
seja, sim, mas nestes concei-
tos é fundamental falarmos 
todos a mesma linguagem. 
Para isso, selecionamos per-
guntas cujas respostas nos 
ajudam a identificar evidên-
cias comportamentais para 
cada dimensão. Desta forma 
procuramos transformar di-
mensões por vezes subjeti-
vas em avaliações objetivas», 
explica Sara Lopes da Silva. 

A profissional concorda 
com André Cabo quando 
diz que o desafio atual não 
está em encontrar candida-
tos, mas sim na capacidade 
de foco em três prioridades, 
de grande importância na 
L’Oréal Portugal: manter a 

«Alguém que esteja confortável 
na sua empresa, apenas poderá 
estar aberto a mudar se for um 
projeto especial, desafiador, numa 
empresa que lhe proporcione 
a experiência que procura»

Recrutamento

plano de comunicação exter-
na onde é trabalhada a EVP. 

A perfeita coexistência das 
hard skills e das soft skills é o 
que o Grupo EDP procura nos 
candidatos e colaboradores, 
pelo que o match da compo-
nente comportamental com 
as competências técnicas 
torna-se essencial para o re-
crutamento e também para 
a evolução dos colaborado-
res. Tiago Almeida acredita 
que recrutar bem, nos dias 
de hoje, não se pode resu-

mir a uma avaliação técnica 
do candidato; é igualmente 
importante validar as com-
ponentes comportamentais.

No que respeita aos desa-
fios em encontrar o “fit” cer-
to, Tiago Almeida refere dois 
fatores: as alterações digitais 

e tecnológicas, isto é, a ne-
cessidade de contratar no-
vas competências no mer-
cado; e a escassez de talento 
destes mesmos perfis. «De-
paramo-nos com mudanças 
globais no mercado de tra-
balho, onde destaco desde 
logo as alterações funcionais 
provocadas por um mercado 
em constante evolução tec-
nológica e onde o domínio 
da análise de dados ganha 
um poder cada vez mais sig-
nificativo no mundo empre-
sarial. É essencial, por isso, 
conhecer as tendências, co-
nhecer o mercado e o setor 
onde atuamos e saber onde e 
como selecionar candidatos 
com determinadas skills», 
acrescenta. 

Segundo o responsável, 
há uma panóplia de posi-
ções onde se encontra es-
cassez de talento (servindo 
de exemplo, posições que re-
querem competências infor-
máticas funcionais e de pro-
gramação, ou o domínio de 

excelência no mundo virtual, 
seja nos processos, nas feiras 
de emprego, ou nas experiên-
cias de onboarding; reforçar o 
papel do departamento de ta-
lent acquisition como um par-
ceiro estratégico importante 
do negócio, continuando com 
o programa de upskilling de 
recrutamento para managers 
e para a equipa de talent ac-
quisition; antecipar planos de 
recrutamento; e fortalecer o 
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análise de dados). Por haver 
uma procura cada vez mais 
elevada deste tipo de perfis, 
encontrar estes talentos tor-
na-se um desafio nas empre-
sas. Na EDP, é feito o acom-
panhamento das tendências 
de mercado, pelo que a orga-
nização procura assegurar 
que oferecem aos candidatos 
que querem atrair o que eles 
procuram nas suas entidades 
empregadoras. 

O segredo está em ambi-
cionar líderes – e ser um lí-
der não é uma questão de 
idade, mas sim de talento. 
A opinião é de Elísio Sousa, 
que explica como na Har-
poon são avaliadas quatro 
áreas essenciais em todos 
os processos: a visão estra-
tégica com vista a objetivos; 
a capacidade de liderança e 
inspiração; a ambição; e o 
sentido crítico na vertente 
da inteligência emocional. 
Elísio Sousa relembra que já 
existem alguns perfis com-
pletamente inéditos em Por-
tugal, o que é um ótimo sinal 
para o nível que as empresas 
almejam - mas que pode ser 
também um desafio para os 
recrutadores. Assim, a prio-
ridade de qualquer empresa 
para atrair o melhor talento 
deve passar por definir cla-
ramente a EVP para cada 
posição. «Se os colaborado-
res dão o seu tempo, ideias e 
dedicação, o que podem re-
ceber naquela empresa que 
não encontrarão em outra?», 
pergunta o responsável. Nes-
te sentido, Elísio Sousa acre-
dita que as empresas «de-
vem investir em marketing 
digital para os seus proces-

sos, criando momentos inte-
rativos onde partilhem a sua 
EVP e deem oportunidades 
aos talentos de ter voz ativa 
no seu recrutamento».

Jason da Fonte, responsá-
vel RH na Linkeys, acredita 
que um dos desafios das 
empresas, no que respeita ao 
recrutamento digital, passa 
por identificar «em que ca-
nal captar os candidatos». 
O responsável alerta ainda 
para a importância de «iden-
tificar, tranquilizar e ajudar 
as empresas na mudança 
de mentalidade, nomeada-
mente no que diz respeito ao 
teletrabalho, especialmente 
nas PME». 

Inteligência artificial nos processos 
de recrutamento

A Inteligência Artificial (IA) 
pode ser uma grande aliada 
do recrutamento, tanto para 
as empresas como para os 
candidatos. Elísio Sousa 
acredita que, com o passar do 

tempo, serão cada vez mais 
as empresas a introduzir esta 
tecnologia nos processos de 
recrutamento. «Hoje em dia, 
já é possível usar IA e Ma-
chine Learning para treinar 
padrões que permitam iden-
tificar os requisitos funda-
mentais para cada projeto, e 
ligá-los aos dados dos candi-
datos para prever, com me-
nos espaço a preconceitos e 
outras barreiras, que pessoas 
terão maior probabilidade de 
corresponder com a função. 
No futuro, para a maioria das 
funções, iremos aceitar que 
o processo de recrutamento 
seja automatizado com um 
grau aceitável de erro», adian-
ta o responsável. 

Num dos webinares pro-
movidos pelo IIRH e pela 
RHmagazine, onde André 
Cabo, Sara Lopes da Silva, 
Tiago Almeida e Jason da 
Fonte debateram sobre as 
novas formas de recrutar, 
foram várias as menções às 
metodologias de IA. Na Cog-
nizant, por exemplo, André 
Cabo referiu que estão a ser 
desenvolvidos chatbots, que 
podem ser uma forma de 
colmatar o contacto huma-
no. O objetivo dessa tecnolo-
gia é que os candidatos pos-
sam, por exemplo, colocar 
questões sobre as funções 
do cargo a que se propõem. 
Já Tiago Almeida adianta 
que na EDP está também a 
ser desenvolvido um proje-
to interno que vai permitir 
criar um robô para a fase de 
triagem das candidaturas. O 
objetivo é utilizar as metodo-
logias de IA com vista a uma 
triagem mais eficiente. Além 

disto, a empresa está ainda 
a desenvolver um chatbot 
que permita aos candidatos 
sentir algum conforto quan-
do estão a realizar as entre-
vistas em vídeo e a respon-
der a questões em formato 
espelho. «Queremos que 
esta experiência seja cada 
vez melhor, porque também 
acredito que esse é um dos 
fatores diferenciadores a 
nível do recrutamento que 
vamos ver no futuro», subli-
nha Tiago Almeida no debate.

Como revelar o ambiente da em-
presa no digital e criar ligação 
virtualmente?
«A comunicação é a respos-
ta», diz-nos André Cabo. A 
melhor forma de revelar o 
ambiente da empresa no di-
gital e criar ligação com os 
candidatos no online é olhar 
para os processos como 
conversas «e não só como 
interrogatórios e technical 
assessments». A importân-
cia de realmente conversar 
com os candidatos não pode 
ser descurada. «Nós quere-
mos o melhor talento, mas 
acreditamos que a relação 
será tanto melhor se cada 
pessoa que a nós se juntar 
nos ajudar a crescer, cres-
cendo ela também», sublinha 
André Cabo. 

A L'Oréal é, de acordo com 
Sara Lopes da Silva, uma 
marca já muito presente no 
mundo digital. Todos os dias, 
os consumidores (também 
potenciais candidatos) con-
tactam com uma ou mais das 
30 marcas que compõem o 
portfólio internacional. «Nas 
redes sociais desvendamos 

«É ESSENCIAL 
CONHECER AS 
TENDÊNCIAS, 
CONHECER O 
MERCADO E O 
SETOR ONDE 
ATUAMOS, E 
SABER ONDE E 
COMO SELECIONAR 
CANDIDATOS COM 
DETERMINADAS 
SKILLS»
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também quem somos e par-
tilhamos as nossas histórias 
reais na primeira pessoa», 
acrescenta a responsável. 
No futuro, a empresa não 
pretende avançar apenas no 
mundo digital: «Ambiciona-
mos uma experiência PHYGI-
TAL – onde os dois mundos, 
físico e digital, se fundem, e 
não mais se fala em expe-
riências puramente virtuais», 
avança Sara Lopes da Silva.

Tiago Almeida confessa 
que este é um desafio cons-
tante e que «não é fácil pas-
sar essa cultura e avaliar o fit 
com a empresa unicamente 
através de plataformas vir-
tuais». No entanto, a em-
presa acredita que ao adotar 
uma postura transparente, 
com constante comunicação 
e feedback aos candidatos, 
consegue «criar um elemen-
to de confiança junto dos 
mesmos», reforçando assim 
a experiência positiva. Já 
Jason da Fonte da Linkeys 
adianta que o segredo está 
em «manter o clima da en-
trevista física, para confortar 
os candidatos». 

Colaboradores como embaixadores: 
uma forma de atração
Sabemos que os colaborado-
res são os melhores embai-
xadores de uma empresa. 
Mas como é que esta ideia 
é implementada como uma 
forma de atração de talento? 
André Cabo acredita que a 
estratégia passa por fomen-
tar «a existência e continui-
dade de programas de refer-
ral». Torna-se igualmente 
importante que a empresa se 
esforce para ser um bom em-

«HOJE EM DIA, JÁ 
É POSSÍVEL USAR 
IA E MACHINE 
LEARNING PARA 
TREINAR PADRÕES 
QUE PERMITAM 
IDENTIFICAR 
OS REQUISITOS 
FUNDAMENTAIS 
PARA CADA 
PROJETO»

pregador, e não só a nível de 
prémios - desta forma, os co-
laboradores tornar-se-ão vo-
luntariamente representan-
tes da empresa. «No nosso 
mundo global, é fácil esque-
cermo-nos da importância 
do marketing boca a boca, 
mas, na Cognizant, esse tem 
sido e continua a ser um dos 
segredos do nosso sucesso», 
revela o responsável. 

«We are all Recruiters» 
é o mote na L’Oréal. A refe-
renciação de perfis por cola-
boradores da empresa tem 
sido, segundo Sara Lopes da 
Silva, uma importante fonte 
de recrutamento, e é até re-
conhecida pela organização 
através de uma compensa-
ção monetária e da atribuição 
de um dia de descanso (caso 
o candidato referenciado seja 
o escolhido e permaneça na 
empresa no mínimo duran-
te seis meses). Sara Lopes 
da Silva questiona: «Quem 
melhor do que os nossos co-
laboradores para trabalhar, 
genuinamente, a atração da 
empresa?»

Com o apoio de uma equi-
pa de employer branding e 
uma estratégia de atrativi-
dade que procura atuar em 
diversas frentes e targets, 
assistiu-se, segundo Tiago 
Almeida, a um aumento de 
candidatos referenciados 
na EDP: «Ao nível do mode-
lo de recrutamento é tam-
bém dada a oportunidade 
para que os colaboradores 
possam referenciar perfis 
que considerem adequados 
para integrar os processos 
a decorrer, o que se traduz 
também numa fonte de in-

Recrutamento

tonomia, e que desenvolva 
o sentido de pertença e uma 
cultura de verdadeira apren-
dizagem e progressão». No 
entanto, é de salientar que 
estes elementos são «difíceis 
de avaliar ou transmitir num 
mero descritivo de função». 
Por esta razão, as empre-
sas «podem e devem incluir 
testemunhos reais nos seus 
processos de recrutamen-
to», seja na fase de atração 
de talento, seja envolvendo 
na fase de entrevista os sta-
keholders com quem o recru-
tado terá de interagir. Elísio 

formação adicional e rele-
vante em relação aos nossos 
candidatos.»

Para Elísio Sousa é eviden-
te que os talentos «valorizam 
e escolhem os desafios cujo 
trabalho tenha um sentido e 
significado alinhado com os 
seus valores, que lhes per-
mita ter flexibilidade e au-

Sousa compara o processo 
ao que é aplicado atualmen-
te ao marketing: «De certa 
forma, é possível aplicar ao 
recrutamento uma estraté-
gia com sucesso comprovado 
e que as marcas já utilizam 
noutras áreas: a utilização de 
influencers para transmitir 
valores, confiança e criar en-
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como segue KPI que tradu-
zem esta experiência. «No 
final de cada processo, con-
tamos com o feedback do 
candidato sobre o mesmo 
e esta informação é funda-
mental para trabalharmos 
a melhoria contínua da ex-
periência que proporciona-
mos. Um candidato é um po-
tencial consumidor e o nosso 
foco na experiência é igual-
mente relevante», acrescen-
ta a responsável. 

A verdade é que desde o 
primeiro momento em que 
há contacto entre empresa e 
candidato é refletida a cultu-
ra organizacional e os valores 
que a constituem. Tiago Al-
meida partilha dessa opinião 
e acredita que a equipa de re-
crutamento tem o dever de 
expor esses valores e cultura 
no dia a dia. Por esse motivo, 
as alterações que foram feitas 
a nível do recrutamento na 
EDP surgiram também com 
essa preocupação, e «per-
mitem aos candidatos uma 
visualização direta e online 
do seu status no processo», 
avança o profissional. Além 
disso, sempre que o candida-

to submete a sua candidatura 
a uma oferta de trabalho EDP, 
recebe feedback, seja ele po-
sitivo ou negativo. Na fase de 
avaliação, todos os candida-
tos que transitam no proces-
so passam a ter um contacto 
personalizado pelo consultor 
de recrutamento responsável 
e são informados da sua evo-
lução. O objetivo destas boas 
práticas é «reduzir os níveis 
de ansiedade» do candidato e 
«potenciar uma relação mais 
próxima com a equipa de re-
crutamento EDP».

Tornar o processo de re-
crutamento mais simples, 
rápido e eficaz, que respei-
tasse não só as empresas, 
mas também os candidatos, 
foi o objetivo da criação do 
Harpoon em 2016. «Acredi-
tamos que o bom feedback é 
uma mais-valia e faz a dife-
rença, e, em qualquer altura 
do processo, seja no scree-
ning, na entrevista connosco 
ou na fase final do recruta-
mento, os nossos candidatos 
são sempre mantidos ao cor-
rente do estado do processo», 
garante Elísio Sousa. 

Na Linkeys, existe igual-
mente um comprometimen-
to em fornecer feedback e 
transparência, seja relativa-
mente às entrevistas ou aos 
testes. «Na verdade, qualquer 
candidato merece um retor-
no sobre a sua candidatura. 
Existem ferramentas massi-
vas para acusar a receção da 
inscrição, pelo que, assim que 
uma troca telefónica é inicia-
da, é imperativo, por respei-
to e para ser construtivo, dar 
feedback ao candidato», con-
clui Jason da Fonte. 

«Assim que uma troca 
telefónica é iniciada, é 
imperativo, por respeito e 
para ser construtivo, dar 
feedback ao candidato»

gagement com a marca.»
Jason da Fonte concorda 

que é essencial «criar dis-
cussões cruzadas com futu-
ros colegas no processo de 
recrutamento, e até mesmo 
discussões informais». Este 
é exatamente um ponto que 
a Linkeys destaca: a impor-
tância da marca emprega-
dora interna. «Ajudamos os 
nossos clientes a incenti-
var os seus colaboradores a 
cooptar talento através dos 
desafios ao redor da coopta-
ção. Fortalecer a sua perten-
ça à empresa e fazer com que 
queiram patrocinar pessoas 
para se juntar a eles», avança.

Proporcionar ao candidato uma me-
lhor experiência de recrutamento, 
a começar no feedback
Melhorar a experiência do 
candidato nos processos de 
recrutamento tem vindo a 
ser uma preocupação cres-
cente do lado das empresas 
– principalmente em áreas 
onde a procura supera a ofer-
ta, e os candidatos têm por 
onde escolher e pensam duas 
vezes antes de decidirem 
em que empresa querem in-

tegrar. Mas a verdade é que 
muitos candidatos se quei-
xam da falta de feedback em 
processos de recrutamento e 
da falta de informação passa-
da relativamente às fases do 
processo. 

André Cabo garante que na 
Cognizant todos os candida-
tos recebem feedback apro-
priado relativamente ao pro-
cesso em que estão incluídos, 
seja este positivo ou negativo. 
O profissional acredita que o 
sucesso de um processo de 
recrutamento começa na 
experiência que o candida-
to tem com a empresa, e dar 
feedback é parte integrante 
do mesmo. 

A mesma preocupação re-
vela-se na L’Oréal. Sara Lo-
pes da Silva adianta que a 
empresa não só tem em con-
ta a experiência do candida-
to e a entrega de feedback, 
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Embora as práticas Agile sejam 
conhecidas pela sua aplicação na 
área da tecnologia, também podem 
ser aplicadas nas áreas de RH e em 
todos os departamentos e processos 
de uma empresa. A RHmagazine 
esteve à conversa com Hugo Lourenço, 
CEO da Agile21 Innovation, World 
Agility Forum, Agile Human Factors, 
eXperience Agile e da Agile Thinkers 
Academy/Consulting, que nos 
explicou o que pode estar a falhar 
no entendimento das empresas 
relativamente à cultura, estrutura e 
metodologia/organização de trabalho.

Entrevista
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H
á um ditado comum nos negócios que diz que a cul-
tura come a estratégia ao pequeno-almoço. O Hugo, 
nas palavras de Safi Bahcall, diz que a estrutura 
come a cultura ao almoço... O que quer isto dizer?
Sabemos que o conhecimento não é um 
ativo da empresa, porque só sabemos que 
não sabemos quando somos confronta-

dos com um problema sem resposta, mas a cultura da empre-
sa é transversal e transmissível, seja burocrática com silos ou 
partilhada, é um valor assimilável por todos.

Infelizmente, o caminho para o sucesso não passa pela cul-
tura! Apesar de se falar de mentalidade (mindset) e propósito, 
há algo no cerne do comportamento de grandes grupos econó-
micos que simplesmente é difícil de compreender. Apregoam 
o sentido da mudança, gastam tempo e dinheiro a comprar fer-
ramentas e, invariavelmente, acabam a deturpar esse sentido.

Compreender o equilíbrio dos incentivos dentro dos grupos 
dá-nos uma nova forma de pensar sobre o comportamento das 
pseudo-equipas e pseudo-empresas. Talvez seja ainda pos-
sível, embora por vezes com uma atitude tardia, integrar um 
novo conjunto de ferramentas para libertar aquelas ideias pro-
missoras esquecidas nas caves das empresas.

É curioso que estudos académicos conduzidos por concei-
tuados psicólogos são citados para apoiar a ideia de que os in-
centivos não importam (como Daniel Pink), mas, no mundo 
real, investidores não académicos bem-sucedidos, como Char-
lie Munger e Warren Buffet, contestam esta afirmação: “95% 
do comportamento é motivado por incentivos”. E mais tarde 
alteraram: “Não, os 95% estavam errados! São mais de 99%".

Seguindo a sua linha de pensamento, como é possível os incentivos ajudarem 
a matar as grandes ideias?
Posso partilhar consigo 2 cenários para uma melhor com-

“O SUCESSO DE 
UMA EMPRESA 
AGILE MEDE-SE 
PELA SATISFAÇÃO 
DOS CLIENTES, 
DOS SEUS 
COLABORADORES 
E DE UM NEGÓCIO 
EXPONENCIAL”

O que é que as formações nas práticas Agile podem trazer 
às empresas?
As empresas investem geralmente na formação de colaboradores 
com o objetivo de melhores produtos ou maiores vendas. Procuram 
muito as técnicas e ferramentas, o “mostre como fazer”, e não se 
preocupam com o contexto, o porquê, a parte cognitiva da questão. 
Envie um desenhador de dispositivos para uma oficina, e provavel-
mente obterá melhores equipamentos. Envie um vendedor a um 
formador bem-falante, e as suas vendas podem melhorar. Mas há 
um outro benefício que não está coberto por esta forma tradicional 
de dar ferramentas, formulários e casos de estudo: um designer 
que tenha aprendido novas formas de trabalhar e de pensar vai 
querer praticá-las e será um gerador de valor. A formação encora-
ja os colaboradores a dedicar mais tempo ao seu trabalho, o que 
reduz o tempo gasto em reuniões e promove o foco apenas na re-
dução de tempo que em nada contribui para o sucesso da empresa 
junto dos seus clientes. 

PAULA MAGALHÃES
CO-MENTORA DA AGILE THINKERS ACADEMY

da equipa, mas quaisquer 
que sejam as regalias do ca-
pitão, ainda assim não des-
toam na comparação com 
a divisão equitativa. Os três 
trabalham lado a lado e farão 
o que for preciso para garan-
tir que essa ideia aconteça, 
apesar dos inevitáveis impe-
dimentos de um projeto em 
fase inicial.

 Agora imagine serem 100 
pessoas, onde cada uma terá 
uma participação de 1% no 
resultado. Uma vez que 99 
pessoas não podem partici-
par todas no mesmo nível de 
decisão, o grupo ( já não se 
trata de uma equipa) preci-
sará de algumas camadas de 
gestão intermédia. Se cada 
gestor tiver 5 pessoas, por 
exemplo, haverá um total de 
4 camadas de gestão (1 CEO, 
5 Diretores, 25 responsáveis; 

preensão. Imagine 3 pessoas 
que têm uma ideia genial e 
cada uma pode ter acesso 
a um terço do resultado da 
ideia. Os títulos aqui contam 
pouco em comparação com 
a sua grande aposta no re-
sultado. Um pode ser "o ca-
pitão" e os outros membros 

Saiba mais em rhmagazine.pt
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inovação ou entrega de pro-
dutos/serviços que gerem 
negócios com crescimento 
exponencial.

 Assim que as regalias 
de posição superam a par-
ticipação nos resultados, 
os incentivos individuais 
começam a favorecer uma 
concentração na governan-
ça organizacional em vez do 
foco no produto/serviço a 
entregar ao cliente. 

Podemos ter presente uma 
sobreposição de interesses?
Temos de perceber que são 
faces da mesma moeda e 
ambas coexistem sempre. 
Por vezes a cultura inova-
dora sobrepõem-se quando 
as ideias são frágeis e estão 
na fase inicial, mas a estru-
tura estará sempre presente 
para burocratizar as opções 
e tornar mais retributivo o 
controlo e a gestão. 

 
Considera que às vezes a estru-
tura pode ser incompatível com a 
cultura?
Nós defendemos que a cul-
tura Agile leva as empresas a 
serem utilizadores dos seus 
próprios produtos na pri-
meira pessoa. Esta é a me-
lhor resposta para enfrentar 
a estrutura burocrática que 
existe, e, em simultâneo, dar 
liberdade aos colaboradores 
para expressar, desenvolver, 
experimentar ideias e obser-
var os resultados sem sofre-
rem o ostracismo da estrutu-
ra. O CEO que se faça passar 
por um consumidor e veja 
se vence a burocracia! Veja 
quantas vezes a resposta não 
será o processo que define e 
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os restantes são "trabalha-
dores que não geram valor, 
são um Centro de Custo").

 Observando estes dois 
cenários possíveis, qual é 
mais importante? Benefícios 
e margens, ou interesses no 
resultado? As participações 
individuais diminuíram para 
1%. Mas as regalias da es-
trutura podem ser bastante 
grandes. Um salário base e 
alguns bónus, como um lu-
gar de estacionamento, um 
telefone, férias, carro, lugar 
à janela, melhor computa-
dor, dois monitores... valem 
muito mais que 33% de uma 
ideia que valha um milhão. 
São as garantias básicas e 
psicológicas que estão aqui 
retratadas, nada a ver com 

• Unlocking Agility - 2 meses
Para todos aqueles que querem aprender a pensar Agile: princípios de liderança; função do Scrum Master e do 
Product Owner; Visual Thinking; como pensar em produtos; Sistemas Complexos e Adaptativos; onde e quando 
utilizar as principais práticas Agile, como Scrum e Kanban.

• Agile Business - 2 meses
Por departamento, divisão ou canal, para todos os que pretendam adotar Agile no seu contexto e que procuram re-
desenhar a sua cadeia de valor e capacidade de entrega. RH, Comercial/Vendas, Marketing, Aquisições e Líderes que 
querem explorar novas formas de trazer valor ao seu negócio e manterem-se competitivos sem nenhuma revolução 
organizacional. A Academia Agile Business está igualmente estruturada para setores de atividade como a Saúde, 
Defesa, Tecnologia.

• Business Transformation - 2 meses
Agora que entendemos as bases, vamos analisar os princípios, processos e práticas que devem existir para ga-
rantir uma transformação organizacional e digital sustentável. Kotter, Steve Denning, Peter Drucker, Clayton Ch-
ristensen, Roger Martin, Sumantra Ghoshal, Peter Moran, Gary Hamel, Scott D. Anthony, David Duncan, Rita McGrath 
são alguns entre muitos dos autores estudados. Estes são os três elementos a estudar durante 6 meses. Para 
todos os aspirantes a facilitadores e agile coaches, ou para quem pretende evoluir no conhecimento necessário 
para exercer estas funções. Várias sessões de mentoria e grupos de discussão dos temas fará um networking 
capaz de superar grande parte das questões hoje em análise nas pseudoempresas Agile que têm equipas agile 
mas não têm um negócio Agile.

A AGILE THINKERS ACADEMY APRESENTA TRÊS PROGRAMAS EM PARCERIA 
COM A NOVA SBE E A BOSTON UNIVERSITY
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“AJUDAR A 
CONSTRUIR UMA 
EMPRESA ONDE A 
CULTURA AGILE 
E A ESTRUTURA 
BUROCRÁTICA SE 
EQUILIBRAM É O 
GRANDE DESAFIO 
DOS RH PARA OS 
PRÓXIMOS ANOS”

equilíbrio deverá ocorrer en-
tre a inovação, satisfação do 
cliente, e a sustentabilidade 
financeira da empresa. Ou, 
como diria Steve Jobs, não 
faz sentido procurar talentos 
para lhes dizer o que quere-
mos que façam.

Existe, no seu entender, alguma 
resposta para o que descreveu?
Posso dar um exemplo sim-
ples: nenhuma quantidade 
de KPIs fará com que as mo-
léculas de um bloco de gelo 
derretam; mas uma peque-
na mudança na temperatura 
pode fazer com que o traba-
lho seja feito. Aproveito para 

referir que não devem ter 
mais de 25 KPIs por empre-
sa, ou estamos novamente 
no domínio do caos, onde 
os números corroboram as 
vontades. 

 Isto significa que uma 
mudança repentina no com-
portamento coletivo de um 
sistema é desencadeada 
por alterações no que cha-
mamos de “parâmetros de 
controlo”. A temperatura é 
um tipo de parâmetro de 
controlo. Para os identificar, 
primeiro temos de conhe-
cer os sistemas e subsiste-
mas existentes na empresa 
e como eles interagem en-

não a necessidade do consu-
midor. Agile carece de duas 
propriedades intrínsecas, 
visibilidade e transparência.

Por outras palavras, a es-
trutura impulsiona a cultura. 
Defender e promover a cul-
tura da organização, tendo 
presente os seus objetivos 
estratégicos, poderá ser um 
novo papel para os RH. Aju-
dar a construir uma empresa 
onde a cultura da agilidade 
intelectual e empresarial 
versus a estrutura burocrá-
tica se equilibram é o grande 
desafio dos RH para os pró-
ximos anos. A procura deste 
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tre si. Indivíduos, grupos, 
departamentos ou áreas 
especializadas estão muito 
sujeitos à lógica de silos e 
disfuncionalidade, não se 
articulando como equipas.

Pretender que grupos de 
inovadores façam a diferen-
ça neste ambiente é uma 
má aposta. Tal como todos 
os líquidos irão descongelar 
quando a temperatura au-
mentar, todos os grupos irão 
mudar de inovadores para 
burocráticos à medida que o 
tamanho da organização au-
mentar. A transformação or-
ganizacional é um mito, pois 
ninguém muda uma cultu-
ra, tem de criar condições 
para esta emergir se tiver o 
capital intelectual e social 
para tal. Mais fácil e mais na 
moda está a transformação 
digital, porque se limita a 
vender ferramentas, proje-
tos e serviços, local de traba-
lho mais moderno, mas, no 
final do dia, os seus clientes 
pagavam mais um euro pelo 
serviço desta empresa?

 Fazer uso dos parâme-
tros de controlo para gerir a 
transição é uma boa aposta. 
O conceito foi desenvolvi-

da pela administração. Uma 
empresa onde todos apren-
dem vale muito mais do que 
qualquer outra e num mer-
cado digital isso trará muita 
vantagem competitiva.

 Acreditamos que enten-
der e reconhecer os prin-
cípios da Agile Thinkers 
Academy facilita muito o 
trabalho dos RH.
1. Construir elos de confiança VS 
viabilizar o controlo excessivo; 
2. Ouvir os clientes VS fomen-
tar necessidades aos clientes;
3. Incentivar espírito inovador 
VS alavancar o excesso de bu-
rocracia;  
4. Construir o sentido de 
missão comum VS fomentar 
a burocracia; 
5. Encorajar a pensar e apren-
der VS aceitar a imutabilidade 
das ideias e ter um bónus;
6. Promover o pensamento 
crítico VS o pensamento téc-
nico e linear por KPI; 
7. Apoiar-se na equipa para 
as decisões VS assumir alte-
rações resultantes da buro-
cracia interna.

O sucesso de uma em-
presa Agile mede-se pela 
satisfação dos clientes, dos 
seus colaboradores e na re-
siliência de um negócio ex-
ponencial, na capacidade de 
infletir o rumo sempre que 
se justifique, no incentivo 
permanente para os colabo-
radores aprenderem e ensi-
narem, no transmitir conti-
nuamente uma cultura de 
valores e princípios, na visão 
estratégica sempre presente 
nas decisões e num profun-
do respeito pelo ambiente, 
colaboradores e clientes.  

“Os recursos humanos 
têm de ser o garante 
da cultura da empresa 
para que esta se 
mantenha focada na 
estratégia definida 
pela administração”

do por Bachall (Safi Bahcall 
2019, HBR, “The Innovation 
Equation”), e, tal como po-
demos prevenir a criação 
do gelo com recurso ao sal 
para baixar o ponto de con-
gelação, também podemos 
recorrer a alguns destes 
parâmetros para prevenir 
o desenvolvimento da bu-
rocracia, garantir a capaci-
dade inovadora, impedir a 
excessiva hierarquização da 
empresa e o seu afastamen-
to do foco nos clientes, mes-
mo em empresas de grande 
dimensão, onde a estrutura 

dominante dificulta o surgi-
mento de pessoas inovado-
ras. São estas as balizas que 
estamos a desenvolver para 
garantir uma cultura Agile 
(pessoas, processos e fer-
ramentas, por esta ordem) 
em qualquer empresa. Se 
estiver na situação inversa 
posso garantir que será uma 
aposta a prazo.

Entende que as empresas, para 
promoverem melhorias, devem 
promover outros princípios nos 
recursos humanos?
Sem dúvida que sim. Os 
recursos humanos têm de 
ser o garante da cultura de 
aprendizagem da empresa 
para que esta se mantenha 
focada na estratégia defini-

Entrevista



45

SAP é uma grande tecnológica, com muitos 
colaboradores que estão a viver este novo 
normal. Acredito que não foi problema colo-
car os colaboradores a trabalhar em casa... 
Mas ao fim de um ano, o que é que mudou na 
vossa realidade e como conseguiram alcan-
çar os resultados que têm hoje?

Patrícia Cristóvão: Estamos em regime de teletrabalho fez um 
ano a semana passada e, como referiu, não houve qualquer 
dificuldade. Já tínhamos todas as ferramentas preparadas 
há muito tempo - não obviamente a contar com a pandemia 
-, mas pela própria mobilidade que a empresa tem a nível 
global. Desde que tenhamos o equipamento e acesso à 
Internet, conseguimos trabalhar a partir de qualquer parte 
do mundo. 

Uma das nossas preocupações foi, desde o início, per-
ceber como é que, com cada um em sua casa, iríamos 
manter a equipa coesa. Tivemos todos uma sobrecarga ao 
nível de chamadas telefónicas, das conferências virtuais, 
para efetivamente mantermos o contacto entre nós e o 
trabalho continuar a ser feito. 

Iniciámos desde a primeira semana ações internas, 
aquilo a que nós chamamos de "All Together", reuniões 
virtuais, nas quais nos juntamos através do Teams, a 
pretexto dos mais variados temas. Continuamos a pas-
sar por temas internos, com colegas nossos a partilhar 
histórias ou hobbies e sugestões, e temos tido convidados 

Saiba mais em rhmagazine.pt

A grande tecnológica 
SAP conseguiu adaptar-

se às novas formas de 
trabalho e prioridades, 

com excelentes 
resultados em 2020. 

Patrícia Cristóvão, 
diretora de recursos 

humanos, e Joaquim 
Freire, diretor de negócio 

de cloud, ambos da SAP 
Portugal, falam-nos 

sobre os ajustes feitos ao 
nível das lideranças, da 

comunicação remota, 
da saúde mental, da 

motivação das equipas e 
até da formação. 

“UMA 
MENSAGEM 

CLARA, POR 
PARTE DA 
EMPRESA, 

INDUZ 
MOTIVAÇÃO NAS 

PESSOAS”

A

Comunicação Interna



46

“A empresa criou todas as condições, 
não só para a pessoa ficar a trabalhar 
remotamente, como também para 
trabalhar a partir de casa com 
boas condições, com conforto”

externos, alguns de bastante 
renome na nossa sociedade 
ou do mundo empresarial, 
que vêm falar da sua área e 
da sua especialização. Fize-
mos também ações virtuais 
de teambuilding. Vamos, as-
sim, alimentando o espírito 
de equipa.

Conseguem manter as pessoas 
juntas, mesmo à distância, e creio 
que o problema tecnológico é rapi-
damente ultrapassável. Joaquim, 
como é que se mantém as equipas 
não só coesas, mas motivadas?
Joaquim Freire: É importantís-
simo haver uma mensagem 
clara por parte da empresa: 
isso induz motivação nas pes-
soas. A empresa criou todas 
as condições, não só para a 
pessoa ficar a trabalhar remo-
tamente, mas também para 
trabalhar a partir de casa com 
boas condições, com confor-
to. A empresa permitiu que as 
pessoas fossem buscar os ec-
rãs, mas também as cadeiras, 
porque nem todos tinham ca-
deiras ergonómicas em casa. 
São estas pequeninas men-
sagens, pequenos gestos, que 

trazem motivação às pessoas. 
Elas sentem-se apoiadas pela 
própria empresa. 

Por outro lado, houve a 
preocupação da comunica-
ção com as pessoas. Posso 
dizer que, no caso da minha 
equipa, começámos a orga-
nizar aquilo a que chamamos 
de cafés virtuais. Em vez de 
nos encontrarmos na cafeta-
ria ou na copa do escritório, 
encontramo-nos nas plata-
formas colaborativas, com 
o nosso café, e temos meia 
hora para conversar, sem ser 
sobre trabalho ou sobre a ati-
vidade profissional. 

Houve também a preo-
cupação, relativamente às 
pessoas, de sentirem que as 
estamos a acompanhar e que 
estamos preocupados com 
elas. Capacitámos os líderes 
para ler sinais de como as 
pessoas se estavam a sentir 
e a ambientar a este novo 
normal. Recebemos também 
essa formação, no sentido de 
fazermos um acompanha-
mento mais remoto das pes-
soas, mas de forma próxima, 
de incentivá-las e motivá-las.

Sei também que têm um instrumento que permite fazer a medição de 
clima social, ou seja, de perguntar para perceber quem é que em casa 
está bem e quem não está assim tão bem. Estar em teletrabalho tem 
obviamente vantagens, mas também é muito exigente. E é importante 
aferir como estão as equipas e as empresas no geral, correto?
Joaquim Freire: Diria que é importante perguntar e medir o 
clima social, mas mais importante ainda é, depois, atuar. 
A pior coisa que podemos fazer às pessoas é perguntar-
-lhes, criar uma expectativa e depois não darmos qualquer 
resposta. A SAP tem uma solução, que é o Qualtrics, preci-
samente para fazer isso. Com essa capacidade de não só 
medir o clima, mas também definir ações e monitorizar os 
resultados dessas ações.
Patrícia Cristóvão: Usámos a solução Qualtrics, porque uma 
das áreas que ganhou importância com a questão da pan-
demia foi a saúde mental. Passado um mês ou mês e meio 
de estarmos em casa, lançámos um questionário via Qual-
trics. O objetivo era perceber como é que as pessoas se 
sentiam. Se sentiam que tinham o apoio que necessitavam 
da empresa, se estavam a conseguir balancear bem a sua 
vida pessoal e profissional… e serviu igualmente para pedir 
sugestões e ideias, para nós próprios percebermos se as 
ações que estávamos a delinear iam no caminho certo.

Utilizamos a ferramenta da Qualtrics com muita fre-
quência; serve de barómetro, para percebermos se temos 
de fazer algum ajuste e qual o ajuste que é mais necessá-
rio. Do ponto de vista de RH, é uma das ferramentas que 
mais utilizamos, porque nos traz muito sumo.

Agora que entrámos nesta rotina de teletrabalho, o que acham que 
vai acontecer no futuro? Como multinacional que são, que tendências 
estão a perspetivar a nível do teletrabalho? É mesmo para ficar ou 
voltamos ao escritório?

Joaquim Freire: Acho que vai ser 
uma mistura dos dois. Como 
ponto de partida, saliente-se 
que não tínhamos somente 
o trabalho presencial. Temos 
equipas que se distribuem 
por muitos países; é norma-
líssimo ter pessoas residen-
tes em diferentes países. Há 
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muitos portugueses com fun-
ções internacionais e muitos 
recursos internacionais com 
funções em Portugal. Acredi-
to que, muitas vezes, quando 
possível, vamos ficar em casa, 
porque há vantagens. Para 
quem, como nós, já estava 
num regime de teletrabalho a 
10% ou 20%, talvez vá aumen-
tar para 30% ou 40%. Acho 
que vai crescer a tendência do 
teletrabalho, até porque está 
provado que funciona. 
Patrícia Cristóvão: Com muita 
frequência me perguntam 
quando é que vamos abrir o 
escritório. O nosso objetivo 
é, conforme a situação for 
melhorando, que possamos 
ir abrindo de forma faseada e 
controlada, para que as pes-
soas possam regressar. Te-
nho a certeza de que temos 
colaboradores que vão querer 
trabalhar no escritório, por-
que faz-lhes muita falta estar-
mos juntos e próximos. Mas 
também recebo feedbacks de 
colaboradores, que, com o te-
letrabalho, conseguem ir bus-
car ou levar os filhos à escola, 
e isso também é qualidade de 
vida. Acredito que o futuro vai 
ser misto e flexível. 

A Patrícia referiu que tiveram 
formação em liderança. Joaquim, 
enquanto líder de uma equipa, acha 
que o papel do líder mudou?
Joaquim Freire: Sim, o papel do 
líder mudou em termos da 
forma como tem de atuar, ge-
rir e motivar as suas equipas. 
Aferir como as equipas se es-
tão a sentir e qual o nível de 
motivação e cansaço é muito 
importante, assim como as-
segurar o equilíbrio entre o 
pessoal e profissional. Ago-
ra é muito mais difícil abrir 

• Joaquim Freire

• Patrícia Cristóvão

“É IMPORTANTE MEDIR O CLIMA SOCIAL, 
MAS MAIS IMPORTANTE AINDA É, DEPOIS, 

ATUAR. A PIOR COISA QUE PODEMOS FAZER 
ÀS PESSOAS É CRIAR UMA EXPECTATIVA E 

NÃO DARMOS QUALQUER RESPOSTA”

e fechar a porta do pessoal e 
do profissional. Deve haver 
uma preocupação constan-
te e, por vezes, não é fácil, 
até para nós. Nós próprios, 
individualmente, também 
temos dificuldade em fazer 
essa mesma separação. 

Em termos de comuni-
cação com as equipas, evi-
tamos formas de comuni-
cação quase contínuas. O 
papel do líder mudou tam-
bém na perspetiva de que 
esta preocupação com as 
pessoas requer momentos 
coordenados entre todos. 
Tem havido um investimen-
to muito grande da área de 
recursos humanos para nos 

preparar e capacitar para 
esta nova realidade, em ter-
mos de gestão e liderança de 
equipas. E acho que o refle-
xo está também na atribui-
ção do prémio da Top Em-
ployer que a SAP recebeu, 
que reflete esse esforço que 
foi feito.

Fale-nos do cuidado que tiveram 
relativamente à formação das li-
deranças.
Patrícia Cristóvão: Um dos pon-
tos fortes da SAP sempre foi a 
questão da formação. Tínha-
mos muita formação online, 
mas também tínhamos em 
sala. Houve um ajuste, no 
sentido de formar os líderes, 

para perceberem como me-
lhor acompanhar as equipas 
e a que tipo de sinais têm de 
estar atentos, por exemplo, 
na questão da saúde men-
tal. Fomos criando, também, 
iniciativas relativamente a 
dar ferramentas aos pró-
prios diretores, para que, em 
"cascata", pudessem passar 
a informação e sensibilizar 
a equipa para este tipo de 
temas. Enquanto diretora de 
recursos humanos, tenho de 
conhecer muito bem a equi-
pa de liderança e as respetivas 
necessidades, para além de ter 
de priorizar e perceber que 
formação nesta conjuntura 
faz mais sentido fazer.

Como é que os vossos clientes SAP 
SuccessFactors têm vivido a pande-
mia? Como é que esta ferramenta, 
tão conhecida no mercado, ajudou 
as empresas nesta fase?
Joaquim Freire: O ano de 2020 
acabou por ser o melhor ano 
que tivemos ao nível das so-
luções SAP SuccessFactors, 
exatamente porque os clien-
tes que já tinham (e outros que 
ainda não tinham) fizeram 
investimentos significativos 
nessa área. Porque percebe-
ram que, através de ferramen-
tas como o SAP SuccessFac-
tors, conseguem ter um apoio, 
neste novo modus operandi 
remoto, em processos críticos 
para os recursos humanos. 

As empresas conseguem, 
tal como a SAP, fazer tudo 
à distância, incluindo pro-
cessos de recrutamento, 
de uma forma muito fácil, 
ágil e totalmente remota. É 
uma das áreas onde estas 
ferramentas podem ajudar. 
Outra área necessária à ges-
tão, mesmo que à distância, 
é a avaliação de desempe-
nho. Não deixámos de fazer 
avaliação de desempenho 
ou de definir objetivos aos 
colaboradores. Já relativa-
mente à formação online, é 
importante ter a ferramenta 
que permite dá-la, mas que 
acomode diferentes formas 
da criação de conteúdos. 

As soluções já existiam, 
os investimentos é que se 
aceleraram, porque as pes-
soas perceberam que estas 
soluções trazem vantagens 
no curto prazo. O retorno 
do investimento ficou muito 
mais claro para as empresas. 
Os gestores perceberam que 
tinham de mudar a forma de 
funcionar.  
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s fornecedores e a gestão da cadeia 
de fornecimentos são, cada vez mais, 
elementos essenciais para a compe-
titividade e desempenho global das 
empresas, e, consequentemente, 
para o sucesso organizacional. Medir 
a qualidade dos serviços prestados 

torna-se, assim, imperativo, quer para fornecedores, quer 
para clientes.  

Foram divulgados os vencedores de 2021 
da iniciativa “Melhores Fornecedores RH”, 
promovida pela Associação Portuguesa 
de Gestão das Pessoas (APG), em parceria 
com as empresas Qmetrics e Mínimos 
Quadrados.

 Consultoria

 Formação, coaching e desenvolvimento profissional

 Outsourcing

 Recrutamento, seleção, avaliação de competências  
e outplacement

 Segurança e saúde no trabalho

 Serviços de assessoria jurídica 

 Trabalho temporário

 MTW Portugal

 Cegoc, Cenfim, Dynargie e MTW Portugal

 Seresco

 Kelly Services, Michael  
Page Internacional 
 Atlanticare e Centralmed

 Raposo Bernardo & Associados

 Success Work

NUMA SESSÃO 
ONLINE REALIZADA 
DIA 16 DE MARÇO, 
FORAM DIVULGADOS 
OS VENCEDORES 
DESTA INICIATIVA. 
EIS A LISTA 
COMPLETA DOS 
“MELHORES 
FORNECEDORES  
RH 2021”

EIS OS VENCEDORES DA INICIATIVA

“MELHORES 
FORNECEDORES  
RH 2021”

A APG, em parceria com 
a Qmetrics e Mínimos Qua-
drados, promove a iniciativa 
“Melhores Fornecedores RH 
2021”, com base num estu-
do de opinião feito junto das 
organizações que recorrem a 
estes fornecedores. A iniciati-
va pretende, assim, identificar 
e divulgar as melhores empre-
sas fornecedoras de serviços 
para os recursos humanos 
em Portugal, com base em 
avaliações feitas pelos clien-
tes a quem foram prestados 
serviços ao longo dos últimos 
36 meses.

Esta avaliação é feita de for-
ma anónima e confidencial, 
através de um inquérito que 

visa analisar as dimensões 
pertinentes na relação cliente/
fornecedor: 

• Imagem do fornecedor RH;
• Qualidade dos produtos/
serviços prestados;
• Colaboradores;
• Preço percebido;
• Satisfação global com o 
serviço;
• Lealdade ao fornecedor 
RH. 
Para a listagem final, não 

são consideradas as empresas 
candidatas que não obtiverem 
um mínimo de 15 questioná-
rios respondidos e/ou uma 
pontuação média final mínima 
de 70 pontos percentuais. As 
empresas vencedoras alcan-
çaram as pontuações médias 
finais mais elevadas, integran-
do, assim, o ranking. 

O
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Das pessoas acreditam 
que os robots podem 
apoiar a sua saúde mental 
melhor que os humanos.

A inteligência artificial preenche as lacunas no 
apoio à saúde mental no local de trabalho.

Estudo AI@Work 2020
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Face ao contexto 
atual de pandemia 
e confinamento 
obrigatório e 
consequente 
trabalho remoto, 
foram várias 
as alterações 
nas rotinas por 
todo o mundo.  
As interações a 
que estavámos 
habituados já não 
existem, e agora a 
aposta está quase 
100% no online.

O

POR

Redação da RHmagazine

conceito “gamificação”, já bastante di-
fundido no meio corporativo, teve um 
forte crescimento durante a pande-
mia, ajudando na “normalização” do 
trabalho e das relações entre colabo-
radores. A Gamificação traz consigo 
também novas formas de trabalhar a 

produtividade, engagement, comunicação e aprendizagem.
Mais do que criar engagement, estimular e promover 

boas práticas através da gamificação, podemos recolher 
métricas muito importantes, principalmente numa fase 
em que estamos todos à distância.

Métricas de satisfação dos colaboradores, de geolocali-
zação, de satisfação com o trabalho remoto, entre outras 
variáveis, são inputs muito válidos quando pensamos em 
manter as pessoas conectadas e engaged.

Alcançar as metas organizacionais e o sucesso exige que 
a força de trabalho de uma empresa trabalhe como uma 
máquina bem oleada. Sistemas de motivação, recompensas 
e reconhecimento são fatores-chave que compelem indi-
víduos e equipas a trabalhar para o mesmo objetivo. 

A Gamifyou é uma startup da InnoWave que 
apresenta uma plataforma de gamificação, que, 
através de inteligência artificial e interações 
inteligentes, promove uma cultura de com-
promisso e envolvimento para com um 
determinado objetivo. Esta plataforma 
trabalha três pilares: Equipas, Clientes 
e Cidadãos.

“Na Gamifyou o nosso foco são as 
pessoas, queremos aumentar o engage-
ment das pessoas em tudo o que fazem, 

Talent Management

OS BENEFÍCIOS  
DA GAMIFICAÇÃO  
EM CONTEXTO DE PANDEMIA

seja no emprego, na cidade 
em que vivem ou nas em-
presas de que são clientes.  
Através do InnoPoints, app 
desenvolvida pela Gamifyou 
para a InnoWave, todos os 
colaboradores da InnoWave 
podem participar em ativi-
dades e challenges da em-
presa, que, de acordo com 
a sua performance, serão 

• David Coutinho, CEO da Gamifyou
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A ADOÇÃO DE 
UM PRODUTO DE 
GAMIFICAÇÃO COMO 
O DA GAMIFYOU 
TRAZ VANTAGENS 
COMO UMA RÁPIDA 
IMPLEMENTAÇÃO 
COM UM CUSTO 
REDUZIDO

A Gamifyou é uma 
startup da InnoWave 
que apresenta 
uma plataforma 
de gamificação

BENEFÍCIOS  
DA GAMIFYOU
A adoção de um produto deste género traz as 
seguintes vantagens: rápida implementação, 
custo reduzido de implementação, resultando 
na criação de uma comunidade de colaborado-
res alinhados com os valores da empresa.

i. Aumento da motivação e 
engagement dos colabo-
radores de acordo com os 
objetivos da empresa;

iii. Uma maneira simples e 
direta de criar engagement, 
reconhecimento e lealdade 
dos colaboradores. 

ii. KPIs e Estatísticas sobre o 
engagement dos colabora-
dores em ambiente remoto 
(como saber a motivação 
dos colaboradores se não 
estamos em contacto?);

MAIORES BENEFÍCIOS DA GAMIFYOU 
PARA EQUIPAS:

premiados com pontos que 
poderão ser trocados por 
prémios aliciantes”, diz David 
Coutinho, General Manager 
da Gamifyou. 

A introdução do Inno-
Points aumentou em 300% 
a utilização diária dos canais 
digitais da InnoWave, o que 
demonstra que a adoção de 
um produto deste género traz 
vantagens como uma rápida 
implementação com um custo 

reduzido, resultando na cria-
ção de uma comunidade de 
colaboradores alinhados e 
comprometidos com os va-
lores da organização.

Outro exemplo do uso da 
gamificação para a promo-
ção de boas práticas, desta 
vez junto dos cidadãos, é o 

tamentos no EDP Zero pode 
ser utilizada para motivar os 
colaboradores, como é o caso 
da EDP Brasil.

Nunca foi tão fácil transfor-
mar boas ações em pontos e 
pontos em prémios, para inspi-
rar a comunidade a fazer mais 
e melhor.

Este é, sem dúvida, um dos 
maiores challenges da atuali-
dade e do futuro, e a Gamifyou 
está preparada para dar res-
posta a esta necessidade. 

exemplo do EDP Zero, app 
desenvolvido pela EDP e que 
utiliza a Gamifyou, focada em  
promover o engagement dos 
cidadãos através do reconhe-
cimento, de acordo com os 
bons consumos energéticos. 
A mesma tecnologia usada 
para promover bons compor-

Saiba mais em rhmagazine.pt

• Eduardo Sampaio, Product Manager 



uitas das intenções estratégicas de 
digitalização que, embora assinala-
das como prioritárias, estavam em 
estudo por grande parte do nosso te-
cido empresarial, viram a sua imple-
mentação ser acelerada e executada 
em tempo record. Serviços inteiros, 

de diferentes setores de atividade, foram colocados em 
teletrabalho. E com o teletrabalho, apoiado nos famosos 
“Teams”, “Zoom” e "Google Meets", surgiram múltiplas 
exigências ao nível da gestão; “como liderar à distância”, 
“a gestão das equipas remotamente”, “como conseguir 
motivar virtualmente”. Estes, entre outros, foram temas 
que vieram para ficar. 

E se no início pairava alguma preocupação quanto ao 
futuro do recrutamento, pela enorme recessão que se 
adivinhava e se confirmou, a verdade é que se verificou a 
necessidade de contratar recursos para fazer face às exi-
gências de um movimento de consumo marcadamente 
online. Muitas das empresas tiveram que, rapidamente, 
dar uma resposta efetiva aos vetores de negócio que cres-
ceram e asseguraram a sua viabilidade económica. Muitos 
negócios tiveram que se reinventar para garantir a sua 
sobrevivência. Perante este contexto, e com uma taxa de 
desemprego a galopar, o recrutamento deparou-se com 
um nível de exigência duplo; era necessário continuar a 
contratar, agora ainda com mais rapidez e… à distância. 

Não nos preocupava particularmente o recrutamento 
propriamente dito. Esse estava já a funcionar, maioritaria-
mente com suporte em ferramentas digitais. Sabíamos que 
o grande desafio estava na fase de seleção, na condução das 

MARÇO ABRIL  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

54 Recrutamento POR 

Rita Soares 
Responsável Recrutamento, Formação e Desenvolvimento do El Corte Inglés

RECRUTAMENTO 
REMOTO
13 de março de 2020. O primeiro dia 
de uma série de medidas que nos têm 
acompanhado de há um ano para cá, 
e de um desafio gigante para a saúde 
pública e para a economia mundial.

M

entrevistas por videochama-
da, na condução das provas 
de grupo remotamente, na 
aplicação das provas virtual-
mente. Como iríamos avaliar 
competências com um ecrã 
pelo meio? Como iríamos co-
locar dez pessoas nesse mes-
mo ecrã, que tipo de “provas” 
seriam exequíveis e fiáveis? 
Como iríamos fazer com que 
essas dez pessoas interagis-
sem? Como é que iríamos le-
var em conta os indícios não 
verbais durante uma entre-
vista, num contexto comple-

tamente novo? 
Todas estas preocupações 

foram tidas em consideração 
e gradualmente adaptadas aos 
recursos tecnológicos dispo-
níveis. Garantimos o proces-
so à distância essencialmente 
com recurso a metodologias 
individuais desde o início, e 
em setembro de 2020 demos 
o passo que faltava para um 
processo totalmente digital, 
em todas as suas fases, pas-
sando a incluir-se os momen-
tos em grupo.

Esta transformação passou 
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não apenas por transferir o 
formato utilizado para um 
canal digital, mas sobretudo 
por reformular a metodolo-
gia para que fosse viável fa-
zer-se por um canal digital. 
Alterámos provas, alterámos 
as exigências em termos de 
participação, deparámo-nos 
com obstáculos tecnológicos. 
Na verdade, reformulámos as 
nossas práticas para um mo-

delo de recrutamento que é 
agora totalmente digital.

As dinâmicas de grupo 
mantiveram um referencial 
situacional, continuando a 
valorizar-se a realização de 
atividades através das quais 
os candidatos possam inte-
ragir entre si, com o objetivo 
de permitir a observação do 
comportamento num contex-
to de equipa.

As entrevistas passaram a 
apelar ainda mais à clareza de 
comunicação e a um registo 
de transparência, em que o 
entrevistador assume um pa-
pel de proximidade, essencial 
a um conhecimento seguro 
sobre o candidato, que per-
mita um prognóstico o mais 
objetivo possível da sua adap-
tação à função e empresa.

É muito importante que a 
comunicação com os candi-
datos seja transparente, para 
não haver desentendimentos. 
Para tal, desde o primeiro 
contato, e parecendo apenas 
um detalhe, é necessário es-
clarecer que o processo será 
realizado de forma comple-
tamente remota e, se possí-
vel, informar também quais 

as ferramentas que serão 
utilizadas, para que o can-
didato tenha um tempo de 
preparação dos requisitos 
elementares para participar, 
como a garantia de ter acesso 
à internet.

É naturalmente um pro-
cesso ainda com um campo 
substancial de melhorias, a 
começar desde logo pela im-
possibilidade de se ver (lite-
ralmente ver) o candidato por 
inteiro. Por outro lado, exige 
do entrevistador e do entre-
vistado um maior domínio 
tecnológico e digital, que não 
corresponde, em alguns ca-
sos, às exigências da função, 
se falarmos em particular de 
posições mais indiferencia-
das. Ou isto é apenas mais 
um mito que a transformação  
digital vem quebrar?

Porque sem dúvida as 
vantagens do recrutamento 
remoto são inquestionáveis; 
maior alcance, mais rapidez, 
mais económico e redu-
ção considerável do tempo  
de contratação. 

A grande questão que ago-
ra se coloca é: como é que as 
empresas vão fazer no perío-
do pós-pandemia? Vão con-
tinuar a manter esta prática? 
Vão continuar a mantê-la e 
completamente remota?

Considero que teremos 
muito a ganhar se o fizermos, 
restando-nos agora o próxi-
mo desafio. Como humanizar 
o recrutamento à distância? 
Mas esta é apenas uma parte 
desse mesmo desafio, a uma 
escala mais macro, que é pre-
cisamente como aproveitar o 
potencial da digitalização para  
conseguir humanizar. 

É PRECISO INFORMAR O CANDIDATO 
DAS FERRAMENTAS QUE SERÃO 
UTILIZADAS, PARA QUE O 
CANDIDATO TENHA UM TEMPO DE 
PREPARAÇÃO DOS REQUISITOS 
ELEMENTARES PARA PARTICIPAR, 
COMO A GARANTIA DE TER ACESSO 
À INTERNET
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A
vossa especialidade são soluções de Cus-
tomer Experience, ou seja, garantem que 
o consumidor tenha a melhor experiência 
possível na interação com uma marca. In-
ternamente, com os vossos colaboradores, 
aplicam a mesma ideia com uma forte cultura 
interna, certo? 

A nossa identidade e o nosso foco estão orientados para o 
Customer Experience, onde nos assumimos como desig-
ners de experiências. Combinamos o toque humano com a 
tecnologia, a criatividade e a inovação. Tudo o que fazemos 
é suportado por uma forte cultura interna, que se transmite 
em todos os níveis da nossa estrutura, e que tem vindo a 
ser a nossa aposta ao longo dos anos. É, para nós, condição 
essencial a otimização de uma experiência que promova 
o bem-estar físico e psicológico, bem como um working 
space e ações que visem o crescimento e desenvolvimento 
de todos os nossos colaboradores. 

Investiram na criação de umas instalações fabulosas com vista para 
o mar em Oeiras que refletem esta cultura…
Acreditamos num futuro de trabalho híbrido, flexível e ágil, 
mais humanizado, adaptado a várias tarefas e estilos. Há 3 
anos, idealizámos a nossa Casa de Praia que agora se concre-
tiza num experience hub de cerca de 2000m2 de frente para 

Cultura RH

O WYgroup é uma holding de sete empresas distintas – 
Bliss, Bloomcast, BY, Fever, Performance Sales, NERVO, 
White - nas áreas de Criatividade, Design & Tecnologia 
e Media & Data. A celebrar agora 20 anos, tem vindo a 

crescer de forma sustentada, contando hoje já com mais de 
320 pessoas, e continuando a apostar no recrutamento de 

talento, sempre com os olhos postos no futuro. Falámos com 
Rita Baltazar, Co-founder & Partner do WYgroup.

WYGROUP A CULTURA 
INTERNA COMO BASE DA 

RESPOSTA ÀS NECESSIDADES 
DOS COLABORADORES 

“Tudo o que fazemos é suportado 
por uma forte cultura interna, 
que se transmite em todos os 
níveis da nossa estrutura, e 
que tem vindo a ser a nossa 
aposta ao longo dos anos”

conforto, a sustentabilidade 
e a interação, e onde se rece-
be de braços abertos – como 
em nossa casa. Demos lugar 
a zonas colaborativas com a 
conceção de espaços de co-
-working, um anfiteatro, salas 
para reuniões e calls, salas de 
vídeo broadcast, phone booths 
e sleeping spot. Foi inspirada 
no nosso ecossistema – o mar, 

a praia de St. Amaro de Oeiras. 
Uma casa pensada para todos, 
que privilegia a experiência 
positiva dos colaboradores 
in loco, o seu bem-estar, o 
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“HÁ 3 ANOS, IDEALIZÁMOS A NOSSA CASA 
DE PRAIA QUE AGORA SE CONCRETIZA 
NUM EXPERIENCE HUB DE CERCA DE 
2000M2 DE FRENTE PARA A PRAIA DE ST. 
AMARO DE OEIRAS”

uma nova realidade. Damos 
importância ao feedback fre-
quente, identificando como 
cada um pensa e se sente na 
sua Employee Journey, para 
podermos, cada vez mais, con-
cretizar melhorias nos pro-
cessos de desenvolvimento 
e cultura de cada um.

O que mudaram na relação com e 
entre colaboradores?
Não deixamos de aprender, 
não deixamos de acolher bem, 
não deixamos de celebrar, 
nem deixamos de comuni-
car genuinamente! Adap-
támo-nos criativamente ao 
formato digital com sessões 
estratégicas e de formação, 
fizemos vídeos-surpresa de 
agradecimento e não deixá-
mos passar em branco os dias 
que sempre se celebraram. 
Uma inauguração virtual da 
“Casa de Praia”, sessões strea-
ming de “Ask me Anything” 
e os emails da liderança, 
quase diários, serviram para 
comunicar transversalmen-
te a todas as equipas. Novas 
conquistas, mensagens para 
agradecer empenho, reconhe-
cer e felicitar, partilha de tips, 
lembrar a importância de co-
mer saudável e fazer exercício, 
motivar o e-learning ou outros 
hobbies, curiosidades, memes 
ou mesmo um bocadinho de 
história - tudo foi mote para 
nos mantermos disponíveis, 
reforçando sempre que esta-
mos juntos nisto, e que esta-
mos todos a dar o nosso me-
lhor. São mensagens simples, 
mas que carregam um peso 
enorme no acompanhamen-
to e incentivo de cada um no 
WYgroup. 
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a criatividade – e orientada 
à promoção de um estilo de 
vida sustentável, onde esco-
lhemos materiais naturais, 
consideramos a acústica, e 
deixamos entrar a luz natural 
e uma vista imbatível de mar 
com janelas a todo o com-
primento, inspirando quem 
trabalha no lounge, com sofás, 
bancos e camas suspensas, 
e outros elementos de deco-
ração pensados ao detalhe. 
Temos mesas corridas, que 
fazem lembrar as mesas onde 
se reúne uma família, e um 
passadiço de praia ao longo 
dos 110 metros de open-spa-
ce. Esta casa é representativa 
da nossa cultura e identidade, 
preparada para a aprendiza-
gem, o crescimento, e a par-
tilha de saber. Uma casa que, 
acreditamos, manterá todo 
o talento incrível que temos 
in-house, e que ainda mais 
se juntarão a nós.

Estavam a terminar as novas ins-
talações quando entrámos no con-
finamento e no teletrabalho. Como 
integraram esta nova realidade com 
umas instalações pensadas para o 
trabalho presencial? 
Num contexto pandémico, 
fomos forçados a repensar 
holisticamente o nosso mo-
delo de trabalho. Sabemos que 
são as relações que criamos 
e moldamos, baseadas nos 
valores do talento, da energia, 

do trabalho e da integridade, 
que dão origem ao crescimen-
to e ao sucesso consolidados 
do grupo e que têm impacto 
continuado na cultura cola-
borativa. E somos, por defi-
nição, “Shaped by Curiosity”, 
curiosos que instintivamente 
desafiam as normas, impul-
sionam ideias inovadoras e 
incentivam o pensamento em-
preendedor e visionário. Este 
espírito entusiasta, de querer 
saber, fazer, experimentar e 
conhecer mais, faz parte de 
nós. Pelo que a reinvenção 
desta cultura coletiva em 
home office, que exigiu uma 
adaptação em tempo record, 
foi desafiante, porque o nosso 
dia a dia, e principalmente o 
processo criativo, se alimenta 
de um processo colaborati-
vo intenso, até aqui físico e 
próximo. 

De forma imediata, adap-
támos as boas práticas de li-
derança a um mundo digital. 
Houve um trabalho funda-
mental de gestão de expec-
tativas e contacto constante 
com os nossos colaboradores, 
privilegiando a flexibilidade, 
empatia e compreensão, mas 
também uma comunicação 
fluida e transparente, sem blo-
queio de informação sobre a 
adaptação organizacional a 

• Rita Baltazar
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IG&H CELEBRA 2 ANOS  
EM PORTUGAL, COM 
GRANDE APOSTA NOS 
COLABORADORES

O
grupo IG&H tem mais de 30 anos de 
experiência na área da consultoria 
estratégica nos setores financeiro, 
de retalho e saúde, servindo alguns 
dos maiores grupos económicos ho-
landeses. No final de 2017, iniciou 
o processo de expandir a sua oferta 

na área tecnológica, com o objetivo de fornecer soluções 
para a transformação digital aos seus clientes. Neste âm-
bito, foi criada a empresa IG&H Platform Services, com 
especial enfoque em oferecer serviços na plataforma Out-
Systems e na oferta cloud da Microsoft. Ao celebrar dois 
anos em Portugal, a aposta nas suas pessoas é a maior 
prioridade. Falámos com Nuno Pacheco, Partner na IG&H  
Platform Services.

Estão em Lisboa, mas também, até mesmo antes da pandemia, no 
Porto, Coimbra e Évora. Porquê esta escolha?
A IG&H Platform Services é composta por equipas de tra-
balho tanto na Holanda como em Portugal. A vinda para 
Portugal decorre da aposta na expansão de uma equipa 
altamente especializada e experiente nesta vertente tecno-
lógica, tendo em consideração que a OutSystems – que nos 
reconheceu com o prémio de parceiro do ano em 2020 – é 
originária de Portugal, com grande exposição internacio-
nal. Após avaliação de vários critérios, onde a qualidade 
do trabalho desenvolvido esteve em destaque, Portugal foi 
selecionado como país ideal para fazer crescer esta nova 
área de negócio, e decidimos apostar em várias localiza-

ções para ter maior cobertu-
ra. Acreditamos que existe 
talento e qualidade em todo 
o país e, mesmo antes da pan-
demia, criámos os escritó-
rios para funcionarem como 
uma base de conhecimento 
e partilha de experiências  
entre equipas.

Que tipo de atividades são de-
senvolvidas agora que estão em 
teletrabalho para ligar todos os 
colaboradores?
O facto de estarmos em te-
letrabalho fez com que ti-
véssemos de procurar ino-
var e adotar práticas que 
unissem todas as pessoas, 
independentemente da sua 

localização. Fruto desta pro-
cura nasceu o programa Stay 
Connected, para facilitar a co-
nexão e manter o sentimen-
to de pertença entre colegas 
durante a pandemia, promo-
vendo atividades online como 
aulas de culinária, provas de 
vinhos, pictionary, noite de 
bingo com todos os colabora-

NUNO PACHECO  
PARTNER NA IG&H PLATFORM SERVICES

Portugal foi selecionado 
como país ideal para 
fazer crescer esta 
nova área de negócio e 
decidimos apostar em 
várias localizações para 
ter maior cobertura

• Nuno Pacheco
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O PROGRAMA 
STAY CONNECTED 
FACILITA A 
CONEXÃO E 
MANTÉM O 
SENTIMENTO 
DE PERTENÇA 
ENTRE COLEGAS 
DURANTE A 
PANDEMIA

dores e inclusive as crianças, 
aulas de ginástica, sessões de 
jardinagem e convites para 
café com colegas escolhidos 
aleatoriamente. Enviamos, 
também, para casa dos co-
laboradores pequenos pre-
sentes ou cartões com men-
sagens personalizadas, algo 
que serve para nos relembrar 
que, apesar das dificuldades 
deste contexto, continuamos 
juntos e o espírito de colabo-
ração mantém-se inalterado.

Recentemente, completá-
mos dois anos e, evidente-
mente, não foi possível estar-
mos juntos presencialmente 
para celebrar este momento, 
mas fizemos questão de as-
sinalá-lo, virtualmente, jun-
tamente com os colegas da 
Holanda, com direito a tudo 
aquilo que idealizámos para 
a nossa festa de aniversário. 
Isto representa muito bem 
aquela que é a nossa cultura 
e os nossos valores.

Além do teletrabalho, qual a vossa 
proposta de valor para um poten-
cial colaborador?

A nossa proposta de valor está 
totalmente alinhada com os 
nossos valores e é isso que 
tentamos transmitir: People 
First, as pessoas são a nos-
sa maior prioridade e todos 
têm um papel importante na 
organização, queremos pes-
soas autênticas e felizes, pois 
só desta forma acreditamos 
conseguir resultados positi-
vos de uma forma sustentada; 

Caring & Daring, existe uma 
grande preocupação em de-
safiar os colaboradores a sair 
da sua zona de conforto e ir 
mais além, sem medo de er-
rar, e, para isso, temos que 
criar um ambiente de segu-
rança psicológica para todos; 
Collaboration, valorizamos 
muito o trabalho de equipa e a 
entreajuda, e a confiança nas 
competências dos colegas é 
fundamental para o sucesso 
num ambiente em mudança; 
por fim, Outstanding, no sen-
tido em que temos a ambição 
de sermos os melhores na 
nossa área, e é essa a atitude 
que colocamos em cada pro-
jeto e em cada iniciativa que 
realizamos.

Gostava também de des-
tacar a nossa certificação de 
Great Place to Work em 2020, 
apenas um ano após a cons-
tituição, o que demonstra o 
ótimo ambiente de trabalho 
vivido na IG&H. É uma prova 
de que, além de muito traba-
lho, também existe diversão 
e uma grande valorização 
pessoal. Este reconhecimento 

da parte dos nossos colegas 
dá-nos ainda mais energia 
para continuar a investir nas 
pessoas, que são o que temos 
de melhor.

São uma consultora especializada 
em três segmentos: consultoria 
estratégica, engenharia de negó-
cio e desenvolvimento aplicacio-
nal. Pode-nos explicar a que tipo 
de desafios respondem? Ou seja, 
em que tipo de projetos trabalham 
os vossos colaboradores?
A IG&H tem como principal 
objetivo suportar clientes 
que tenham a ambição de 
transformação do negócio 
através de definição estraté-
gica, desenho e construção de 
soluções digitais inovadoras 
nos setores onde atuamos. O 
nosso foco é proporcionar um 
serviço de excelência, uma 
experiência única, em par-
ceria com os nossos clientes 
e com um equilíbrio entre 
consultoria e tecnologia. Em 
Portugal, concretamente, a 
IG&H Platform Services está 
focada no desenvolvimento 
de produtos de software de 
alta escalabilidade e com-
plexidade. Contudo, o nosso 
foco é desenvolver soluções 
end-to-end, com equipas 
multidisciplinares, para dar 
respostas aos desafios dos 
nossos clientes.
Podem sempre visitar o nosso 
website para conhecer me-
lhor um pouco sobre a IG&H: 
www.igh.com. 

• Nº colaboradores: Cerca 
de 110 trabalhadores, 80 deles 
em Portugal
• Previsões de contratação:  
50 trabalhadores 
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As universidades, 
institutos e escolas 
superiores viram-se 
obrigadas a adaptar 
a oferta formativa 
e a inovar a um 
ritmo muito mais 
acelerado,  
mantendo no 
epicentro os 
estudantes e o seu 
aproveitamento.  
A RHmagazine esteve 
à conversa com 
quatro profissionais 
e duas empresas 
que optaram por 
formações que 
visam desenvolver 
competências 
essenciais ao 
mercado de trabalho 
nos dias de hoje. 

A
formação de executivos e as restan-
tes ofertas formativas, que incluem 
licenciaturas, pós-graduações e mes-
trados, evoluíram, adaptaram-se e 
atualizaram-se para dar resposta ao 
novo normal do ensino. Surgiram no-
vos cursos, baseados cada vez mais 

nas necessidades das empresas, e novas vantagens ine-
rentes ao ensino digital. Muitas foram as instituições que 
tiveram de optar por novas formas de acesso e consumo 
de conteúdos, com o objetivo de tornar o conhecimento 
cada vez mais acessível. 

De acordo com um relatório lançado pela Sixty Degrees, 
em 2020 as plataformas online de ensino, como a Coursera 
ou a Udemy, registaram um forte crescimento e têm vindo 
a atingir cada vez mais utilizadores. Da mesma forma, o 
número de alunos em MOOCs (Massive Open Online Cou-
rses), cursos superiores online a nível mundial, teve um 
crescimento de cerca de 60 milhões de estudantes. Estes 
dados vêm mostrar que a pandemia fez disparar o interesse 
pela modalidade do ensino online, e que os profissionais 
procuram, cada vez mais, desenvolver as suas competências 
e adquirir novos conhecimentos. Segundo o mesmo rela-
tório, cerca de 80% dos CEO inquiridos num estudo divul-
gado pela PwC acreditam que a carência de trabalhadores 
qualificados está a afetar de alguma forma o crescimento 

FORMAÇÃO  
PARA EXECUTIVOS  
O QUE DIZEM OS  
PROFISSIONAIS 
ESTUDANTES?

A pandemia fez disparar o 
interesse pela modalidade 
do ensino online e os 
profissionais procuram, cada 
vez mais, desenvolver as 
suas competências e adquirir 
novos conhecimentos.

das suas empresas. 
Por este motivo, qualificar 

e requalificar trabalhadores 
deverá ser uma prioridade 
crescente das lideranças, e 
são várias as escolas que dis-
põem de ofertas formativas 
que permitem colmatar esta 
carência de conhecimentos 
e competências. Estivemos 
à conversa com profissio-
nais-estudantes das escolas 
INDEG-ISCTE Executive Edu-
cation, ISEG Executive Edu-
cation, Instituto Superior de 
Gestão (ISG) e Leiria Business 
School, para perceber de que 
forma as formações contribuí-
ram para as suas carreiras. 

POR

Redação RHmagazineFormação de executivos
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• O INDEG-ISCTE Executive Education é a primeira escola de negócios 
de formação de executivos, associada a uma universidade, a nascer em 
Portugal em 1988. Hoje em dia, dispõe de vários programas de formação 
de executivos, desde o Executive MBA ao Executive Masters e até pro-
gramas online. Catarina Dinis, Compliance Business Partner da EDP, e 
Ricardo Grilo, Diretor de Operações dos Laboratórios Atral, são ambos 
atuais participantes do Executive MBA do ISCTE Executive Education. 

• Acredito que o “mundo de amanhã não se conquista com as chaves de hoje” e, 
como tal, a definição dos meus objetivos pessoais e profissionais fez com que de-
cidisse desenvolver as minhas competências, para que tivesse uma vantagem com-
petitiva e me sentisse totalmente segura na hora de abraçar a conquista dos meus 
objetivos. A escolha da instituição foi fácil e inequívoca, dado o laço emocional que 
tenho com a instituição, por todo o apoio e aprendizagem obtida na minha licencia-
tura em Gestão, pelo reconhecimento das excelentes competências dos docentes 
do ISCTE e pela localização que me permitiu facilmente conciliar a vida profissional 
e pessoal com a vida de estudante. Quase a chegar ao fim de um dos maiores 
desafios da minha vida, o Executive MBA do ISCTE Executive Education potenciou 
o meu desenvolvimento estratégico, segurança na tomada de decisão e tornou-se 
uma rede de networking imprescindível. Os benefícios tornaram-se visíveis dentro 
da minha organização, resultando em novos desafios e progressão interna.

• Dos vários programas disponíveis no mercado, o Executive MBA do ISCTE 
foi aquele que eu considerei que se adaptava melhor às minhas necessida-
des e expectativas. Com já 20 anos de experiência profissional na indústria 
farmacêutica, considerei que era fundamental acrescentar competências 
transversais na área da gestão, que me permitissem tornar num profissional 
mais completo. O programa curricular é diversificado e permite uma abran-
gência que considero de enorme valor acrescentado para o desempenho das 
minhas funções. A visão disruptiva que nos é incutida é uma viagem que 
começa no tempo zero e provavelmente jamais terminará. Considero que 
o EMBA é uma viagem de transformação que, além de todo o processo de 
aprendizagem, também nos permite alargar a rede de contactos, abrindo 
novos horizontes. O ISCTE/INDEG é uma escola de referência no que con-
cerne a conteúdos nas áreas de Gestão e Marketing. O seu corpo docente 
além de todas as competências pedagógicas e técnicas, goza ainda de uma 
vasta experiência empresarial, naquelas que são consideradas as empresas 
de referência em Portugal, nos mais diversos setores de atividade. 

Catarina Dinis, Compliance Business Partner da EDP 
Executive MBA – ISCTE Executive Education

Ricardo Grilo, Diretor de Operações  
dos Laboratórios Atral  
Executive MBA - ISCTE Executive Education
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• Optámos pela formação Empowering Managers por 
várias razões: devido ao expertise do corpo docente no 
tema, bem como à experiência do coordenador do curso na 
área seguradora; pela flexibilidade demonstrada pelo ISEG 
em customizar o programa à realidade da Fidelidade; pelo 
facto de o mesmo não se limitar a módulos de formação, 
mas também ao acompanhamento dos participantes entre 
módulos, com assessments comportamentais e sessões 
de coaching; e pela mais-valia do Corporate Challenge, 
que permitiu aproximar a teoria à prática. Escolhemos o 
ISEG Executive Education pela sua história longa, que lhe 
atribui credibilidade e experiência, e pelo corpo docente 
qualificado que, ao longo de todo o programa, se mostrou 
completamente disponível para adaptar conteúdos e forma-
tos às nossas necessidades. Por fim, pelo facto de nos ter 
apresentado uma proposta alinhada com a forma como a 
Fidelidade quer desenvolver os seus líderes. Esta formação 
trouxe à carreira do profissional um maior conhecimento 
de si mesmo, enquanto pessoa, profissional e líder, e uma 
reflexão profunda dos seus pontos fortes e de melhoria. 

• Acompanhando a constante mutação da nossa sociedade, e como gosto de em-
barcar em novos desafios, quinze anos após o términus do secundário decidi agarrar 
o mundo de oportunidades, ingressando no curso que me daria a Licenciatura em GRH. 
Não há limite para o conhecimento, assim como também não existe qualquer limitação 
para o sonho - ambos podem levar a mente ao infinito, movendo a paixão e a ânsia da 
constante aprendizagem. Ingressei no mestrado no ISG, numa instituição fabulosa, de 
referência a nível nacional e internacional, de mérito cultural e detentora de um corpo 
docente de excelência. Sei que após a conclusão do presente mestrado terei obtido uma 
formação sólida e atual, assim como uma expansão de conteúdos, na área da Gestão do 
Capital Humano, o setor mais ativo numa empresa que lhe confere competitividade. Es-
tarei dotada de todas as ferramentas e técnicas fundamentais para uma gestão eficaz 
dos Recursos Humanos a nível empresarial. 

Fidelidade  
Empowering Managers –  
ISEG Executive Education

Andreia Filipa Barroqueiro, Técnica de Recursos 
Humanos no setor das telecomunicações 
Mestrado em Gestão do Potencial Humano - ISG 

A formação executiva do ISEG Executive Education inclui igualmente 
um conjunto de programas destinados a profissionais em diferentes 
estágios de carreira. O objetivo das formações para executivos é não 
só proporcionar aos profissionais uma aprendizagem académica e 
técnica, mas também o desenvolvimento de competências pessoais e 
networking. A Fidelidade e a Caixa Geral de Depósitos foram duas das 
empresas que optaram pela formação de executivos no ISEG Executi-
ve Education, e falam-nos sobre as vantagens das formações e sobre 
a escolha da instituição. 

O Instituto Superior de Gestão (ISG) procura igualmente responder às necessidades 
do mercado, promovendo a aprendizagem e a integração de novos conhecimentos 
e competências nas organizações. Andreia Filipa Barroqueiro é técnica de recursos 
humanos no setor das telecomunicações, e explica-nos como o mestrado em Gestão 
de Potencial Humano contribuiu para a sua carreira e percurso profissional. 

• A formação estruturante para as fun-
ções de gestão tem vindo a ser uma 
aposta da CGD e, nesse sentido, o pro-
grama Managing for the Future foi cus-
tomizado, visando capacitar as equipas 
de gestão intermédia com a análise de 

Caixa Geral de Depósitos 
Managing for the Future – 
ISEG Executive Education

temas atuais, como tendências tecno-
lógicas, ambientais e de governance, 
a par com o reforço e desenvolvimento 
de competências críticas atuais e de 
futuro. A metodologia proposta para a 
implementação e monitorização deste 
programa foi um fator decisivo para 
avançarmos para o Managing for the 
Future com o ISEG. De realçar a escolha 
do corpo docente e a forma como cada 
um dos conteúdos foi preparado e dina-
mizado. Os modelos de apresentação, o 
dinamismo, a discussão e partilha de ex-
periências que trouxeram a cada sessão 
foi fator motivador para os formandos, e 
permitiram gerir as expectativas e ir ao 
encontro das necessidades de desenvol-
vimento dos nossos coordenadores. O 
programa ainda está a decorrer mas, do 
acompanhamento realizado, já é possível 
percecionar o aumento da motivação, o 
estimulo ao desenvolvimento individual 
de cada um dos nossos coordenadores e 
a vontade em transmitir o conhecimento 
adquirido às suas equipas. 

Formação de executivos
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• Na Leiria Business School, a oferta formativa passa não só 
pela formação de executivos, mas também por cursos de 
apoio à gestão e formação à medida. O objetivo é promover o 
desenvolvimento do conhecimento dos executivos, empresá-
rios e gestores das empresas, estimulando líderes empreen-
dedores, através da aprendizagem contínua. Joana Martins 
deixa-nos o seu testemunho, relativamente às formações 
que escolheu tirar na Leiria Business School.

• O mini-MBA apresentou-se com um bom desempenho e um excelente equilíbrio do 
triângulo “conhecimento-tempo-investimento”. O corpo docente demonstrou maturida-
de, conhecimentos e experiência muito além do normal perfil académico, o que permitiu 
tornar ainda mais interessantes os temas abordados, sempre com uma ligação ao “mundo 
real”. Também os ciclos de aulas abertas (que ainda hoje acompanho) se mostraram uma 
mais-valia, permitindo que profissionais de diversas áreas, ligadas a cada um dos módu-
los, partilhassem as suas experiências. Mais recentemente frequentei a formação em Data 
Analytics para Gestão - embora de muito maior especificidade, mostrou-se uma área muito 
interessante no que diz respeito ao conhecimento de técnicas e ferramentas de tratamento 
e análise de dados para tomadas de decisão que são hoje, claramente, o “ouro” empresarial!

Joana Martins, diretora de operações  
Data Analytics para Gestão; Mini-MBA – Leiria Business School
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A
pandemia da Covid-19 veio acelerar forte-
mente a dinamização do ensino online. De 
que forma adaptaram as vossas formações 
de executivos a este novo normal?
Tivemos de mudar de paradigma. 
Há vantagens no online, muitas, e 
há muitas vantagens no presencial. 

Adaptámo-nos procurando criar condições online que mi-
tiguem o que é o nosso perfil e até a nossa génese, que é 
muito presencial e real. Porque o presencial nos permite ter 
momentos de pessoas para pessoas, olhos nos olhos, que 
são diferentes na construção de lideranças, de caminhos, de 
apoios e de situações reais. O calor humano da relação pode 
ficar comprometido se não nos soubermos adaptar ao online. 

Adaptámo-nos criando uma plataforma de conteúdos 
digital. Usamos muitos filmes curtos e animação online, 
recorrendo a debates em torno de imagens, de vídeos e de 
readings. Procurámos criar dinâmicas diferenciadas com mais 
breakout rooms virtuais e trabalhos de grupo. Procurámos 
criar pequenos desafios que instiguem os participantes a 
envolverem-se. No fundo, desafios de várias naturezas que 
começam em cold calls e vão até pitchs preparados sobre 
diversos temas. Há, portanto, todo um processo em curso 
de transformação.

O ISCTE Executive Education procurou 
adaptar a sua oferta formativa, criando 
condições online para responder às 
necessidades dos estudantes e manter o 
aproveitamento de alunos e profissionais. 
José Crespo de Carvalho, presidente do 
ISCTE Executive Education, fala-nos sobre 
as estratégias implementadas e sobre o 
que a mudança trouxe de positivo.

“TEMOS DE DAR ARMAS 
E INSTRUMENTOS AOS 
PARTICIPANTES, PARA QUE 
FAÇAM SEMPRE MELHOR E 
DIFERENTE”

Que estratégia utilizaram para conti-
nuar a corresponder às necessidades 
e expectativas dos vossos alunos?
As aproximações são sem-
pre, e devem ser em nosso 
entender, de não baixar a 
guarda em conteúdos. Os 
participantes precisam de 
conteúdos para crescer. Mas 
a forma como se exploram 
esses conteúdos vai variando, 
e estamos claramente a falar 
da experiência que terá que 
acompanhar conteúdos. É aí 
que as bibliotecas de recursos 
digitais e os challenges fazem 
enormes diferenças.

O que retiram de positivo destas 
adaptações? Conseguiram, por 
exemplo, atrair mais pessoas de 
outras geografias? Fale-nos das 
vantagens e desvantagens desta 
nova realidade.
Há muitos aspetos positivos. 
Capacidade de atração de ou-
tras geografias é um deles. 
Mas há igualmente a capaci-
dade de atender individual-
mente e em pequenos grupos 
os problemas de cada um. Dá 
bastante mais trabalho, mas 
com disciplina consegue-se. 
Os participantes não podem 
nunca ficar deficitários em 
termos de ferramentas e de 
processo formativo. 

Terão de estar, com todas 
as adaptações feitas, pre-
parados para o mercado de 
trabalho que aí vem. É nisso 
que apostamos. 

All in all, não damos tré-
guas em conteúdo. E man-
temos uma disciplina de 
sessões como se fisicamente 

• José Crespo de Carvalho

Formação de executivos

estivessem presentes. É esta 
capacidade de aguentar o es-
forço que faz deles heróis e 
preparados para a guerra que 
se aproxima com a perda de 
mercado, de PIB, e de rendi-
mentos no geral. Temos de 
lhes dar armas e instrumen-
tos para que façam sempre 
melhor e diferente. E, no topo 
disto, trazemos as empresas 
e desafios de empresas para 
dentro do processo formativo 
para lançarem debate e dis-
cussão sobre o que aí vem.

De que forma têm evoluído no que 
respeita à vossa oferta de formação 
de executivos?
Temos evoluído em produto 
e formato. Temos evoluído na 
introdução de mais desafios 
que levem os participantes a 
procurar superar-se. Temos 
evoluído em conteúdos cada 
vez mais práticos e aplicá-
veis no dia seguinte. Temos 
evoluído na criação de pro-
dutos como boost programs, 
advanced programs, applied 
programs e diplomas. 

O mercado está a aderir 
bem às novas propostas. Pro-
postas estas sempre associa-
das a vários desafios que são 
lançados aos participantes, 
para que eles possam melho-
rar e desafiar-se a si mesmos. 

Queremos mesmo profis-
sionais de mão cheia, capazes 
de enfrentar os desafios que 
lhes vão ser colocados num 
mercado de trabalho exigente, 
muito exigente, que estamos 
a ver que se aproxima. 

O value for money, a capa-
cidade de aplicarem o que 
levam de nós e a diferença 
que fazem no mercado serão 
os comprovativos do que es-
tamos a fazer. 
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A
pandemia da Covid-19 veio acelerar forte-
mente a dinamização do ensino online. De 
que forma adaptaram as vossas formações 
de executivos a este novo normal?
Tem sido um processo muito bem-su-
cedido, com três fases. Numa primeira 
fase, em março de 2020, quando foi 

decretado o confinamento, convertemos todas as aulas dos 
programas que tínhamos a decorrer para formato online. 

Numa segunda fase, com a retoma das aulas presen-
ciais, que são o forte da nossa instituição e oferta, todas as 
salas do campus do ISEG foram equipadas com câmaras, 
assegurando a transmissão em live streaming de todas as 
aulas, para os participantes que, por motivos de saúde, ou 
impedimento de viajar, não podiam acompanhar o programa 
de forma presencial.

Por fim, desenvolvemos quatro pós-graduações em for-
mato blended learning. Esta aposta é uma consequência 
de as pós-graduações do ISEG Executive Education serem 
uma referência em Portugal, o que leva a vários interes-
sados estarem impossibilitados de frequentar as nossas 
pós-graduações por questões geográficas. Assim, torna-se 
possível um grupo de pessoas de fora da zona da Grande 
Lisboa poder frequentar um programa estruturante, com 
metodologias ativas, e manter uma componente valiosa, 
que é o networking, nos momentos presenciais que ocor-
rem no programa. 

Num ano em que se alteraram 
procedimentos e formatos, Luís Cardoso, 
presidente do ISEG Executive Education, 
explica-nos que adaptações foram feitas 
e conta-nos como a escola continua a 
corresponder às expectativas dos alunos.

“A NOSSA APOSTA É A 
CONTÍNUA EVOLUÇÃO 
DO PORTFÓLIO, 
DANDO RESPOSTA ÀS 
NECESSIDADES DE 
MERCADO”

As pós-graduações em 
blended learning são: Gestão 
Empresarial; Data Science & 
Business Analytics; Estratégia 
de Marketing Digital; Applied 
Artificial Intelligence & Machi-
ne Learning. 

Em paralelo com estas 
fases, têm sido promovidas 
sessões de formação para 
os professores, promovendo 
uma mais eficaz adaptação 
dos conteúdos e sessões ao 
formato online.  

Que estratégia utilizaram para conti-
nuar a corresponder às necessidades 
e expectativas dos vossos alunos?
A nossa aposta é a contínua 
evolução do portfólio, dando 
resposta às necessidades de 
mercado. Sendo a instituição 
de formação executiva do 
ISEG, a escola de Economia 
e Gestão da Universidade 
de Lisboa, a maior e melhor 
universidade portuguesa 
segundo os rankings inter-
nacionais, e contando com o 
maior e mais qualificado cor-
po docente nesta área, a que 
se juntam profissionais com 
valiosa experiência no terre-
no, dispomos de programas 
orientados a uma aplicação 
prática em contexto empre-
sarial, com metodologias ati-
vas e uma forte componente 
de networking, fundamental 
neste tipo de formação. 

O que retiram de positivo destas 
adaptações? Conseguiram, por exem-
plo, atrair mais pessoas de outras 
geografias? Fale-nos das vantagens 
e desvantagens desta nova realidade.
A capacidade de adaptação, 
resiliência e motivação de pro-
fessores, equipa e alunos é o 
primeiro destaque, num ano 
em que, num curto de espaço 

de tempo, mudámos todos 
os procedimentos e forma-
tos. Somado a isto, o espírito 
empreendedor e de disrup-
ção que permitiu criar novas 
formas de chegar às pessoas, 
com conteúdo relevante, seja 
através da série de webinars - 
que foi um sucesso -, seja na 
criação de formações online 
para empresas e organizações, 
ou na nova oferta de pós-gra-
duações em blended learning. 
Tudo soluções com excelentes 
feedbacks dos participantes.  

De que forma têm evoluído no que 
respeita à vossa oferta de formação 
de executivos?
A evolução acompanha o que 
são as áreas estratégicas na 
gestão. Uma pós-graduação 
em destaque é a de Applied 
Artificial Intelligence & Machi-
ne Learning, por ser um tema 
novo e inovador que conquista 
cada vez mais importância.  A 
de Data Science & Business 
Analytics continua a ter um 
aumento de procura consi-
derável, pela importância do 
tema para as organizações. A 
pós-graduação em Gestão da 
Sustentabilidade, que já vai na 
10ª edição, aborda um tema 
decisivo e estratégico para so-
ciedade e empresas, em que o 
ISEG dispõe de grande reputa-
ção. Na área da formação exe-
cutiva, destacamos também 
programas como eCommerce 
Managament; Transforming 
Customer Experience – Como 
Criar Clientes Apaixonados; 
Futures, Strategic Design & In-
novation; Sustainable Finance: 
green and climate finance. 
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A
Zurich criou um novo departamento de Em-
ployee Experience. Pode-nos explicar quando 
e o porquê desta decisão e que áreas vão 
estar sob a alçada deste novo departamento?
Esta área já estava a ser trabalhada 
há algum tempo, mas sentimos ne-
cessidade de lhe dar mais estrutura e 

evidência. Esta decisão prende-se com o facto de querer-
mos trabalhar, ainda com mais afinco, a experiência dos 
nossos colaboradores, motivo pelo qual criámos esta nova 
função dentro da direção de recursos humanos. A missão 
é assegurar e articular, de uma forma mais ágil e eficiente, 
as restantes áreas. 

Atualmente estamos comprometidos com as áreas de 
bem-estar e felicidade, diversidade e inclusão,  employee 
value preposition (EVP),  employer branding , estudos de 
saúde e satisfação organizacional, gestão de mudança e 
cultura organizacional. 

Dentro de todas estas valências, temos dois objetivos bem 
claros e transversais: continuar a acompanhar os nossos 
colaboradores no contexto pandémico que vivemos, pro-
porcionando-lhes experiências emocionalmente positivas, 
e continuar a apostar no desenvolvimento das competên-

Employee Experience 

A Zurich conta com cerca de 500 
colaboradores em Portugal, e está presente 
em mais de 200 países e territórios. Todo 
o setor segurador está a atravessar uma 
profunda fase de transformação digital, 
na qual os recursos humanos são uma 
peça fundamental. Falámos com Sílvia 
Espinheiro, a employee experience 
manager da empresa, sobre os vários 
projetos em curso e a estratégia para o 
futuro. 

ZURICH CRIA 
DEPARTAMENTO 
DE EMPLOYEE 
EXPERIENCE

cias que as pessoas da Zurich 
precisam para o futuro. 

Estão a construir uma nova  emplo-
yee value preposition ( EVP) para os 
atuais e futuros colaboradores? O 
que vai constar desta nova EVP? 
Em vez de nova EVP, prefiro 
chamar-lhe uma EVP mais 
integrada. Uma das nossas 
missões passa por continuar 
a monitorizar os indicadores 
internos sobre o ciclo de vida 
do colaborador na Zurich, sa-
bendo que cada colaborador 
tem o seu. 

Trabalhar numa EVP mais 
robusta e torná-la mais evi-
dente vai ser a ação que nos 
permitirá juntar as várias “pe-
ças do puzzle” e, consequen-
temente, elencar os processos 
chave a que deveremos dar 
particular atenção. 

Atualmente, o ciclo comum 
do colaborador da Zurich pas-
sa pelo acolhimento e integra-
ção, adaptação à cultura e à 
função ( cultural fit & job ma-
pping  ), desenvolvimento de 
performance e competências, 

“Temos dois objetivos claros 
e transversais: acompanhar 
os nossos colaboradores 
no contexto pandémico em 
que vivemos, e continuar a 
apostar no desenvolvimento 
das competências de 
que as pessoas da Zurich 
precisam para o futuro”

reconhecimento e recompen-
sas, e a carreira, na medida 
em que cada colaborador seja 
o CEO da sua própria carreira, 
para que se sinta confortável 
em explorar outras possibili-
dades e dar o passo seguinte.

 
Pensando no futuro, que base vão 
utilizar para ir desenvolvendo a  em-
ployee value proposition  a  médio e 
longo prazo? 
Para além das perceções in-
formais que vamos recolhen-
do nas ações internas ou em 
simples conversas com diver-
sos colaboradores, a nossa 
EVP é desenhada com base 
nos resultados de vários estu-
dos que realizamos de forma 
frequente: o ENPS ( Employee 
Net Promoter Score), o Inqué-
rito de Saúde Organizacional 
e estudos de avaliação dos 
riscos psicossociais. Estamos 
também a recorrer à fisiolo-
gia como base científica que 
nos ajuda a perceber o im-
pacto que os novos modelos 
e rotinas têm para os nossos 
comportamentos e emoções. 

• Sílvia Espinheiro
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“AMBICIONAMOS 
CONSTRUIR 
UMA REDE DE 
TALENTO, TENDO, 
A QUALQUER 
MOMENTO, 
CANDIDATOS 
QUE POSSAM 
INGRESSAR 
NOS FUTUROS 
PROCESSOS DE 
RECRUTAMENTO  
DA ZURICH”

Com que pode contar um potencial 
colaborador ao vir trabalhar para 
a Zurich? 
Ao ingressar na Zurich, o cola-
borador tem um mundo pela 
frente! Não só porque somos 
uma multinacional presente 
em mais de 200 países e ter-
ritórios, mas porque o setor 
segurador está a atravessar 
uma profunda fase de trans-
formação digital com muitas 
oportunidades tanto a nível 
local como internacional. 

Na Zurich Portugal estamos 
focados em assegurar a nossa 
sustentabilidade, desenvol-
vendo novos produtos e servi-
ços, tanto para clientes como 
parceiros, repensar os novos 
modelos e condições de tra-
balho e em cuidar da comuni-
dade envolvente. Acreditamos 
que estes conceitos de repen-
sar, desenvolver e cuidar são 
fortes estímulos para perfis 
colaborativos, criativos e ino-
vadores, com flexibilidade e 
capacidade de adaptação. As 
pessoas que tenham ou que 
desenvolvam estas caracte-
rísticas têm, na Zurich, opor-
tunidades para assumir novos 
projetos e diferentes níveis de 
responsabilidades. 

Saiba mais em rhmagazine.pt

• Atualmente a Zurich conta com cerca de 500  
colaboradores em Portugal.

• A antiguidade média dos colaboradores da Zurich 
em Portugal é de 14 anos e a idade média dos 
colaboradores é 43 anos. 

• Em termos de género, 54% dos colaboradores 
são homens e 46% mulheres.

• Os cargos de chefia são 68% ocupados por 
mulheres e 32% por homens.

A título de exemplo, no úl-
timo estudo de saúde organi-
zacional que realizámos, em 
outubro de 2020 e em pleno 
confinamento imposto pela 
pandemia, concluímos que 
o nosso índice de saúde or-
ganizacional evoluiu de for-
ma muito positiva, mas não 
cruzámos os braços. Desafiá-
mos cada uma das direções 
a analisar e refletir sobre os 
seus dados e a desenhar o seu 
próprio plano de ação para 
depois ser implementado 
com o apoio do departamen-
to de recursos humanos. Em 
algumas ações damos suporte 
direto, enquanto noutras, os 
departamentos são autóno-
mos para as realizarem. 

Em conjunto estamos a 
reconstruir uma cultura or-
ganizacional com base no  
feedback e flexibilidade e a 
adequar os nossos modelos 
de trabalho ao “novo normal”, 
sem esquecer a saúde mental. 

E a nível externo, como trabalham 
a  employee value proposition  para 
os candidatos? 
A nível externo temos conti-
nuado a potenciar as tecno-
logias. Com a pandemia e o 
confinamento tivemos de digi-
talizar todas as fases dos nos-
sos processos de recrutamento 
e seleção, o que nos obrigou a 
repensar o recrutamento de 
todas as gerações. 

Lançámos o MyRecruitment, 
uma nova solução de recru-
tamento global que pode ser 
acedida no computador ou 
dispositivo móvel de forma 
intuitiva e  user friendly e que 
proporciona uma experiên-
cia totalmente inovadora aos 

taforma de captação de talento 
que reúne empresas de todo o 
mundo e que, em Portugal e no 
nosso caso, permite agendar 
almoços virtuais entre colabo-
radores da Zurich e alunos de 
engenharia, tecnologias de in-
formação, gestão, entre outras 
áreas de diferentes universi-
dades. Os alunos candidatos 
aos almoços podem estar a 
frequentar o ensino superior 
ou ter até quatro anos de ex-
periência de trabalho. Já o Zu-
rich Graduate Program são 
estágios remunerados de 12 
meses para jovens em início 
da carreira profissional, sejam 
finalistas, recém-licenciados 
ou mestres. 

Os nossos objetivos de  
employee value preposition 
externa passam por alargar os 
nossos canais de recrutamen-
to, potenciar os novos forma-
tos de recrutamento digital, 
levar a marca Zurich a todas 
as gerações, captando os me-
lhores talentos e promovendo  
networking . Ambicionamos 
construir uma rede de talento, 
tendo, a qualquer momento, 
candidatos que possam in-
gressar nos futuros processos 
de recrutamento da Zurich. 

candidatos. Através da criação 
e preenchimento do perfil in-
dividual no nosso  website , o 
candidato é automaticamente 
associado às oportunidades 
nacionais e internacionais em 
aberto e escolhe candidatar-se 
ou não.

Para as gerações mais jo-
vens, integrámos a  Career 
Lunch , mantemos o Zurich 
Graduate Program e temos 
apostado em feiras virtuais 
de emprego. 

A Career Lunch é uma pla-
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Como empresa do Grupo Mobivia, a 
Norauto assume como fundamental 
o compromisso com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, 
empenhando-se e reinventando-se para 
criar um impacto cada vez mais positivo 
no meio ambiente, junto dos cerca de 600 
colaboradores, e para se manter no top of 
mind dos seus clientes e parceiros.

A
Norauto tem uma estratégia Client 
& Employee Centric, alicerçada em 
diversas práticas de motivação e 
satisfação dos seus colaboradores, 
para que se sintam parte integran-
te da empresa e, simultaneamente, 
fomentarem uma forte orientação 

para a satisfação do cliente.
Neste sentido, a empresa aposta no desenvolvimento 

de projetos de forma mais simples, ágil e com práticas de 
inteligência coletiva, integradas na sua cultura colabora-
tiva e de desenvolvimento de talento. A RHmagazine foi 
conversar com Fernanda Correia, DRH da Norauto Portu-
gal, para conhecer estas boas práticas de gestão.

Apostam na metodologia Agile, que permite juntar pessoas de vários 
departamentos em equipas para trabalhar os desafios da empresa. 
Pode-nos explicar melhor e dar exemplos do que conseguiram con-
cretizar com esta metodologia?
Numa primeira fase, considerámos fundamental garan-
tir o propósito desta metodologia, e, para isso, formámos 
100% da Service Team e Leaders em Agile, para garantir a 
apropriação do conceito e dos papéis de cada participante, 
o que iria facilitar a sua assimilação e disseminação. 

Em 2020, lançámos um projeto Agile piloto, no qual 
identificámos os elementos fulcrais, como o Agile Coach 
e o Project Owner, que definiram os restantes membros 
da equipa, de áreas multidisciplinares, o que potenciou 
uma complementaridade de competências e de inputs. 
Ao longo do projeto, realizaram-se vários sprints, que fo-
ram apresentados ao comité estratégico, que orientava e 
aconselhava. 

Este ano decidimos ir mais longe e definimos, a partir dos 
nossos objetivos estratégicos, quais os projetos a ser desen-
volvidos em Agile e quais as equipas multidisciplinares. 

O resultado é bastante positivo, não apenas pela intera-
ção entre as diferentes equipas, pela agilidade e rapidez 

Entrevista

NORAUTO PROMOVE  
UMA CULTURA DE PROXIMIDADE E  
DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTO

• Fernanda Correia, Diretora de Recursos Humanos, Norauto Portugal
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“SÃO VÁRIAS AS ÁREAS QUE NOS 
DISTINGUEM NO MERCADO, DESDE 
OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO, 
À CULTURA FAMILIAR E AO AMBIENTE DE 
TRABALHO”

na realização dos sprints e 
na entrega de resultados in-
tercalares, mas também pelo 
entusiasmo e engagement 
gerado. É interessante per-
ceber que elementos fora da 
sua zona de “conforto” conse-
guem aportar insights bastan-
te valiosos, devido, sobretudo, 
à sua visão “externa”. Outro 
aspeto bastante positivo foi a 
identificação de novos líderes, 
que se assumiram de forma 
espontânea. Realizámos tam-
bém, através desta metodo-
logia, um enorme projeto de 
Responsabilidade Social, que 
visa promover a sustentabi-
lidade da empresa e as boas 
práticas de forma transver-
sal à empresa, potenciando 
maior interação e entusiasmo 
com os nossos colaboradores, 
clientes e parceiros.

Lançaram recentemente o pro-
grama BE+ Norauto, desenvolvido 
também com esta metodologia. 
Pode explicar-nos do que se trata?
Um dos eixos estratégicos da 
Norauto Portugal é o desen-
volvimento de talento, atra-
vés do qual pretendemos 
potenciar e acelerar o cresci-
mento dos colaboradores. De 
forma a tornar este processo 
mais ágil e dinâmico, a No-
rauto lançou o Be+ Norauto, 
um programa construído 

à medida de cada função, 
que permite acompanhar o 
colaborador nas várias eta-
pas do processo, identificar 
os interlocutores, as várias 
ferramentas de suporte e 
ter um feedback constante e 
transparente.

O programa de desenvol-
vimento Be+ Norauto além 
de acelerar os processos de 
desenvolvimento de talento 
interno, aumenta o núme-
ro de potenciais evolutivos 
e de promoções internas, 
fomenta a motivação, o en-
gagement e a co-responsa-
bilização dos colaboradores, 
e promove o papel ativo dos 
managers no acompanha-
mento e feedback, enquanto 
Leaders Coach.

Como se traduz a co-responsabili-
zação que faz parte da cultura da 
Norauto?

A Norauto tem uma estra-
tégia Client & Employee 
Centric. Neste sentido, con-
sideramos que a comunica-
ção dos eixos estratégicos e 
do propósito é fundamental 
para um verdadeiro alinha-
mento das equipas. Fomen-
tamos uma gestão assente 
na co-construção, na co-res-
ponsabilização e na autono-
mia das equipas, sendo estas 
as pedras basilares de um 
modelo colaborativo. A par-
ticipação em missões trans-
versais, em projetos Agile, 
em projetos nacionais e in-
ternacionais, que visam res-
ponder às principais linhas 
estratégicas, com enfoque 
no cliente, no colaborador, 
no digital, nas novas mobili-
dades e novos serviços, pro-
move o crescimento interno, 
a cultura Leader Coach, o 
feedback constante e uma 
comunicação transparente e 
de proximidade.

 
A Norauto é uma empresa do setor 
do retalho, que é um setor difícil 
para recrutar talento. O que pode 
a Norauto oferecer ao talento que 
a diferencie das outras empresas?
São várias as áreas que nos 
distinguem no mercado, desde 

oportunidades de desenvol-
vimento, a cultura familiar  e 
o ambiente de trabalho. Esta 
diferenciação foi reforçada 
pelo recente inquérito de clima 
social, no qual atingimos o 
valor mais elevado de todos 
os anos, e também através 
do Índice de Excelência, onde 
fomos premiados no Top 5 
pelas boas práticas de gestão. 

Destacamos o desenvolvi-
mento dos nossos colabora-
dores, através do Programa 
Be+ Norauto, mas também 
pela aposta em programas 
de formação que visam de-
senvolver soft e hard skills, 
adequadas às necessidades 
dos colaboradores e dos ob-
jetivos da empresa, face às 
tendências e à volatilidade 
do mercado. O desenvolvi-
mento passa também pelas 
práticas de inteligência cole-
tiva, nomeadamente através 
de missões transversais, da 
participação em projetos, 
nas aberturas ou remode-
lings de centros.

Apostamos numa relação 
estreita com as instituições 
parceiras, promovendo uma 
aproximação ao ambiente 
académico, através da rea-
lização de estágios, de pro-
jetos, participação em aulas 
abertas e workshops.

Relativamente ao ambien-
te de trabalho, apostamos 
num clima descontraído e 
divertido, com constante 
preocupação com as condi-
ções físicas de trabalho, de 
segurança e de bem-estar. 
Potenciamos a conciliação 
entre a vida profissional e 
vida pessoal, flexibilizando o 
horário na service team. 

“Este ano decidimos ir mais longe e 
definimos, a partir dos nossos objetivos 
estratégicos, quais os projetos a 
ser desenvolvidos em Agile e quais 
as equipas multidisciplinares”

Saiba mais em rhmagazine.pt
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O Credibom, banco pertencente ao grupo 
Crédit Agricole, desenvolveu um plano 
estratégico 2020/22, onde se insere um 
pilar focado exclusivamente nos recursos 
humanos. A empresa tem evoluído a nível 
da sua proposta de valor e tem vindo a 
trabalhar nos aspetos mais importantes para 
os colaboradores. Estivemos à conversa com 
Gilbert Ranoux, CEO do Credibom, e Eduardo 
Correia, diretor de recursos humanos.

P

POR

Cristina Martins de Barros
RHmagazine 

or que é tão importante incluir no plano es-
tratégico 2020/2022 um pilar sobre recursos 
humanos?
Gilbert Ranoux: Efetivamente, no nosso 
plano estratégico 2021/2022 cons-
tam três pilares: clientes, recursos 
humanos e sociedade. Portanto, mais 

de metade das nossas preocupações têm relação com os 
aspetos humanos. Como entidade financeira, falamos muito 
de ativos financeiros, mas o nosso ativo humano é ainda 
mais importante. Os nossos resultados dependem da nossa 
capacidade de desenvolver os nossos talentos internos 
e de recrutar outros com os perfis de que necessitamos. 
Precisamos de atrair alguns perfis difíceis de encontrar, 
como especialistas em data (desde data mining ao process 
mining), marketing digital, especialistas com experiência 
com o cliente, etc. A nossa proposta de valor tem de evoluir 
para atrair estes perfis e reter os que temos.

E qual é a vossa proposta de valor? Como está a evoluir?
Gilbert Ranoux: A nossa proposta de valor já tinha evoluído 

Estratégia RH

“O NOSSO PLANO 
ESTRATÉGICO CONSTA  
DE TRÊS PILARES:  
CLIENTES, RECURSOS 
HUMANOS E SOCIEDADE” 

antes da pandemia. Introdu-
zimos o teletrabalho há dois 
anos com algumas limitações, 
pois eram só dois dias por se-
mana e não atingia todas as 
funções, por algumas reticên-
cias dos managers ou até dos 
colaboradores.

Atualmente, estamos numa 
reflexão sobre o que será o 
teletrabalho no futuro. Acre-
ditamos que deverá ser um 
modelo híbrido, totalmente 
personalizado conforme as 
necessidades do colaborador.

Neste sentido, pensamos 
que o modelo de avaliação 
também deverá evoluir para 
um sistema de mais curto 
prazo, baseado num contrato 
de confiança e responsabi-
lidade entre manager e co-
laborador. Também acredito 
que cada colaborador poderá 
escolher o nível de envolvi-
mento que pretende ter com 
a empresa, desde apenas se 
envolver nas tarefas que tem 
designadas, até ter um en-
volvimento mais completo, 
com um desejo de evolução e 

progressão na carreira. Nesse 
caso, a empresa tem de lhe 
proporcionar forma de o fazer. 
No entanto, acredito que para 
tarefas que exijam criativi-
dade, inteligência coletiva e 
mais interação o espaço da 
empresa será necessário. O 
customer value proposition 
e a employee value proposi-
tion são temas centrais para 
o Grupo atualmente.

 
No teletrabalho é muito importante 
haver regras claras e uma relação 
próxima entre líder e liderado, como 
nos diz Gilbert Ranoux. Concorda, 
Eduardo?
Eduardo Correia: A regra do tele-
trabalho assenta fundamen-
talmente em três princípios: 
da confiança, da responsabi-
lidade e da autonomia. São 
três valores que temos pre-
conizado desde que lançámos 
este projeto. O teletrabalho foi 
lançado numa iniciativa con-
junta com o grupo desde 2017, 
e quando chegámos a 2019 já 
tínhamos o modo de teletra-
balho em velocidade cruzeiro, 
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“ACREDITO 
QUE CADA 
COLABORADOR 
PODERÁ ESCOLHER 
O NÍVEL DE 
ENVOLVIMENTO 
QUE PRETENDE TER 
COM A EMPRESA”

com uma dinâmica muito as-
sente nestes três pilares.

Li que fizeram estudos de clima 
social, até sobre os riscos psicos-
sociais. Por que razão avançaram 
para este estudo e quais foram os 
resultados?
Eduardo Correia: Participamos 
num estudo de clima organi-
zacional pelo Crédit Agricole, 
desde 2014, e desde sempre 
o banco Credibom tem tido 
bons resultados e tem estado 
sempre na linha da frente. 
Este ano atingimos o nosso 
melhor resultado de sempre, 
mas a verdade é que dete-
támos que existem sempre 
aspetos a melhorar. Um dos 
aspetos focados pelos cola-
boradores tinha a ver com 
o wellbeing. Quando verifi-

cámos que esse era um dos 
pontos em que necessitáva-
mos de trabalhar, o banco to-
mou uma iniciativa bastante 
importante do ponto de vista 
estratégico - o lançamento 
do survey de Copenhaga. 
Trata-se de, no fundo, abrir 
a caixa de pandora, porque as 
perguntas são muito difíceis e 
diretas, e não há um controlo 
exato das respostas. Desta 
forma, fomos mais além e 
trabalhámos planos de ação 
que estão a decorrer neste 
momento. Posso mencionar 
dois: a gestão do tempo e a 
gestão de conflitos. Isto são 
problemas que detetámos à 
posteriori, lançámos o sur-
vey, recolhemos os frutos e 
adaptámos.

Gilbert, além dos perfis com compe-
tências mais técnicas de que falá-
mos, também valorizam certas soft 
skills nos vossos atuais e futuros 
colaboradores?
Gilbert Ranoux: As soft skills são 

cada vez mais importantes, porque o comportamento dos 
consumidores mudou, ainda mais com a pandemia, com 
cada vez menos intermediação humana e com o crescimento 
do ecommerce.

Aqui destacamos qualidades que são necessárias: primei-
ro, destacaria o empowerment dos colaboradores. As suas 
funções vão mudar e cada um tem de ter a agilidade mental 
para acompanhar este ritmo, desde os colaboradores até 
aos líderes. O segundo aspecto é o self awareness, ou seja, a 
consciência de como evoluímos no ecossistema da empresa 
e como fazemos com que essa relação seja fluida. Por fim, 
destacaria o desenvolvimento pessoal. Cada líder tem de 
estar atento às necessidades dos seus colaboradores para 
os ajudar a percorrer este caminho de autodesenvolvimento.

Estes aspetos que integram a nossa EVP devem permitir 
que os colaboradores se sintam seguros e assumam riscos. 
Riscos controlados, mas que fazem o sucesso de uma empresa.

O Credibom pertence ao grupo Crédit Agricole, que tem uma forte presença 
internacional. Como se aplica a Portugal a estratégia de RH definida pelo 
Grupo? Que liberdade tem a filial portuguesa em relação às diretrizes 
internacionais?
Gilbert Ranoux: O Grupo Crédit Agricole, do qual o Credicom faz 
parte, cresceu internacionalmente por aquisições ou parcerias 
e não de forma orgânica, o que dificulta a transferência da 
cultura. No entanto, o nível de delegação dos aspetos RH é 
muito elevado na empresa, pela consciência que temos das 
especificidades locais e culturais. Por isso, a nossa estratégia 
tem um tronco comum entre as filiais, que corresponde aos 
nossos valores - valores como igualdade de género, work-life 
balance e uma certa agilidade organizacional. Por exemplo, 
não temos mais de quatro níveis hierárquicos e o número 
máximo de colaboradores por managers é sete.

Os recursos humanos devem levar o projeto da empresa 
para a sociedade no geral, com os valores de que já falámos: 
clientes, recursos humanos e sociedade, com a missão “agir 
cada dia no interesse do cliente e da sociedade”.

Eduardo, como é que esta dimensão internacional vos é útil para desen-
volver os colaboradores?
Eduardo Correia: O nosso plano de formação é bianual, e dividi-
mos a formação em vários níveis relacionados com questões 
estratégicas, tal como o upgrade do customer experience, a 
questão da mobilização para a sociedade, o further enga-
gement e empowering employees, ou a força do nosso core 
business. Trabalhamos estas e outras componentes e, ao 
mesmo tempo, temos com o grupo variadíssimas ações de 
formação, que visam o desenvolvimento dos colaboradores e, 
integração dos membros numa cultura de grupo, preparando 
ao mesmo tempo, alguns deles para posições de destaque, 
aumentando o network e as perspetivas de carreira. 

Saiba mais em rhmagazine.pt
• Eduardo Correia
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C om o confinamento, os RH precisaram de se 
adaptar e de digitalizar as suas soluções. Para 
os gestores de RH, tornaram-se essenciais 
as ferramentas que permitem gerir remota-
mente os colaboradores e o teletrabalho, e 
monitorizar aspetos como a assiduidade, o 
tempo de trabalho e o controlo de acessos. 
Dado que esta gestão é hoje feita virtualmente, 

são necessárias soluções de software que permitam facilitar a 
gestão eletrónica dos procedimentos RH, colocando sempre os 
colaboradores no epicentro dos processos. E qual é a amplitude 
das soluções que existem hoje no mercado? Quais são as novida-
des tecnológicas, e como pretendem facilitar o dia a dia do RH?

A ACTUASYS, DIMEP, IDONIC, INFOCONTROL e NEXUSGEN 
apresentam-nos, neste suplemento, as suas soluções para uma 
gestão eficaz de todos os processos. 

Surgem cada vez mais 
soluções, tecnologias e 
softwares que pretendem 
ajudar os RH a fazer uma 
gestão próxima, fácil e 
eficaz, principalmente 
numa altura em que o 
teletrabalho dita a norma.

Dossier Especial

ASSIDUIDADE  
& CONTROLO  
DE ACESSOS
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A empresa disponibiliza vários tipos de relógios 
de ponto e terminais de controlo de acessos 
que podem estar ligados a portas, tornique-
tes, torniquetes de corpo inteiro, portões, 
entre outros. Por exemplo, o IDONIC TORN 
V119, um torniquete com portas de vidro, 

pode ser complementado com equipamentos de controlo 
de acessos contactless e pode ter várias tecnologias asso-
ciadas tais como: reconhecimento facial, palma da mão, 
impressão digital, cartão de proximidade e/ou código-pin.
A empresa tem ainda uma solução de gestão de parques 
de estacionamento, com a qual se torna possível controlar 
as entradas e saídas de veículos e garantir que não existem 
entradas indevidas dentro e fora das instalações, através 
do software de gestão de parques – IdPark.
Com o início da pandemia, a IDONIC fomentou a ideia da 
substituição dos equipamentos existentes por equipa-
mentos contactless que, além de permitirem a picagem 

de ponto dos colaboradores 
e/ou a abertura de porta, 
conseguem detetar a tem-
peratura corporal e o correto 
uso da máscara de proteção 
individual. 
Apesar das incertezas econó-
micas a empresa nota a re-
cetividade dos decisores em 
apostar em novas soluções 
que transformarão as suas 
empresas, acompanhando 
esta revolução tecnológica, 
designada por Indústria 4.0. 

Teletrabalho: o desafio
Com o surgimento do tele-
trabalho e as suas necessi-

dades específicas, a IDONIC 
preparou uma solução cloud 
que possibilita aos respon-
sáveis de RH e aos órgãos de 
gestão acederem através de 
qualquer dispositivo, onde e 
quando quiserem a toda a in-
formação relativa à atividade 
dos funcionários. Permitindo 
a gestão não só da assiduida-
de dos mesmos, mas também 
de todos os movimentos de 
acessos dos colaboradores.

A título exemplificativo e no 
que à gestão de assiduidade 
diz respeito, com um login, 
o próprio funcionário pode 
registar a sua assiduidade, 
solicitar férias e ausências an-
tecipadamente e ainda anexar 
documentos justificativos de 
faltas. Os responsáveis tam-
bém podem planear e gerir os 
diferentes tipos de horários, 
criar listagens e relatórios 
personalizáveis. 

Relativamente ao contro-
lo de acessos, a ferramenta 
possibilita a criação de gru-
pos de acessos, a atribuição 
de permissões de acessos por 
funcionário, por zona e horá-
rio, bem como retirar todo o 
tipo de relatórios e listagens 
relativamente aos acessos dos 
funcionários, dentro e fora das 
instalações. 

SOLUÇÕES 
PORTUGUESAS  
QUE ACOMPANHAM 
A REVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA!
A IDONIC é uma empresa portuguesa, 
que surgiu há 16 anos, e nasceu da 
vontade de corresponder às exigências 
do mercado português, referentes 
ao controlo e gestão de assiduidade 
e acessos dos funcionários. Todos 
os softwares da marca são criados e 
desenvolvidos internamente, o que 
permite ajustamentos e adaptações à 
medida de cada cliente como acontece 
com o IdOnTime – gestão de assiduidade 
e IdAccess – controlo de acessos. 

A FERRAMENTA 
POSSIBILITA 
A CRIAÇÃO DE 
GRUPOS DE 
ACESSOS, A 
ATRIBUIÇÃO DE 
PERMISSÕES DE 
ACESSOS POR 
FUNCIONÁRIO, POR 
ZONA E HORÁRIO

Dossier Especial Assiduidade e Controlo de Acessos 
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F azem parte das soluções ACTUASYS um conjun-
to alargado de interfaces e pontos de contacto 
com o sistema para todos os intervenientes, 
que incluem desde portais web para chefias e 
colaboradores a aplicações mobile que permi-
tem o acesso ao sistema em qualquer local e a 

qualquer hora. Os terminais Touch User Experience fazem 
parte da nova geração de equipamentos ACTUASYS, que já 
conta com um conjunto alargado de modelos nas famílias 
TUX900 e TUX500. Estes terminais enriquecem a oferta 
dirigida à usabilidade e distinguem-se pelo seu design e 
experiência de uso incomparável, graças aos ecrãs táteis de 
dimensões generosas, às várias tecnologias de identificação 
disponíveis e ao funcionamento com apps para TuxOS.

De acordo com Dialina Azevedo, diretora de vendas e mar-
keting, todos os equipamentos “estão dotados de tecnologia 
que permite a utilização de duplos fatores de autenticação”, 
o que possibilita que a prova de identidade dos colaborado-
res possa ser feita pela apresentação de alguma coisa que 

o colaborador possui (cartão) 
e alguma coisa que o colabo-
rador é (dados biométricos). 
“A autenticação '2FA' confere 
um maior grau de segurança 
ao registo de assiduidade e 
controlo de acessos, ao exi-
gir que parte da informação 
necessária para permitir a 
identificação seja biométrica 
e, como tal, não seja perdível 
nem suscetível de apropria-
ção indevida”, refere.

“Na ACTUASYS, quando de-
senhamos e concebemos os 
nossos produtos, orientamo-
-nos por três palavras-chave: 
usabilidade, modularidade e 
escalabilidade. Desta forma, 
oferecemos uma oferta vasta 
e flexível que garante resposta 
a empresas com necessidades 
distintas, desde a pequena 
empresa que procura uma so-
lução simples e pronta a usar, 
à empresa de média ou gran-
de dimensão que precisa de 
uma solução completa – que 
pode incluir gestão de tempos 
de trabalho, controlo de aces-
sos, gestão de consumos de 
refeições ou de tempos afetos 
a projetos, obras ou tarefas – 
que responda ao seu elevado 
nível de requisitos”, explica 
Dialina Azevedo, reforçando 

o mote da empresa é que cada 
cliente tem uma solução à  
sua medida. 

Os produtos ACTUASYS são 
também desenhados a pen-
sar no trabalho colaborativo 
necessário na integração com 
soluções que o cliente dete-
nha, nomeadamente o ERP 
em uso. Estão disponíveis 
interfaces API e um conjunto 
alargado de ferramentas que 
facilitam uma integração efe-
tiva entre os vários sistemas. 
Este é um fator diferencia-
dor e crítico para o sucesso 
de qualquer implementação. 

Com uma carteira de mais 
de 700 clientes, entre os quais 
PME e grandes empresas, or-
ganismos públicos e privados 
em Portugal e no estrangeiro, 
a ACTUASYS continua a apos-
tar na inovação e evolução 
tecnológica dos seus produ-
tos, desenvolvidos e produzi-
dos em Portugal com recurso 
a conhecimento, meios de 
I&D, capacidade de produ-

"OS NOVOS 
PROTOCOLOS  
DE H&S CRIARAM  
NOVAS NECESSIDADES  
E PREOCUPAÇÕES  
ÀS EMPRESAS"
Com mais de 25 anos de experiência na área da 
tecnologia e engenharia, a ACTUASYS é uma 
empresa 100% portuguesa dedicada ao design, 
conceção, industrialização e comercialização 
de soluções de software e hardware para 
a área de recursos humanos, tendo como 
principais áreas de atuação a gestão de tempos 
de trabalho e o controlo de acessos. 

Os diferentes regimes de trabalho 
e os protocolos de segurança e 
higiene implementados criaram 
novas necessidades e preocupações 
às quais tivemos de responder.

Dossier Especial Assiduidade e Controlo de Acessos 
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ção e recursos humanos, 
que representam o melhor 
da engenharia portuguesa e 
da capacidade de inovação e 
criatividade dos portugueses.

Dialina Azevedo explica-
-nos, em entrevista, de que 
modo a ACTUASYS tem dado 
resposta aos clientes e às no-
vas necessidades do mercado.

Que necessidades surgiram durante 
a pandemia e como conseguiram dar 
resposta aos vossos clientes?
A pandemia teve um impac-
to imediato no dia a dia das 
empresas e trabalhadores 
portugueses. Os diferentes 
regimes de trabalho e os pro-
tocolos de segurança e higie-
ne implementados criaram 
novas necessidades e preo-
cupações às quais tivemos 
de responder. Priorizámos 
o desenvolvimento de novos 
produtos, o que exigiu, além 
de uma reorganização interna 
dos projetos e dos recursos 
humanos, um investimen-
to por parte da ACTUASYS 

reconhecimento facial. Como é 
que o mercado está a reagir a esta  
solução?
Muito bem, há uma procura 
crescente de soluções com-
patíveis com os novos hábitos 
introduzidos pela pandemia. 
Na conceção do novo modelo 
do TUX500, preocupámo-nos 
em responder às preocupa-
ções de quem mantém as suas 
funções nas instalações da 
empresa e em minimizar o 
impacto do regresso das equi-
pas para uma nova realidade.

O TUX550 é o primeiro ter-
minal da ACTUASYS com reco-
nhecimento facial e foi desen-
volvido durante os primeiros 
meses da pandemia quando já 
conseguíamos prever que as 
preocupações das empresas 
se iam tornar mais exigentes e, 
consequentemente, o proces-
so de identificação iria sofrer 
alterações. Esta tecnologia 
permite o registo de assiduida-
de e o controlo de acessos sem 
qualquer contacto físico com o 
equipamento e de forma rápi-
da e segura. Adicionalmente, 
confere conforto e segurança 
aos utilizadores no momento 
de identificação, já que basta 
um olhar para a realização 
do registo.

O feedback a este novo mo-
delo e tecnologia tem sido 
muito positivo. Inclusive, 
temos clientes que começa-
ram por instalar unidades 
em apenas uma localização e 
estão atualmente a atualizar 
os restantes equipamentos. 
O TUX550 contribui para a 
prevenção da propagação 
do vírus e garante maior 
segurança e tranquilidade  
aos colaboradores. 

QUANDO 
DESENHAMOS  
E CONCEBEMOS OS 
NOSSOS PRODUTOS, 
ORIENTAMO-
NOS POR TRÊS 
PALAVRAS-CHAVE: 
USABILIDADE, 
MODULARIDADE E 
ESCALABILIDADE 

modalidades, a organização 
e a gestão de equipas tor-
nou-se também uma priori-
dade. Criámos novas funcio-
nalidades para o Módulo de 
Assiduidade que permitem 
o planeamento e registo de 
teletrabalho e a gestão de 
equipas com elementos em 
regime normal e à distância.

Verificámos que propõem uma so-
lução de gestão de acessos com 

e adaptação da equipa que 
desenvolveu os projetos em 
regime de teletrabalho.

Asseguramos a segurança 
dos espaços e garantimos o 
distanciamento social ao re-
forçar a solução de acessos 
com controlo de lotação, que 
garante a contagem do núme-
ro de indivíduos presentes na 
zona, impedindo o acesso de 
mais pessoas quando a lota-
ção se encontra completa. 

Adicionalmente, dispo-
nibilizamos a aplicação HR 
Billboard, que permite às 
empresas informar e relem-
brar as medidas de higiene e 
prevenção e as regras de se-
gurança que ajudam a evitar 
a propagação da COVID-19 a 
todas as entidades envolvidas 
no seu dia a dia, desde cola-
boradores a visitantes, atra-
vés de imagens, animações 
e vídeos a disponibilizar nos 
terminais TUX900 e TUX500.

Com grande parte dos 
trabalhadores portugueses 
a trabalhar em diferentes 

• Dialina Azevedo
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A gestão da assiduidade é muito mais do que o controle 
de entradas e saídas que por vezes imaginamos. Qual 
a amplitude das vossas soluções?
Sendo uma empresa com mais de 80 anos de 
história nesta área, gestão de assiduidade é 
parte integrante do ADN da DIMEP. Em todas 

as nossas soluções, seja de assiduidade, acesso ou gestão 
de processos, o que queremos oferecer é produtividade, 
poupança, controlo e confiança.

Que novidades tecnológicas apareceram mais recentemente? Desde o 
reconhecimento facial à medição de temperatura, o que há de novo? 
No que respeita ao reconhecimento facial, tanto na área 
de gestão de ponto como controlo de acesso, a DIMEP vem 
desde há 10 anos a apostar nesta tecnologia, que, além 
de ter uma excelente relação custo VS benefício, permite 
uma identificação bastante rápida e higiénica, pois não 
existe contacto entre o equipamento e o utilizador. Hoje 
em dia, todos privilegiamos a tecnologia sem contacto, e o 
investimento da DIMEP passa também por agregar iden-
tificação com QRCODE, NFC e Bluetooth às suas soluções, 
pois permitem a utilização de um simples smartphone, 
garantindo absoluta segurança.

Que necessidades surgiram durante a pandemia e como conseguiram 
dar resposta?
Com o aparecimento da pandemia, além do que a DIMEP já 
vinha a trabalhar no mercado da identificação facial e solu-
ções cloud para a gestão de assiduidade, surge a necessi-
dade de medição da temperatura, por forma a garantir que 

os funcionários/visitantes de 
determinado espaço cum-
priam as regras imposta pela 
DGS. Dessa forma, os pontos-
-chave do sucesso da DIMEP 
em plena pandemia foram, 
em primeiro lugar, a extraor-
dinária rapidez com que do-
tou os seus equipamentos 
com câmaras de medição 
de temperatura e deteção de 
máscara, assim como aper-
feiçoou os seus softwares 
para integração com este tipo 
de equipamentos. As câma-
ras termográficas, totens de 

desinfeção com medição de 
temperatura, entre outros, 
fazem parte do portfólio de 
produtos disponíveis para 
ajudar os nossos clientes a 
evitar a propagação do vírus 
SARS-CoV-2.

Vi que propõem uma solução de 
gestão de assiduidade com reco-
nhecimento facial em aplicações 
para telemóvel. Como é que o mer-
cado está a reagir a esta solução? 
Efetivamente, prosseguin-
do na linha do investimento 
que estamos a fazer, recente-
mente a DIMEP desenvolveu 
um algoritmo de identifica-
ção facial com máscara que 
permite aos funcionários 
marcarem o ponto através 
da APP Mobile do KAIROS, 
num tablet ou smartphone 
com localização GPS, em 
modo multiutilizador; ou 
seja, várias templates faciais 
num único dispositivo inte-
grados em tempo real com a 
plataforma KAIROS, onde os 
gestores podem verificar de 
imediato quem está presen-
te e receber alertas de quem 
está em atraso, ou ausente.

Podemos dizer, com muita 
satisfação, que estamos a ter 
uma recetividade incrível, 
pois, efetivamente, os nossos 
clientes percebem a facilida-
de e fiabilidade com que os 
funcionários, de uma forma 
simples e rápida, realizam 
as suas marcações de ponto, 
permitindo a todo o instante 
gerir os recursos disponíveis. 
Exemplo disso é o uso desta 
funcionalidade em ativida-
des económicas que até en-
tão estavam limitadas ao uso 
deste tipo de tecnologia. 

“EM TODAS AS NOSSAS SOLUÇÕES, 
O QUE QUEREMOS OFERECER É 
PRODUTIVIDADE, POUPANÇA, 

CONTROLO E CONFIANÇA”
A DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso - é 
pioneira e líder no mercado de produtos para controle de acesso 
e registo de ponto. Em 2021, a companhia comemora 85 anos em 

constante evolução, consolidando a sua atuação nacional e os 
processos de expansão para o estrangeiro. Estivemos à conversa 

com Hugo Lança, atual CEO da empresa.

• “No que respeita ao reconhecimento 
facial, tanto na área de gestão de 
ponto como controlo de acesso, a 
DIMEP vem desde há 10 anos a apostar 
nesta tecnologia”
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O TELETRABALHO  
DESAFIOS  
E SOLUÇÕES 

A crise da Covid-19 confirmou tendências im-
portantes na vida das empresas: os métodos 
de trabalho evoluíram, o sucesso das empresas 
requer mais mobilidade. Confinados em suas 
casas, os funcionários têm, mais do que nunca, 
ativado os modos “ágil” e “remoto”, auxiliados 

por ferramentas digitais cada vez mais variadas e eficientes, 
sendo que essa capacidade de trabalhar fora do escritório se 
tornou uma necessidade em todos os setores da economia. 

Para muitas empresas a constatação de que as suas 
soluções não funcionavam remotamente tornou-se um 
desafio. Os departamentos de RH depararam-se com uma 
nova realidade, a começar pela dificuldade em cumprir a 
legislação laboral. De forma geral, é inegável a tendência na 
digitalização da função de RH, facto que ficou claro durante 
os confinamentos que vivemos. É ainda previsível que vá-
rios tipos de trabalho remoto se tornem comuns no futuro:   

• Teletrabalho regular: Ex. todas as quartas-feiras;
• Teletrabalho distribuído: Ex. autorização de efetuar cinco 
dias de teletrabalho por mês.
É por isso necessário ter um software de Gestão de Re-

cursos Humanos SaaS ou com hospedagem na Cloud, que 
possibilite o trabalho e a gestão do trabalho à distância.

O que diz a lei relativamente aos trabalhadores remotos?
Tal como os restantes colaboradores, os trabalhadores re-
motos estão sujeitos à legislação laboral (art.º 202) no que 
diz respeito ao horário de trabalho, bem como ao acordado 
nos contratos de trabalho e ao estipulado por diretivas in-
ternas das empresas, garantindo o empregador que a carga 
de trabalho do funcionário remoto permaneça razoável e 
adaptada ao seu horário de trabalho. 

Kelio | Um software totalmente adaptado ao teletrabalho
Para responder a estes novos requisitos, a Bodet tem vin-

POR 

Carlos Carracha 
Gestor de Produto – Infocontrol

do a escalar o seu software de 
GRH, transformando-o numa 
solução "multi-dispositivo" 
em modo SaaS (“Cloud”). Isto 
significa que se pode aceder 
ao Kelio a partir de qualquer 
local e através de diferentes 
aparelhos: smartphones, PCs, 
tablets, etc. 

É uma ferramenta que é 
utilizada por todos os colabo-
radores da empresa, median-
te diversos perfis de acesso. 
Os colaboradores podem 
participar, realizando ações 
de recursos humanos (marca-
ções online, pedidos de falta, 
agendar dias de teletrabalho, 
consultar saldos de horas, 
férias, etc.) onde quer que se 
encontrem. 

Quanto aos gestores de 
equipas e aos profissionais 
dos departamentos de recur-
sos humanos, o seu trabalho 
de gestão pode igualmente 
ser realizado remotamente, 
como seja:

• Monitorizar o tempo de tra-
balho remoto: os horários de 
trabalho dos funcionários (a 
partir da marcação virtual em 
PC ou smartphone).
• Acompanhar os colabora-
dores em trabalho presencial 
e em teletrabalho no mesmo 
ecrã.
• Visualizar os funcionários 
autorizados para teletrabalho, 
os dias autorizados de teletra-
balho e as quotas de teletra-
balho para cada funcionário.
• Gerir solicitações de teletra-
balho, e outras.

Gerir diferentes tipos de trabalho
Em resumo, teletrabalho, ho-
rários flexíveis, part-time… 
diferentes tipos de trabalho 
devem ser geridos no dia a 
dia. Estes ritmos de traba-
lho específicos implicam o 
acompanhamento das horas/
dias trabalhados, de forma a 
garantir o cumprimento do 
contrato estabelecido.  
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A Medicare comercializa planos de saúde e tra-
balha essencialmente nos canais digitais e de 
telemarketing, onde conta com perto de 400 
colaboradores. Grande parte colabora nos call 
centers, tanto nos vários departamentos de 
pós-venda, como no departamento de ven-

das. Este tipo de áreas - até pela sua exigência - contam 
normalmente com alguma rotatividade de recursos, sen-

do por isso essencial contro-
lar os acessos às diferentes 
áreas de trabalho, bem como 
fazer uma correta gestão da 
assiduidade desses colabo-
radores. Para perceber as 
necessidades que existem e 
em que consiste a solução 
apresentada, a RHmagazine 
foi falar com Humberto Es-
trela, partner da NexusGen, 
e com Rui Moura, head of 
engineering da Medicare.

RHmagazine A gestão da assidui-
dade é muito mais do que o con-
trole de entradas e saídas que às 
vezes imaginamos. Qual a amplitu-
de das vossas soluções?
Humberto Estrela (NexusGen): A 
gestão de assiduidade é mui-
tas vezes confundida com o 
“acesso” de trabalhadores à 
organização. A marcação e 
registo de ponto é somente 
uma das funções desta so-
lução, que não deixa de ser 
fundamental para o seu fun-
cionamento.

A solução de assiduidade 
NexusGen Time é uma pla-

taforma integrada que per-
mite às equipas de recursos 
humanos e coordenadores 
gerirem de forma mais ade-
quada e eficaz. Implemen-
tam uma filosofia de dele-
gação de competências por 
níveis hierárquicos, disponi-
bilizam processos de work-
flow de aprovação por níveis 
para faltas, férias, etc., têm 
módulos de escalas de pes-
soal e de registo de tarefas, 
e tudo isto usando um portal 
web ou dispositivos móveis 
com geolocalização.

É importante referir que a 
componente de integração 
bidirecional com os ERP e 
processamento de salários 
é fundamental para a maio-
ria das empresas, conse-
guindo-se assim obter uma 
gestão mais inteligente e 
eficiente que contribui para 
a redução dos custos opera-
cionais e otimiza os proces-
sos das organizações. Foco 
nas pessoas!

Que novidades tecnológicas apare-
ceram mais recentemente? Desde 
o reconhecimento facial à medição 
de temperatura, o que há de novo?
Temos observado uma gran-
de evolução nos equipa-
mentos de reconhecimento 

AGILIDADE E 
TRANSPARÊNCIA 

DA GESTÃO DA 
ASSIDUIDADE

Para melhorar o controle de acessos 
dos seus colaboradores às suas novas 

instalações, assim como integrar a gestão 
de assiduidade com o seu software 
de recursos humanos, a Medicare 

implementou a solução da NexusGen, 
pela amplitude das suas soluções. 

Acreditamos que fazemos 
a diferença na análise e 
entendimento das expectativas
do cliente.

• Humberto Estrela, Partner da NexusGen
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facial e de leitura da palma 
da mão. São os chamados 
multi-biométricos, que in-
corporam várias tecnologias 
no mesmo equipamento, 
com leitura de faces, com 
ou sem máscara de proteção 
individual, leitura da palma 
da mão e com sensores de 
medição de temperatura 
corporal – tudo no mesmo 
equipamento. Estas são so-
luções com tecnologia de 
autenticação inequívoca.

O facto de ser uma solução Cloud é 
importante?
A tecnologia Cloud permite 
desenvolvermos soluções 

de soluções de medição de 
temperatura corporal com 
equipamentos de todas as 
tipologias e diferentes pre-
ços de mercado. No nosso 
caso, os maiores desafios es-
tiveram ligados à otimização 
do software para dar melhor 
resposta às necessidades 
criadas pelo teletrabalho e à 
implementação de soluções 
integradas com os softwares 
específicos já existentes nos 
clientes.

É vantajoso dispor de uma solução 
de gestão de assiduidade com re-
conhecimento facial? Que outros 
fatores diferenciadores apresenta 

a solução NexusGen?
A grande maioria dos nos-
sos clientes tem optado por 
utilizar equipamentos de re-
conhecimento facial, sendo 
que a reação do mercado é 
bastante positiva.

Acreditamos que fazemos 
a diferença na análise e en-
tendimento das expectativas 
do cliente, tendo a máxima 
atenção e entrega nas fases 
de instalação, integração e 
formação da solução, e esta-
mos continuamente a apoiar 
e suportar os clientes atra-
vés de um HelpDesk gratui-
to, com ou sem contratos de 
suporte e manutenção. 

mais inovadoras e ajuda os 
utilizadores a conectarem-
-se e utilizarem aplicações 
através da Internet e/ou dis-
positivos móveis.

A solução NexusGen Time 
Cloud permite que empresas 
de todas as dimensões pos-
sam optar por usufruir de 
uma solução completa, ten-
do apenas de ter um acesso 
à Internet e registar os seus 
funcionários por um euro/
mês/funcionário.

Que necessidades surgiram du-
rante a pandemia e como conse-
guiram dar resposta?
Houve uma grande procura 



84

MARÇO ABRIL  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

ENTREVISTA  

MEDICARE 
RUI MOURA  
HEAD OF ENGINEERING DA MEDICARE

A RHmagazine: A pandemia alterou as necessidades de gestão 
de assiduidade/controle de acessos? Em que medida?
Rui Moura (Medicare): Pelo crescimento que tínhamos ao nível de 

colaboradores, por necessitarmos de mais espaço e as instalações em que 
nos encontrávamos já não nos darem possibilidade de o fazer, no final de 
2019 encontrámos um novo espaço para onde pretendíamos mudar-nos 
em maio de 2020. Entretanto, surge-nos o imprevisto da pandemia, e ti-
vemos que mudar o paradigma da operação e passar toda a organização 
para teletrabalho, o que conseguimos fazer em tempo record. Em dois 
dias, decidimos e colocámos toda a empresa a trabalhar de forma remota. 
Dia 11 de março de 2020 tomámos a decisão, e dia 13 de março toda a 
empresa estava a trabalhar remotamente. Com isto, o plano da mudança 
já estava em andamento, e em maio fizemos toda essa mudança física 
de instalações, sem impacto para a empresa, que se manteve a trabalhar 
em remoto. Para estas novas instalações, pretendíamos ter um controlo 
de acessos mais automatizado, com possibilidade de gestão de assidui-
dade integrada, e que integrasse igualmente com o software de gestão 
de recursos humanos da Medicare, sendo aí que entra a NexusGen, que 
nos forneceu:
1. Uma solução de torniquetes para a gestão de acessos à entrada e saída 
do edifício, que servem igualmente para controlo de assiduidade;
2. Integração do sistema de assiduidade com o software de recursos hu-
manos da Medicare, de forma a ter o registo de assiduidade dos colabo-
radores;
3. Sistema de gestão de acessos aos diferentes pisos / departamentos em 
função do perfil de cada colaborador.

Naturalmente, com a pandemia, não estamos ainda a utilizar massiva-
mente a solução física, pois nunca quisemos deixar o teletrabalho, de 
forma a minimizar o risco de contágio entre colaboradores, e de forma a 
facilitar também a rotina familiar, que nesta fase exige muito mais de to-
dos. O bem-estar dos colaboradores é uma preocupação para a organiza-
ção, pois só assim conseguimos um melhor equilíbrio pessoal/profissional 
com todas as vantagens laborais que isso traz. 
Mas, com a solução implementada, os colaboradores têm também a pos-
sibilidade de registar as entradas e saídas remotamente, autenticando-se 
na plataforma e fazendo a marcação pretendida, de forma a termos os 
registos de assiduidade atualizados.

Que desafio/problema veio resolver a solução da NexusGen? 
O sistema que utilizávamos anteriormente dava-nos alguns problemas e 
não tinha qualquer capacidade de integração com o software de gestão 
de recursos humanos, sendo a maior parte do trabalho de sincronização 
manual e sujeito a erros. Com a solução fornecida pela NexusGen, pas-
sámos a ter três sistemas integrados - assiduidade, gestão de acessos 
e plataforma de gestão de recursos humanos -, com o processo todo 
automatizado, focando o nosso departamento de recursos humanos em 
atividades de maior valia para a organização e respetivos colaboradores.

Porque escolheram a NexusGen e não outra solução?
A NexusGen foi a empresa que nos forneceu a proposta de maior valor, 
a que desenhou a solução mais integrada, de forma mais transparente e 
com menor impacto, tendo como desafio principal a integração com a 
plataforma de gestão de recursos humanos, que era um requisito impres-
cindível para a Medicare. 

O que propunha a NexusGen que outras soluções não apresentavam 
(ou não da mesma maneira)?
A Nexusgen tinha a vantagem de fornecer toda a solução, deste os torni-
quetes, barreiras, terminais de acessos, etc., passando pelos serviços de 
montagem, instalação e configuração, até ao fornecimento de serviços 
de desenvolvimento de software e know-how em soluções de recursos 
humanos. Ou seja, tiveram a capacidade de nos desenhar e propor uma 
solução de ponta a ponta, com conhecimento de causa e sem necessida-
de de gestão de vários fornecedores.

Dossier Especial Assiduidade e Controlo de Acessos 
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A RHmagazine esteve 
à conversa com o 
Tenente-Coronel 
Fernando Maçana, 
sobre o processo de 
Lições Aprendidas e 
modelos implementados 
no Exército a nível de 
liderança, que poderão 
servir de exemplo às 
organizações.

O
Exército participou na Conferência Agile Human Factors 
em 2020 com uma apresentação dedicada ao processo 
das Lições Aprendidas. Que lições retiraram do contacto 
do mundo civil e que são úteis para o Exército?
Em termos gerais, há muitos aspetos em que 
o Exército pode aprender com a sociedade 
civil e vice-versa, nomeadamente no que diz 

respeito aos recursos humanos, pelo que a área dos “Human Fac-
tors” reveste-se sempre de especial interesse para o Exército. Com a 
implementação em 2012 de uma capacidade de Lições Aprendidas, 
o Exército assume-se como uma organização aprendente, tendo, 
por isso, uma clara noção de que só com a partilha de experiên-
cias e conhecimento é possível, de facto, efetuar uma aprendizagem 

Saiba mais em rhmagazine.pt

TENENTE-CORONEL  
FERNANDO MAÇANA  

Entrevista

O PROCESSO 
DE LIÇÕES 
APRENDIDAS 
PERMITE À 
LIDERANÇA 
REFINAR O TREINO 
E FORMAÇÃO 
DOS RECURSOS 
HUMANOS



• O Exército Português dispõe, desde 2012, de uma capa-
cidade de Lições Aprendidas, constituída por um processo, 
estrutura e ferramentas. As Lições Aprendidas em contexto 
militar permitem reduzir o risco operacional e, simultaneamen-
te, aumentar o grau de sucesso das operações. Um sistema de 
Lições Aprendidas engloba um processo que procura aprender 
com a experiência, proporcionar justificações válidas para alte-
rar o modo existente de fazer as coisas, assegurar a repetição 
de boas práticas e a não recorrência dos mesmos erros, por 
forma a aumentar a eficiência e eficácia de uma organização.
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“O processo de Lições Aprendidas 
tem demonstrado ser uma 
ótima ferramenta que permite à 
liderança refinar e implementar as 
correções necessárias ao treino e 
formação dos recursos humanos”

que conduza a uma melho-
ria significativa na utilização 
das técnicas e procedimen-
tos em vigor. Fruto desta 
consciência institucional, o 
Exército tornou-se, e tem-se 
vindo a tornar, cada vez mais 
aberto e participativo, pelo 
que a presença em ativida-
des como o evento do AHF 
de 2020 são parte integrante 
da sua rotina de partilha e 
aquisição de conhecimento.

As Lições Aprendidas têm divulga-
ção a nível das organizações civis? 
Quais os benefícios que antecipam 
que as organizações civis recolhe-
riam do modelo de debriefing que 
vocês utilizam?
Existem de facto muitos 
exemplos de organizações 
que aplicam sistemas de 
Lições Aprendidas com 
grande eficácia, como é o 
exemplo da aviação comer-
cial. Se hoje em dia benefi-
ciamos da segurança que 
existe no transporte aéreo, 
tal deve-se, em grande par-
te, a um excelente modelo 
de Lições Aprendidas que 
permite evitar que erros do 
passado se voltem a repetir. 
Quanto à questão do “debrie-
fing”, esta não é mais do que 
uma ferramenta da gestão 
do conhecimento que per-
mite obter resposta a qua-
tro questões fundamentais 
acerca de uma determinada 
ação: 1 - O que é que acon-
teceu? 2 – O que era suposto 
ter acontecido? 3 - Por que é 
que houve essa diferença? 
Ou, por outras palavras, o 
que é que correu mal e o que 
é que correu bem? 4 - O que 
temos de fazer diferente da 

próxima vez? 
A ferramenta do debrie-

fing não é exclusiva da Insti-
tuição Militar, pois no exem-
plo supra referido da aviação 
comercial, também os pilo-
tos usam vários briefings e 
têm perfeita noção da impor-
tância que o ato de reportar o 
que aconteceu durante o voo 
tem para a segurança dos 
voos seguintes e para toda a 
aviação em geral. Posto isto, 
pode-se concluir que, ao lon-

go dos tempos, a técnica do 
debriefing tem demonstrado 
ser eficaz na busca incessan-
te por “fazer melhor”, pelo 
que pode ser considerada 
uma ferramenta válida e útil 
para ser usada em qualquer 
circunstância e em qualquer 
organização.   

Por que razão o Exército, na parte 

Entrevista
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“AS FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS 
E O SER HUMANO 
SÃO VISTOS 
NO EXÉRCITO 
COMO RECURSOS 
COMPLEMENTARES 
E INDISSOCIÁVEIS”

Não é mais fácil confiar numa fer-
ramenta tecnológica que raramente 
falha do que num ser humano que 
por vezes falha?
As ferramentas tecnológicas 
e o ser humano são vistos 
no Exército como recursos 
complementares e indisso-
ciáveis. Face às elevadas exi-
gências do atual ambiente 
operacional, o militar, sem o 
equipamento adequado, não 
consegue cumprir eficaz-
mente a sua função. Entre-
tanto, a maioria dos equipa-
mentos existentes também 

Aprendidas foi implemen-
tada exatamente para pro-
videnciar, através da expe-
riência, os conhecimentos 
necessários para que a liga-
ção entre os recursos huma-
nos e materiais se efetue 
da forma mais adequada e, 
principalmente, para garan-
tir que erros humanos ou 
falhas tecnológicas do pas-
sado não se voltem a repetir.      

 
Errar é humano e no Exército o erro 
põe em risco vidas humanas. Como 
ensinam e lidam com os erros ope-
racionais?
É exatamente a plena cons-
ciência das possíveis con-

sequências dramáticas de 
um simples erro que faz 
com que este tema seja leva-
do muito a sério no seio do 
Exército, onde existe uma 
noção organizacional de que 
a melhor forma de mitigar 
as consequências de um 
erro é tentando evitar que o 
mesmo aconteça. Para isso, 
o Exército tem implementa-
do todo um sistema integra-
do de educação e formação 
que permite transmitir aos 
militares as qualificações e 
conhecimentos necessários 
para que os mesmos desem-
penhem as suas tarefas com 
a menor probabilidade pos-
sível de cometer erros. 

Toda esta formação é 
depois complementada 
com ações de treino espe-
cífico, através de exercícios, 
que permitem aos militares 
colocar em prática os conhe-
cimentos adquiridos e inte-
riorizar procedimentos que 
irão minimizar o aconteci-
mento de erros. Por último, a 
capacidade de Lições Apren-
didas funciona como um 
sensor que permite apren-
der com os erros cometidos 
e recomenda ações correti-
vas específicas ao teor das 
formações ministradas, aos 
procedimentos em exercí-
cios, e até mesmo à doutrina 
vigente, de maneira a pro-
curar evitar que os erros se 
repitam. Resta referir que 
todo este sistema é trans-
versal a todos os recursos 
humanos do Exército e não 
apenas aos operacionais.   

Praticar muito significa cometer 
poucos erros, mas também promo-

não conseguem, por si só, 
desempenhar todas as tare-
fas para as quais foram dese-
nhados, principalmente se 
essas tarefas requererem o 
pensamento crítico necessá-
rio para a tomada de decisão 
mais adequada face à incer-
teza e volatilidade das situa-
ções. Daí que a tecnologia 
disponível é vista como um 
apoio complementar para 
reduzir as possibilidades de 
falha, ao mesmo tempo que 
providencia os instrumentos 
necessários para aumentar 
a eficiência e eficácia dos 
recursos humanos. 

A capacidade de Lições 

operacional, é das poucas organi-
zações onde pessoas e tecnologias 
estão intimamente ligadas?
O Exército, tal como qual-
quer outra organização, 
baseia a sua atividade nos 
seus recursos humanos, 
sendo por isso de vital 
importância a formação e 
treino que são ministra-
dos a esses recursos. Por 
outro lado, o ambiente em 
que as operações militares 
normalmente se desenvol-
vem caracteriza-se por ser 
volátil, incerto, complexo, 
ambíguo e urbano, pondo 
constantemente à prova a 
capacidade de liderança das 
chefias militares e requeren-
do, cada vez mais, o recurso 
extensivo a tecnologias dos 
mais diversos domínios, que 
disponibilizem a informa-
ção necessária para o cabal 
conhecimento da situação 
operacional, que se consti-
tuam como ferramentas de 
apoio à tomada de decisão 
dos comandantes e ainda 
que garantam a proteção 
individual ou coletiva dos 
militares. 

Ao longo do tempo, o pro-
cesso de Lições Aprendidas 
tem demonstrado ser uma 
ótima ferramenta que per-
mite à liderança refinar e 
implementar as correções 
necessárias ao treino e for-
mação dos recursos huma-
nos, de maneira a adequar a 
qualificação destes às novas 
tecnologias, revertendo-se 
este procedimento numa 
melhor e mais eficaz liga-
ção entre o ser humano e os 
vários equipamentos usados 
pelo Exército.  
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“A LIDERANÇA É 
DE FACTO UMA 
ÁREA ONDE A 
SOCIEDADE CIVIL 
PODE APRENDER 
BASTANTE COM 
A INSTITUIÇÃO 
MILITAR”

ve o espírito acrítico de execução 
sem pensar. As Forças Armadas 
são conhecidas por treinar mui-
to e praticar pouco (felizmente). 
Como conseguem construir este 
paradoxo? Muito treino e muita 
agilidade na decisão?
As Forças Armadas prati-
cam até muito mais do que 
aquilo que porventura possa 
transparecer. Para além dos 
exercícios, as Forças Arma-
das estão empenhadas por 
todo o mundo e também 
em Portugal em operações, 
essas sim, felizmente, de 
apoio à paz e às populações, 
e não tanto de cariz bélico. 
A notória - e tantas vezes 
elogiada - eficácia e eficiên-
cia das Forças Armadas, e 
concretamente do Exérci-
to, deve-se de facto, entre 
outros fatores, ao treino e 
agilidade de decisão. 

O treino garante a neces-
sária proficiência na função 
a todos os militares, enquan-
to que a agilidade de decisão 
é conseguida graças a toda 
uma preparação mental e 
atitude das lideranças, que é 
conseguida através da rigo-
rosa formação dos líderes 
aos vários níveis de coman-
do, sendo naturalmente 
coadjuvados por um Esta-
do-Maior de oficiais bem 
preparados e treinados, que 
garantem o processamento 
rigoroso de toda a informa-
ção disponível para apoio à 
decisão. A naturalidade com 
que todo este processo se 
desenrola pode levar a acre-
ditar que existe algum tipo 
de “execução sem pensar”, 
e em boa verdade existem 
procedimentos individuais 

que têm que estar automati-
zados, mas, no que diz res-
peito a ações coletivas, tudo 
é muito bem pensado, pon-
derado e executado ao mais 
ínfimo detalhe.  

As Forças Armadas são organizações 
com liderança muito vertical, mas os 
operacionais no terreno assumem 
uma ação muito horizontal. Como 
conciliam a doutrina militar com 
esta dualidade?

ambiente incerto. 
Esta capacidade é basea-

da nos princípios da compe-
tência, da confiança mútua, 
do entendimento partilhado, 
da intenção do Comandante, 
das ordens emanadas para 
a missão, da iniciativa disci-
plinada e da aceitação do ris-
co, e constitui-se como uma 
filosofia de comando e con-
trolo que permite estabele-
cer baias de atuação, através 
da definição de intenções e 
conceitos claros dos esca-
lões superiores, que permi-
tam e fomentem a liberda-
de de ação e iniciativa dos 
Comandantes dos escalões 
mais baixos, de maneira a 
que, quaisquer que sejam as 
decisões tomadas e as ações 
levadas a cabo, as mesmas 
se encontrem alinhadas 
entre os vários escalões de 
comando. Esta forma de 
atuação pode levar a trans-
parecer uma horizontalida-
de da ação, mas, em bom 

A eficácia e eficiência obti-
das através do treino e da 
agilidade de decisão refe-
ridas na resposta anterior 
são válidas seja qual for a 
dimensão da Força, sendo 
que o que varia nas unida-
des de mais baixo escalão é o 
nível de tomada de decisão e 
também o apoio à tomada de 
decisão do Comandante que, 
nas unidades táticas mais 
pequenas, é bastante redu-
zido. No entanto, mesmo 
nos escalões mais baixos, 
o Comando-Missão tem de 
ser assegurado, sendo que o 
Comando-Missão é a função 
de combate que desenvolve 
e integra todas as atividades 
que apoiam o comandante 
no exercício da autoridade 
e direção, realçando a sua 
responsabilidade em com-
preender, visualizar, descre-
ver, dirigir, liderar e avaliar, 
facultando ao Comandante 
e seu Estado Maior o conhe-
cimento para operar num 
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rigor, a verticalidade da lide-
rança mantém-se sempre e 
em qualquer circunstância, 
uma vez que a atuação das 
Forças no terreno está em 
perfeita consonância com as 
intenções e diretivas supe-
riores. O General George S. 
Patton resumiria este con-

ceito em apenas uma frase: 
“Digam o que fazer, mas não 
digam como fazer, e eles 
surpreender-vos-ão com o 
seu engenho.” 

Por que razão os comandantes 
militares são sempre os últimos a 
serem servidos?
Pela sua estrutura altamente 
hierarquizada, em que cada 
militar é simultaneamente 
um membro da organiza-
ção e também um líder ao 
seu nível, sem dúvida que a 
temática da liderança é alvo 
de especial atenção no seio 
das Forças Armadas, haven-
do diversos estudos reali-

ração mental e atitude para 
que, enquanto futuros ofi-
ciais e comandantes, garan-
tam que os seus militares 
são tratados, cuidados e ser-
vidos antes deles próprios, 
pelo que, atitudes por parte 
dos comandantes, como a 
referida na sua questão, são 
expectáveis e encaradas com 
perfeita naturalidade.

De maneira geral, a lideran-
ça é de facto uma área onde a 
sociedade civil pode aprender 
bastante com a instituição 
militar, principalmente naqui-
lo que diz respeito à formação 
dos quadros superiores das 
empresas. 

“O ambiente em que as operações 
militares normalmente se 
desenvolvem caracteriza-se por ser 
volátil, incerto, complexo, ambíguo 
e urbano, pondo constantemente 
à prova a capacidade de 
liderança das chefias militares”

zados neste âmbito e sendo 
inclusivamente ministradas 
aulas sobre liderança nos 
vários cursos que os milita-
res frequentam ao longo da 
sua carreira. Logo na Acade-
mia Militar, os futuros oficiais 
começam a ser instruídos 
e formados na arte da lide-
rança, sendo-lhes incutido o 
sentido da responsabilidade 
para com os seus militares, 
garantindo que nada lhes 
falta e assegurando que eles 
têm as melhores condições 
possíveis para executar as 
suas tarefas. Toda esta edu-
cação e formação cria nos 
cadetes a necessária prepa-

No Banco Credibom, sabemos que o principal
diferencial de cada empresa são as pessoas 
que nela trabalham.

Por isso, procuramos implementar boas práticas 
de RH que interfiram de forma positiva na vida 
de cada um e, consequentemente, na vida 
de toda a empresa.

A felicidade dos nossos clientes começa
na felicidade dos nossos colaboradores.

O MAIS IMPORTANTE
NÃO SÃO OS CARGOS
DAS PESSOAS,
MAS SIM AS PESSOAS
QUE TEMOS
A NOSSO CARGO.

Faça a sua simulação
em credibom.pt
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uando falamos em transformação digital, 
falamos obrigatoriamente na implementação 
de softwares que sirvam de apoio à gestão 
de RH. Os softwares de RH permitem aos 
gestores economizar tempo e recursos, e 
direcionar esse tempo e esses recursos para o 
que realmente importa – as pessoas. Para que 

isto seja possível, é necessário reestruturar e otimizar 
os processos, com vista à evolução da área de RH e, 
consequentemente, da organização. Da mesma forma, 
a organização passará a garantir uma maior segurança 
de dados e a dispor de mais tempo para desenvolver 
estratégias que agreguem valor.

Aquando da necessidade de adaptação dos processos 

e de toda a forma de traba-
lhar para um regime remoto, 
muitas foram as empresas 
que confirmaram que as so-
luções de que dispunham não 
funcionavam neste tipo de 
regime virtual. Dada a atual 
progressão tecnológica, espe-
ra-se que os diretores de RH 
mantenham um papel ativo 
nesta adoção e implementa-
ção das novas formas de tra-
balhar e de gerir os processos. 
As soluções tecnológicas de-

vem ser vistas como facilita-
doras e não como obstáculos.

Atualmente, o sucesso é 
sinónimo de adaptação. Se 
a empresa busca eficiência, 
eficácia e rapidez, terá de 
se adaptar ao processo de 
transformação digital ne-
cessário. Os softwares de RH 
permitem não só aumentar a 
eficácia dos processos, mas 
também minimizar o erro 
humano, e responder, igual-
mente, a esta aceleração tec-

Os softwares de RH não se limitam a digitalizar documentos: são elementos 
essenciais para a automação dos processos, para uma atuação mais estratégica, 

simples e eficaz, e para eliminar burocracias entranhadas no quotidiano dos 
profissionais, mantendo os colaboradores no centro dos processos.

SOFTWARES RH
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AS SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
DEVEM SER 
VISTAS COMO 
FACILITADORAS 
E NÃO COMO 
OBSTÁCULOS

Os softwares de RH
permitem aumentar a
eficácia dos processos e 
minimizar o erro humano.

nológica. Existem softwares 
de RH com a capacidade de 
transformar a vida das em-
presas, dos departamentos 
e dos colaboradores.

Os recursos humanos 
deverão focar-se cada vez 
menos nos processos e 
aproximar-se cada vez mais 
daquelas que são as neces-
sidades dos colaboradores. 
Manter os colaboradores no 
centro dos processos atra-

vés da tecnologia disponível 
é uma das tendências que se 
verifica a nível das priorida-
des dos departamentos de 
gestão de pessoas. Diminuir 
a burocracia, agilizar ativida-
des, melhorar o desempenho 
da equipa RH e trabalhar na 
resolução dos problemas de 
forma eficiente deverão ser as 
apostas das empresas. 

As plataformas de gestão de 
talento disponíveis atualmen-
te facilitam a retenção de ta-
lento dentro das empresas; da 
mesma forma, os softwares 
que permitem gerir os dados 
possibilitam a transformação 
desses dados em informação 

útil para o negócio. Estas são 
apenas algumas das van-
tagens da digitalização dos 
processos, com recurso a soft-
wares de gestão. Simplificar e 
automatizar os processos, re-
duzindo os erros, centralizar a 

informação e toda a atividade 
dos RH, economizar tempo, 
melhorar o desempenho dos 
colaboradores e departamen-
tos e oferecer bons insights 
aos gestores são alguns dos 
benefícios que vêm facilitar o 
dia a dia das empresas.

E que mais benefícios ad-
vêm desta tão falada transfor-
mação digital? Que soluções 
existem e que softwares es-
tão disponíveis para apoiar 
os RH na gestão dos proces-
sos? Neste Dossier Especial, 
apresentamos-lhe vários ser-
viços disponíveis, bem como 
as vantagens que trazem este 
tipo de soluções.

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO
EM RECURSOS HUMANOS
Em SaaS ou On-Premises, junte-se à 
comunidade de Clientes que confiam na 
nossa especialização tecnológica.

+150
Clientes Colaboradores

+80
Atividades

Económicas

+20
Anos de 

Experiência

+70000

www.uman.pt geral@uman.pt

Módulo Base

Contratos, Condições e
Remunerações

Presenças

Cantina

Orçamentação

Segurança e Saúde no
Trabalho

Clima Motivacional

Gestão de
Formação

Gestão de
Desempenho

Competências

Recrutamento

Gamificação

DMU - Documentos Multiuso |  BI - Análises Multidimensionais 

SELF SERVICE
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N ão foi necessária uma pandemia para que a 
tecnologia entrasse na grande maioria dos 
nossos hábitos de vida, mas foi certamente 
um acelerador. A verdade é que o conceito 
de digital native é algo perfeitamente enrai-
zado nas novas gerações; e já usamos am-

plamente a tecnologia de forma natural e ubíqua.
Fica a dúvida do impacto que a tecnologia tem na gestão 

de pessoas, havendo o risco de tornar impessoal o contacto 
humano, que tão importante é na criação das relações em-
páticas que suportam a dinâmica social e o entrosamento 
das equipas.

A proliferação da tecnologia, em muitos contextos, 
também pode ser vista como uma ameaça aos postos 

de trabalho e à forma como 
as empresas e instituições 
estão organizadas. Mas são 
também uma oportunidade 
para melhorar e inovar.

Uma importante função da 
liderança e dos profissionais 
de recursos humanos é de-
dicar tempo a atividades que 
fomentem o envolvimento 
das pessoas, a sua motiva-
ção e o seu desenvolvimen-
to, traduzindo-se no final em 
resultados benéficos para o 
ecossistema onde se insere a 
organização, com a criação e 
dinamização de talento.

A tecnologia permite liber-
tar mais tempo daquelas que 
são tarefas rotineiras e de es-
forço intensivo. Além disso, os 
modelos de trabalho atuais e 
a quantidade de informação 
que é necessária utilizar para 

definir e executar estratégias 
e modelos de RH diferencia-
dores, assim o exige.

A introdução de soluções 
tecnológicas deve ser vista 
como um facilitador e não 
uma ameaça ou entrave, e 
para isso a tecnologia tem 
de ser simples e adaptada ao 
contexto de cada organização.

O UPstanding TM®, ao 
contrário dos packages que 
apresentam soluções one-
-size-fits-all, é uma solução 
totalmente personalizável 
e adaptável aos processos e 
requisitos de cada cliente, ga-
rantindo que a implementa-
ção é previamente desenhada 
em conjunto com a equipa de 
Capital Humano do cliente.

Toda a solução flui em tor-
no de um Portal do Colabora-
dor, que vem incluído de base, 

SERÁ A TECNOLOGIA 
FUNDAMENTAL PARA A 
GESTÃO DE PESSOAS?
Ao longo dos anos, a tecnologia tem vindo a 
enraizar-se no nosso dia a dia, de forma cada 
vez mais intensiva. Na comunicação com 
os entes queridos, nos cuidados de saúde, 
na organização do trabalho, na educação e 
partilha de informação, nas novas dinâmicas 
de socialização, entre inúmeros outros 
contextos.

Uma importante função 
da liderança e dos 
profissionais de recursos 
humanos é dedicar tempo a 
atividades que fomentem o 
envolvimento das pessoas, 
a sua motivação e o seu 
desenvolvimento

POR

Catarina Queiroz
Senior Manager da EVEREDGE Consulting
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A INTRODUÇÃO 
DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
DEVE SER 
VISTA COMO UM 
FACILITADOR E 
NÃO UMA AMEAÇA 
OU ENTRAVE

Gerir os processos de 
Recursos Humanos

Comunicar e envolver  
os colaboradores

Identificar, recrutar e 
desenvolver talento

Gerir o desempenho e 
compensar a performance

www.upstanding-tm.com

SIMPLIFICAMOS TECNOLOGIA DE RH.

independentemente dos 
módulos pretendidos. Pode 
ser implementada modular 
e gradualmente, para que o 
processo de adoção seja efi-
caz e resulte em ganhos reais.

 Recruitment & Onboarding: pro-
cura dar resposta ao processo 
de identificação e desenvol-
vimento de necessidades 
de recrutamento e permite 
a recolha de informação ao 
longo das várias etapas do 
processo;

 Learning & Development: cen-
tra-se na gestão do plano 
anual de formação, incluin-
do o acompanhamento da 
execução de cada formação 

planeada, ou a aprovação 
de formações extraplano, e 
possibilita a dinamização dos 
planos de desenvolvimento 
pessoal de forma eficaz;
 Performance & Recognition: pro-

cura endereçar o ciclo de vida 
da gestão do desempenho, 
introduzindo mecanismos 
de validação e harmonização 
de resultados, e a criação de 
ciclos de avaliação parametri-
záveis, com impactos na car-
reira do colaborador, através 
de progressões ou revisão das 
condições salariais;

 Também disponibiliza 
processos administrativos, 
como os pedidos aos RH (p.e. 
alterações de dados, pedido 
de informação, emissão de 
declarações, reclamações, 
etc.), pedido de reembolso de 
despesas, marcação/alteração 
de férias ou a justificação de 

ausências.
No ADN do UPstanding TM® 

está bem vincada a sua evolu-
ção contínua, tomando como 
referência as tendências glo-
bais das práticas de gestão de 
talento, mas dando sempre es-
pecial ênfase àquelas que são 
as prioridades dos clientes. 

As organizações têm uma 
voz muito ativa na definição 
do roadmap do produto, pois 
acreditamos que é através de 
experiências e necessidades 
concretas que podemos acres-
centar mais valor.

A missão do UPstanding 
TM® é simplificar a tecnologia 
de RH. 
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O ISQe é representante da Cornerstone, um dos líderes 
mundiais em sistemas de gestão de talentos. Esta par-
ceria permitiu ao ISQe alargar os serviços para a gestão 
de talento unificada que começou nas grandes empresas 
e agora inclui também empresas de média dimensão. 
Como é que a pandemia afetou o negócio?

O ano de 2020 foi obviamente um ano muito desafiador, 
contudo acabou por ser um ano positivo para o ISQe. 
Apesar da pandemia, continuámos a ter projetos com di-
mensão, embora toda a incerteza gerada tenha congelado 
algumas novas iniciativas de clientes. Por isso, lidar com o 
imprevisto e a incerteza foi claramente o grande desafio. 
No entanto, olhando para trás, 2020 acabou por ser um 
ano de crescimento, em equipa e em volume de negócios, 
o que nos deixa satisfeitos por passarmos uma fase tão 
atípica com resultados positivos. 

Os nossos serviços enquadram-se nesta nova “era” 
de teletrabalho, visto que oferecemos ferramentas que 
poderão facilitar este processo acelerado de transforma-
ção digital das empresas. No nosso caso, as ferramentas 
que implementamos permitem gerir processos de RH e 

capacitação das pessoas, de 
forma totalmente suportada 
em tecnologia - desde o re-
crutamento à formação ou 
avaliação de desempenho. 
A nossa oferta tem vindo 
também a ser mais dirigida, 
mais adaptada e segmenta-
da, o que nos tem permitido, 
inclusive, estar agora com 
clientes de outros setores e 
de dimensão diferente, com 
os quais não trabalhávamos.

A criatividade e a inovação são 
valores fundamentais para o ISQe. 
Como se mantêm atualizados?
Sabemos que a criatividade 
e inovação são fatores dife-
renciadores no nosso negó-
cio, e por isso são essenciais 
no ISQe. Os nossos produtos 
permitem hoje um nível de 
personalização para cada 
cliente e para cada situação, 
algo que é cada vez mais ne-
cessário, tanto mais quando 
falamos de clientes em seto-
res de atuação tão diversifi-
cados e com culturas organi-

zacionais tão diferentes. 
A nossa aposta com grande 

foco na experiência de utili-
zador tem sido um claro fator 
diferenciador. Por exemplo, 
continuamos a inovar na 
área de learning experience, 
desenvolvendo conteúdos 
recorrendo a realidade au-
mentada e implementando 
conceitos de gamificação de 
base para criar os percursos 
de aprendizagem, o que tor-
na o processo de formação 
muito mais apelativo para o 
formando, proporcionando-
-lhe uma melhor experiência 
de aprendizagem, que se re-
flete em mais envolvimen-
to no processo e melhores 
resultados. Por outro lado, 
para os nossos clientes Cor-

O ISQe tem feito frente ao desafio da 
incerteza, procurando responder às 
necessidades do mercado e ajudar as 
direções de RH. Pedro Reis Coelho, diretor, 
sales & marketing do ISQe, fala-nos 
sobre como a empresa tem lidado com os 
imprevistos, principalmente numa altura 
em que a forma de gerir talento se tem vindo 
a alterar e a adaptar à nova realidade.

“A possibilidade de ter uma 
plataforma de gestão de 
talentos unificada facilita 
muito o workflow interno 
da gestão das pessoas e da 
empresa”

POR 

Redação da RHmagazine

CRIATIVIDADE  
E INOVAÇÃO  
SÃO A NOSSA  
MARCA
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nerstone, conseguimos hoje 
redesenhar o que a própria 
“plataforma” disponibiliza, 
para ter uma interface total-
mente personalizada e adap-
tada a necessidades especí-
ficas, o que contribui muito 
para esta user experience 
melhorada.

real do seu progresso, e que 
plano de carreira este pode-
rá construir. A digitalização 
destes processos e de forma 
unificada é uma necessidade 
cada vez mais comum em to-
das as organizações. 

Gerir mobilidade, quali-
ficar mais e melhor o can-

didato, quebrar barreiras 
de comunicação no distan-
ciamento físico, facilitar a 
aquisição de novas compe-
tências, partilhar conheci-
mento e experiência de for-
ma simples, construir planos 
de carreiras baseado em re-
sultados tangíveis, reconhe-
cer potencial suportado em 
dados robustos e credíveis 
para definir planos de su-
cessão são os temas com os 
quais lidamos regularmente 
e aos quais temos dado res-
posta com as soluções que 
apresentamos.

As plataformas de gestão de talento 
facilitam a retenção dos melhores 
talentos dentro das empresas. Nes-
te âmbito, de que forma o ISQe pode 
ajudar as direções de RH?
Através da plataforma Cor-
nerstone é possível acom-
panhar todo o percurso do 
colaborador na empresa, de-
finir-lhe objetivos e propor-
-lhe percursos de formação 
para melhorar as suas com-
petências. Os indicadores 
que a plataforma disponibili-
za, retirados a qualquer mo-
mento do percurso, permi-
tem obter uma visão do nível 
de compromisso do colabo-
rador com a empresa, quer 
pelos resultados que obtém, 
pelo feedback contínuo, ou, 
por exemplo, pela participa-
ção em ações de formação. O 
próprio sistema disponibi-
liza um conjunto de alertas 
para “colaborador em risco”, 
o que permite à gestão atuar 
em tempo útil com ações de 
melhoria da relação, evitan-
do assim a saída. Para além 
da disponibilização deste 

tipo de ferramentas, desen-
volvemos conteúdos digitais 
de formação para e-learning 
que garantem verdadeiras 
experiências de aprendiza-
gem apelativas e interati-
vas, e que contribuem para 
uma melhoria contínua das 
competências e valor que os 
colaboradores podem con-
tribuir para a sua empresa.

Como empresa parceira de muitas 
das grandes empresas portugue-
sas, que tendências detetam na 
gestão do talento para o futuro?
A pandemia trouxe diver-
sas alterações, entre elas o 
teletrabalho total ou parcial 
como possível norma para um 
grande número de empresas; 
e, ao que tudo indica, poderá 
mesmo ser a norma numa 
realidade pós-pandemia. Esta 
realidade irá requerer com-
petências tecnológicas ainda 
mais elevadas de cada indiví-
duo no seu trabalho diário, ou 
no processo de recrutamen-
to de novos colaboradores, 
para o qual as empresas irão 
confiar em ferramentas de 
suporte mais robustas, com 
melhores indicadores, com 
uma forte componente de 
benchmarking e qualificação. 
Também a preocupação com 
o bem-estar e a proximidade 
ao colaborador assumem toda 
uma nova dimensão. Garantir, 
de forma efetiva, que os cola-
boradores têm as melhores 
condições para gerir a sua 
vida pessoal e profissional 
será determinante; as empre-
sas que melhor conseguirem 
isto estarão mais bem posicio-
nadas para garantir a retenção 
dos melhores talentos. 

A forma de gerir talentos mudou 
muito, ultimamente. O que tem fei-
to o ISQe para poder responder às 
novas necessidades do mercado?
A possibilidade de ter uma 
plataforma de gestão de ta-
lentos unificada, isto é, ter 
tudo o que é necessário para 
gerir os talentos numa única 
“plataforma”, facilita muito o 
workflow interno da gestão 
das pessoas e da empresa. 
Com a plataforma Cornersto-
ne, o RH gere todo o ciclo de 
vida do colaborador na em-
presa, com dados em tempo 
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Milestone nasceu como uma empresa especializada na 
área de consultoria e, ao longo dos seus dez anos, fo-
ram sendo adicionadas novas áreas de negócio. Anun-
ciaram recentemente que obtiveram a certificação PE 
SELL pela SAP, podendo revender licenciamento para 
as soluções SAP Analytics Cloud e SAP SuccessFactors.  

Porque fizeram esta aposta?
São áreas em que a Milestone está a apostar e que conside-
ramos que terão uma evolução significativa nos próximos 
anos. A certificação PE Sell pela SAP permite-nos expandir a 
já longa parceria de serviços para um nível de relação mais 
estruturante de venda de licenças em áreas de aposta da 
Milestone. Com esta parceria, teremos acesso a um conjunto 

de serviços e benefícios que 
permitirão à Milestone estar 
constantemente atualizada 
com novas soluções SAP e 
manter os nossos clientes 
permanentemente atualiza-
dos, apoiando-os nos seus 
processos de transformação 
digital. 

Esta aposta surge no seguimento 
do investimento feito em Analyti-
cs e EPM (Enterprise Performan-

ce Management), duas áreas que 
permitem transformar dados em 
informação útil para o negócio. 
Nas áreas de recursos humanos, 
que tipo de dados acha que são im-
portantes e como usá-los para me-
lhorar a performance da empresa? 
Todos os dados relacionados 
com o colaborador e a orga-
nização são importantes para 
as empresas e é nossa função 
apresentar um conjunto de 
soluções que permitam às 
empresas ter acesso a toda 
essa informação, de forma 
estruturada, seja para cus-
tos salariais e orçamentação, 
planos de desenvolvimento e 
sucessões, matrizes de ava-
liação de desempenho, pro-
cessos de recrutamento, etc. 
A integração automática e 
ágil de toda esta informação 
e a sua disponibilização em 
tempo real facilitará o pro-
cesso de tomada de decisão. 
Por exemplo, uma empresa 
torna-se mais competitiva 
e com melhores índices de 
produtividade, se tiver uma 
informação clara do poten-

MILESTONE APOSTA EM  
SAP SUCCESSFACTORS

Com mais de 10 anos de experiência em 
Tecnologias de Informação, a Milestone é hoje um 
parceiro de referência para serviços de consultoria 

e soluções tecnológicas. Fomos conversar com 
Jorge Guerreiro, Manager da área SAP HCM, para 

perceber a razão desta aposta.

Dossier Especial Software RH 
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cial do seu capital humano, 
se tiver as pessoas certas nas 
funções certas, e isso é pos-
sível preparar através do pla-
neamento de sucessões com 
as respetivas necessidades de 
desenvolvimento. 

A Milestone apoia as empresas na 
evolução da gestão dos seus re-
cursos humanos, através da pres-
tação de serviços de consultoria 
estratégica, desenho de processos, 
implementação e manutenção  de 
HCM – Human Capital Manage-
ment. Pode-nos explicar melhor? 
Temos de facto uma vasta 
experiência em implemen-
tações e manutenções das 
várias soluções SAP HCM em 
muitos clientes de diferentes 
setores de atividade. Em to-
dos os projetos de implemen-
tação das soluções tecnológi-
cas, temos sempre uma fase 
de análise dos processos de 
negócio atuais, e uma fase 
de desenho de processos 
futuros suportada na nossa 
experiência de processos em 
diferentes clientes e nas me-
lhores práticas de mercado. 
Procuramos sempre desen-
volver soluções que agilizem 
o trabalho administrativo 
dos recursos humanos com 
a criação de diversos automa-
tismos, criação de processos 
de forma a evitar situações de 
erros, por exemplo, de intro-
dução ou geração de dados 
salariais, integrações com e 
de outros sistemas (sistemas 
de tempos).

Além da revenda de licenças de SAP 
SucessFactors, também têm outras 
soluções específicas para SAP HCM 
que queiram destacar?

Desenvolvemos duas solu-
ções transversais que temos 
implementado com sucesso 
em algumas empresas. 

Solução para descontos 
judiciais, penhoras, insolvên-
cias - esta solução permite a 
gestão eficaz e simples de to-
dos estes processos, estando 
preparada para os diversos 
tipos de descontos, inclusive 
para a existência de diferen-
tes processos no mesmo pe-
ríodo. Tem ajudado bastante 

alguns departamentos de RH 
que têm um volume grande 
deste tipo de situações.

Desenvolvemos outra so-
lução para o processo de 
validação anual dos dados 
referentes à AT da Declara-
ção Mensal de Rendimen-
tos (DMR), em comparação 
com a contabilização desses 
mesmos dados com a área 
financeira.

Muitas empresas estão atualmente 
a passar por um processo da tão 
falada transformação digital. Como 
empresa especializada na área e 
com a sua experiência, por onde 
recomenda às empresas começar? 
Que benefícios podem advir desta 
transformação na área RH?
De modo geral, a transfor-
mação digital consiste na 
integração e otimização de 
diversos procedimentos, por 
meio da utilização cada vez 
mais eficiente da tecnologia. 
O foco é agilizar os procedi-
mentos, aumentar a produ-
tividade e tornar as ativida-
des mais eficientes. Um bom 
exemplo dessa otimização 
são as soluções Cloud, no-
meadamente o SAP Success 
Factors HXM suite, que é uma 
evolução das tradicionais 
ferramentas de HCM, que 
permitem criar experiên-
cias dinâmicas, envolventes 
e centradas no colaborador. 
Desta forma o colaborador é 
o elemento chave, pois estas 
soluções proporcionam-lhes 
uma nova experiência, mais 
autonomia, mais responsa-
bilidades, e que por conse-
quência ajudam-nos a atin-
gir os seus objetivos e os da  
própria empresa. 

O FOCO É  
AGILIZAR OS 
PROCEDI MENTOS, 
AUMENTAR A 
PRODU TIVIDADE 
E TORNAR AS 
ATIVIDA DES MAIS 
EFICIENTES

Saiba mais em rhmagazine.pt

• Jorge Guerreiro



MARÇO ABRIL  2021 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

98

rentes a obrigações legais e 
corporativas.
Com a otimização dos proces-
sos, os profissionais de gestão 
de pessoas ganham tempo 
de qualidade para o desen-
volvimento de estratégias e 
implementação de boas prá-
ticas de gestão, que podem ser 
igualmente suportadas pelo 
InnergyRH. A possibilidade de 
centralizar toda a informação 

e as necessidades de gestão, 
independentemente do seu 
nível estratégico, a linguagem 
adaptada à Gestão de Pessoas, 
bem como à realidade e cul-
tura da organização, a aposta 
na experiência de utilização e 
o suporte dedicado e especia-
lizado, são alguns dos fatores 
diferenciadores das soluções 
que propomos.
A facilidade de comunicação 
foi, e é, um dos principais 
desafios dos períodos de 
confinamento que vivemos. 
Neste sentido, torna-se fun-
damental a implementação 
de ferramentas de comuni-
cação, como, por exemplo, 
um portal corporativo que 
permita o acesso à informa-
ção e facilite a comunicação e 
gestão entre e intra-equipas. 
Este tipo de ferramentas agi-
liza, por exemplo, uma gestão 
mais eficiente dos planos de 
formação, permitindo o pla-
neamento e replaneamen-
to de todas as iniciativas, à 
medida das necessidades de 
cada colaborador, equipa e da 
organização.
A necessidade de adaptação 
que provocou e continua a 
provocar uma transforma-
ção digital disruptiva trouxe, 
no imediato, uma redução 
significativa de custos e uma 
minimização do impacto ne-
gativo da pandemia nos pro-
veitos organizacionais. Numa 
segunda fase, irá trazer con-
fiança e tempo de qualidade, 
ao confiar nas tarefas delega-
das na tecnologia. O tempo de 
qualidade ganho poderá ser 
reinvestido em atividades de 
valor acrescentado para as 
organizações. 

POR

Carla Patronilho
CEO - People For People

A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL TROUXE 
NO IMEDIATO 
UMA REDUÇÃO 
SIGNIFICATIVA DE 
CUSTOS

OTIMIZE PROCESSOS  
DE GESTÃO DE PESSOAS  

COM O INNERGYRH

N os últimos meses, temos sido confrontados 
com a necessidade de adaptação digital, e não 
estávamos preparados para que o nosso local 
de trabalho e a nossa casa se confundissem, 
e muito menos para que um conjunto vasto 
de tarefas fosse digitalizado.

A necessidade de adaptação alavancou o processo de trans-
formação digital do tecido empresarial e, consequentemen-
te, da economia.
A transformação digital é muito mais do que uma presença 
digital, ou do que uma mera digitalização de processos - é a 
delegação de competências e conhecimentos na tecnologia, 
colocando-a ao serviço das organizações.
O InnergyRH, desde 2016 e em particular nos últimos 
meses, tem contribuído ativamente para o processo de 
transformação digital de várias organizações. Este contri-
buto concretiza-se através dos projetos de investimento 
desenvolvidos em pessoas, no conhecimento, na tecnolo-
gia e na mudança de metodologias de gestão de projetos.
Esta estratégia permitiu, primeiramente, reduzir o tempo 
de implementação para poucas semanas e, posteriormen-
te, diminuir a carga horária dos profissionais de gestão 
de pessoas em 45%, com as tarefas administrativas ine-
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Miguel Vergamota 
Country Manager Portugal - Talentia Software 

SOFTWARE DE RH 
FERRAMENTAS 
FUNDAMENTAIS  

À DIGITALIZAÇÃO

O contexto pandémico que vivemos impulsio-
nou um processo que já estava em curso: a 
transformação digital das organizações. É 
certo que nem todas as funções podem ser 
desempenhadas remotamente; mas aquelas 
que podem caminham certamente para um 

futuro híbrido.
As funções com maior potencial para trabalho à distân-

cia – em áreas como a gestão financeira, a comunicação ou 
os recursos humanos – correspondem a 30% da popula-
ção empregada em Portugal. Assim, mesmo que o teletra-
balho possa ser apenas em formato parcial, a digitalização 
do país irá continuar a acelerar.

O “next normal” carrega, então, grandes desafios e in-
cógnitas, mas também representa uma oportunidade para 
a modernização, reestruturação e otimização de proces-
sos. Este novo paradigma tem de ser sinónimo de evolu-
ção e a área de RH não é exceção, tendo-se deparado com 
desafios sem precedentes ao longo do último ano: numa 
primeira fase, a gestão da saúde e segurança no local de 
trabalho; e mais tarde (ainda agora) a manutenção da 
motivação e competitividade das equipas à distância, e a 
avaliação de desempenho de forma remota, entre outros.

Gestão de RH neste contexto
A nova realidade que vivemos obriga a que os diretores de 
RH tenham um papel proativo na adoção e adaptação a no-
vos métodos de trabalho, cimentados no online; bem como 
na formação dos especialistas da área em ferramentas e 
softwares de gestão que auxiliem esta transição.

Dossier especial Software RH 

Já não há volta atrás: as 
organizações precisam, mais 
do que nunca, de centralizar 
informação e garantir o aces-
so a ela a partir de qualquer 
lugar e dispositivo – uma das 
grandes vantagens da digita-
lização, comparativamente 
às antigas fichas de colabora-
dores, arquivadas em papel. 
Softwares completos para a 
gestão do capital humano, 
como é o caso do HCM Suite 
da Talentia, permitem aceder 
a todos os dados atualizados 
sobre os colaboradores em 
tempo real, centralizando a 
informação numa platafor-
ma única e muito útil para 
os gestores.

Este tipo de softwares pode 
também apoiar e simplificar 
a operacionalização de ati-
vidades como o processa-
mento salarial, a avaliação 
de desempenho, o desen-
volvimento de programas de 
formação, os processos de 
recrutamento, ou o onboar-
ding de novos colaboradores. 

Com o progresso da 
digitalização dos RH, os 
profissionais da área 
poderão economizar os 
seus preciosos tempos e 
recursos ao que realmente 
interessa – as suas 
pessoas – e conseguirão 
fazê-lo de forma muito 
mais eficiente e eficaz.

A capacidade de centralizar 
toda a atividade de RH da or-
ganização, desde a compo-
nente administrativa à estra-
tégica, numa só plataforma 
segura, intuitiva e acessível 
a vários técnicos em simul-
tâneo, permite que tracemos 
um novo caminho na gestão 
de pessoas. Com o progresso 
da digitalização dos RH, os 
profissionais da área pode-
rão economizar os seus pre-
ciosos tempos e recursos ao 
que realmente interessa – as 
suas pessoas – e conseguirão 
fazê-lo de forma muito mais  
eficiente e eficaz.

• Miguel Vergamota
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A solução modular e multissetorial “Sysno-
vare RH Suite” vem não só aumentar a efi-
ciência dos processos e minimizar os erros 
de processamento, mas também dar res-
posta à crescente aceleração tecnológica. 
Transformar o modelo de gestão de recur-

sos humanos e aproximar os colaboradores da empre-
sa é o objetivo desta solução criada pela Sysnovare. Os 
colaboradores passam a ser intervenientes ativos dos 
processos, através de uma proposta que pretende igual-
mente diminuir a burocracia e oferecer soluções efica-
zes nas várias vertentes da gestão de pessoas.

Rui da Silva Santos, CEO da Sysnovare, apresenta esta 
solução como sendo perfeitamente transversal às orga-
nizações: “Os módulos podem trabalhar de forma isola-
da, cada um dos módulos funciona de uma forma autó-
noma e individual. Mas quando trabalham em conjunto 

agregam um valor e permi-
tem o cruzamento e a vali-
dação de um conjunto de in-
formações e é essa a nossa 
grande aposta e proposta de 
valor – o automatismo”, ex-
plica o responsável. 

A RH Suite contém um 
conjunto de módulos que 
podem ser utilizados con-
forme o cliente pretender e 
necessitar. No que respeita 
às áreas funcionais, esta 
solução propõe-se a tratar 
vários processos: Portal do 
Colaborador, Processamen-
to, Gestão de Tempo, Des-
pesas e Viagens, Gestão da 
Formação e até Avaliação de 

Desempenho. 
O módulo da avaliação de 

desempenho tem vindo a 
ser uma aposta da empresa 
nos últimos anos, e é uma 
solução “que permite que as 
organizações não tenham de 
se adaptar a uma solução de 
software, mas sim que o soft-
ware se adapte às dimensões 
e ao modelo de avaliação”, 
explica Rui da Silva Santos. A 
flexibilidade, que é outra das 
propostas de valor do soft-
ware, permite a adaptação à 
realidade da empresa cliente.

Uma das funcionalidades 
deste módulo, no caso da 
avaliação de desempenho 

SYSNOVARE RH 
SUITE: A SOLUÇÃO 
QUE COLOCA OS 
COLABORADORES 
NO CENTRO DOS 
PROCESSOS RH
A Sysnovare – Innovative Solutions, 
empresa spin-off da Universidade do 
Porto que trabalha a área das tecnologias 
da informação (TI), surge com uma 
solução completa que pretende colocar os 
colaboradores no centro dos processos de 
RH. “Sysnovare RH Suite” vem facilitar a 
gestão eletrónica dos procedimentos RH e 
simplificar o dia a dia tanto das empresas, 
como dos colaboradores.

POR 
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360°, passa por permitir a 
participação de elementos 
externos à empresa na ava-
liação; isto é, a aplicação pos-
sibilita que também os clien-
tes possam dar inputs nas 
avaliações de desempenho. 

“O processo de recursos 
humanos é efetivamente dos 
colaboradores, e não da dire-
ção de recursos humanos”, 
afirma o CEO. Foi desta for-
ma que a empresa começou 
a trabalhar a área de gestão 
de pessoas e a desenvolver 
soluções compatíveis com 
os problemas existentes. 

A Sysnovare, segundo Rui 
da Silva Santos, tornou-se 
forte principalmente na área 
da banca e dos seguros. A in-
dústria é também uma forte 
área de especialização. O mó-
dulo de gestão do tempo, que 
permite o apuramento das 
ausências, do trabalho suple-
mentar,  gestão do descanso 
compensatório, entre outros, 
foi pensado para responder 
a todas estas necessidades.

Ao longo de 12 anos, a 
Sysnovare tem vindo a de-
senvolver soluções e a inovar, 
principalmente devido às ne-
cessidades dos clientes e às 

é a aplicação para smartpho-
nes RH Mobile, que permite 
o acesso às funcionalidades 
do Sysnovare RH Suite, e que, 
até há um ano, tinha cerca de 
cinco mil utilizadores com 
acesso diário; no entanto, 
neste último ano, os núme-
ros duplicaram – atualmente, 
contam com cerca de dez mil 
utilizadores diários.

X9AR – Um chatbot para ajudar co-
laboradores e departamentos
Com o surgimento da pande-
mia, surgiram também novi-
dades na Sysnovare – vai ser 
lançado um chatbot, batizado 
de X9AR, que consiste num 
assistente virtual disponível 
24/7. Esta ferramenta vai 
permitir que os colabora-
dores executem operações 
facilmente, recorrendo à lin-
guagem humana, e que es-
clareçam dúvidas e questões, 
com a ajuda de mecanismos 
de inteligência artificial e 
machine learning. O X9AR 
vem, assim, libertar os de-
partamentos de RH e ajudar 
os colaboradores, criando 
uma interação entre ambas 
as partes.

Crescimento em 2020 e 
expectativas para 2021
Em 2019, a faturação da 
empresa aumentou 30%, e 
o ambicioso objetivo da em-
presa para 2020 era manter 
esse crescimento. Rui da 
Silva Santos revela que esse 
objetivo foi cumprido e até 
superado, com a ajuda não 
só das condições do merca-
do, mas principalmente das 
pessoas que constituem a 
organização, que trabalham 
remotamente desde o início 
desta pandemia. Este cres-
cimento foi inclusivamente 
impulsionado na área dos 
recursos humanos, com no-
vos contratos na área do out-
sourcing, e muitos contratos 
na área da cloud.

Em 2021, a incerteza con-
tinua a reinar, mas, embora 
o cenário seja menos oti-
mista a nível das expectati-
vas, o objetivo continua am-
bicioso para este ano. Com 
os pés assentes na terra, 
a empresa perspetiva um 
crescimento, acima de tudo, 
sustentável. 

O módulo da avaliação de 
desempenho tem vindo a ser 
uma aposta da empresa nos 
últimos anos.

OS COLABORADORES PASSAM A SER 
INTERVENIENTES ATIVOS DOS PROCESSOS, 
ATRAVÉS DE UMA PROPOSTA QUE 
PRETENDE IGUALMENTE DIMINUIR A 
BUROCRACIA E OFERECER SOLUÇÕES 
EFICAZES NAS VÁRIAS VERTENTES DA 
GESTÃO DE PESSOAS

necessidades que a empresa 
provoca nos próprios clien-
tes. Do mesmo modo, tem 
surgido uma enorme procura 
da adoção das novas tecno-
logias, sobretudo na compo-
nente digital. Exemplo disso 
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A EQUIPA DO GREAT PLACE TO WORK® EM PORTUGAL 

O Great Place to Work® Portugal reconhece, uma vez mais, os Best WorkplacesTM 
em Portugal, Edição 2021. Este reconhecimento baseia-se, tal como nas outras 
edições, na avaliação: do Trust Index© (2/3), survey dirigido aos colaboradores, que 

mede, de forma voluntária e confidencial, a qualidade do ambiente de trabalho e do Culture 
Audit® (1/3), questionário dirigido à empresa com o objetivo de auditar a sua cultura organiza-
cional ao nível da gestão de pessoas/qualidade do ambiente de trabalho.
Esta edição é marcada, como não poderia deixar de ser, pelo impacto provocado pela crise da 
Covid-19 nas organizações. Os Best WorkplacesTM responderam de forma positiva aos desafios, 
colocando as suas pessoas em primeiro lugar. Muitas foram as práticas que o comprovam: 
procurou-se criar as mesmas condições dos locais de trabalho na casa dos colaboradores, 
através de apoio financeiro para aquisição de materiais e equipamentos ou para despesas re-
lacionadas com teletrabalho, além da entrega no domicílio das secretárias e cadeiras habituais. 
Ofereceram apoio psicológico, extensível a familiares, promovendo sistematicamente ações 
de feedbacks e partilhas de experiências dos colaboradores sobre as vivências da pandemia. 
Outras promoveram adaptações para o mundo “online” como eventos do tipo webinars e talks, 
criando práticas inovadoras para a integração e acolhimento.
Os resultados positivos desta preocupação são evidentes quando se analisa o Trust Index©, 
ou seja, o índice de confiança, que na edição passada, foi de 86%, e nesta edição, é de 87%. Os 
Best WorkplacesTM tornaram-se, ainda, melhores! Este acréscimo no Trust Index© resulta do 
aumento verificado nas dimensões Camaradagem e Credibilidade. Já na avaliação do Culture 
Audit©, destacou-se, mais positivamente, a área Cuidar.
Este aumento da qualidade dos ambientes de trabalho das organizações, levou a um aumento 
do número de empresas reconhecidas como Best WorkplacesTM para 30 organizações, de 
diferentes setores (banca e seguros; biotecnologia e farmacêutico; comércio a retalho; edu-
cação e formação; hotelaria; tecnologias da informação; transportes; saúde e de serviços) e 
de 3 dimensões: menos de 100 colaboradores; entre 100 e 500 colaboradores; e mais de 1000 
colaboradores).
O ano de 2020, no GPTW® Portugal, foi marcado por uma “transformação” da sua oferta de 
serviços nas suas principais áreas de atuação: Consultoria, Formação e Reconhecimento, de 
modo a torná-la mais completa e próxima das organizações, disponibilizando produtos e ser-
viços customizados em função das necessidades/exigências de cada empresa e em ambiente 
online. Criou uma jornada, para cada empresa, que tem em consideração a maturidade das 
equipas e o grau de necessidade de evolução da cultura organizacional. 



1º

2º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Cisco Check-Ins: que envolveram todos os colaboradores a nível mundial e onde a 
equipa de liderança esteve sempre presente e acompanhada de uma equipa de médicos, 
incluindo psicólogos e onde se discutiram os diferentes tipos de cuidados e potenciais 
impactos da pandemia. 

 Cisco Networking Academy®: ajuda à transição de professores e alunos para um ensi-
no e aprendizagem virtuais. Em Março 2020, a Cisco ofereceu acesso gratuito ao Webex, 
promoveu webinars regulares, partilhou as melhores práticas e incentivou a inscrição em 
cursos Cisco online gratuitos.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Planos de Formação Virtuais: têm como objetivo o desenvolvimento das competên-
cias de negócio, soft skills e de conhecimentos técnico-científicos. 

 Orientação Escolar e Profissional: todos os filhos dos colaboradores a frequentar do 
9º ao 12º ano têm acesso a um exame de orientação escolar e profissional, utilizando tec-
nologia avançada para a análise psicológica e vocacional, com o objetivo de potenciar o 
autoconhecimento e apoiar a tomada de decisão no prosseguimento de estudos e esco-
lha de profissões.

CISCO PORTUGAL

ABBVIE
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 Nº colaboradores 448

 Faixa etária 50% têm entre 35 e 44 anos

 Setor Tecnologias de Informação

 Informação geral A Cisco é uma empresa de 
tecnologias de informação que ajuda pessoas e 
empresas a ligarem-se ao mundo, através da inter-
net. Desde 2009 que é reconhecida como um Best 
WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 91

 Faixa etária 47% têm entre 35 e 44 anos 

 Setor Farmacêutico

 Informação geral É uma empresa biofarmacêu-
tica especializada no fabrico de medicamentos 
de investigação em biotecnologia. A sua missão é 
descobrir e disponibilizar medicamentos inovado-
res que solucionem problemas graves de saúde do 
presente e que respondam aos desafios médicos 
do futuro. Trabalha para ter um impacto significati-
vo na vida das pessoas em diversas áreas terapêu-
ticas: imunologia, oncologia, neurociências, doen-
ças oftalmológicas, virologia, saúde da mulher e 
gastroenterologia, além dos produtos e serviços 
disponíveis no portefólio da Allergan Aesthetics. É, 
desde 2014, reconhecida como um Best Workpla-
cesTM em Portugal.



3º

4º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Projeto “Um mês, Uma causa”: consiste em sortear um mês do ano para cada colabora-
dor, sendo que, em cada mês, o colaborador selecionado deverá escolher uma causa para 
que toda a equipa/empresa possa integrar/apoiar.

 Política de partilha de ideias, sonhos, objetivos e projetos: promovida no dia a dia da 
empresa e nas reuniões individuais ou de equipa e com a demonstração que são ouvidas 
e que as propostas são efetivamente consideradas e colocadas em prática. Um grande 
número de práticas já resulta da sugestão dos colaboradores.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programa de Apoio ao Colaborador: inclui os serviços de aconselhamento psicológi-
co, legal e financeiro, gestão de stress em incidentes críticos e serviço de concierge, para 
apoio aos colaboradores e famílias. 

 Programa Healthier Together: disponibiliza diversos recursos na área da saúde e bem-
-estar (exercício físico, alimentação, hábitos de sono, gestão de stress, etc.), com ativida-
des e desafios que podem ser realizados individualmente ou em grupo. 

 Reforço de sessões formativas: sobre gestão da incerteza, gestão de stress, resiliência, 
entre outros, para todos os colaboradores.

CENTROS DE  
FORMAÇÃO TALENTO

MEDTRONIC 
PORTUGAL

Saiba mais em rhmagazine.pt

107

 Nº colaboradores 37

 Faixa etária 32% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Educação e Formação

 Informação geral Empresa de formação profis-
sional, certificada pela DGERT, com sede no Por-
to e centros de formação espalhados por todo o 
território nacional. Já conta com mais de 10000 
formandos, 300 formadores e 2400 parceiros para 
estágios curriculares. O foco é desenvolver talen-
to, formar profissionais e garantir a satisfação dos 
seus formandos, impulsionando a concretização 
dos seus sonhos e objetivos! É o 1º ano que é reco-
nhecida como um Best WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 143

 Faixa etária 31% têm entre 35 e 44 anos 

 Setor Saúde // Venda e Distribuição de Produtos 
Médicos 

 Informação geral Investiga, desenvolve, produz e 
comercializa soluções terapêuticas integradas em 
saúde, que aliviam a dor, restabelecem a saúde e 
prolongam a vida. É um parceiro das instituições de 
saúde e forma, educa e apoia profissionais de saú-
de. Além de uma organização que vende tecnolo-
gia médica é parceira de outras entidades do setor 
na procura de sustentabilidade na área da Saúde. 
Em Portugal, está presente desde 1998 e é desde 
2006 reconhecida como um Best WorkplacesTM em 
Portugal.



5º

6º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Índice de Felicidade: questionário com 7 perguntas, que mede, mensalmente, a satis-
fação de todos os colaboradores. Ajuda a indicar se os colaboradores estão confortáveis 
e felizes. Os resultados são analisados e partilhados a nível da equipa, o que permite que 
as equipas discutam o que está a correr bem e o que pode ser melhorado.

 Programa Stay Connected: para facilitar a conexão e manter o sentimento de pertença 
entre colegas durante a pandemia, promoveu atividades online como: aulas de culinária, 
provas de vinhos, pictionary, noite de bingo com colaboradores e as crianças, aulas de 
ginástica, sessões de jardinagem e convites para café com colegas escolhidos aleato-
riamente. Enviou,também, para casa dos colaboradores pequenos presentes ou cartões 
com mensagens personalizadas.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Yesallright App: aplicação para reconhecer os colegas de forma fácil, apelativa e eficaz. 
A estrutura de prémios está incorporada na App e é uma forma de reconhecer a perfor-
mance, bem como agradecer a colaboração dos colegas.

 Sessões virtuais de bem-estar e Mindfulness: esta iniciativa procura fornecer estraté-
gias e ferramentas para apoiar os colaboradores numa melhor gestão do stress e evitar o 
burnout, nomeadamente nesta nova realidade que estamos a viver.

IG&H

SAS INSTITUTE  
SOFTWARE
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 Nº colaboradores 70

 Faixa etária 51% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Serviços Profissionais // 
Consultoria – Gestão

 Informação geral Empresa de consultoria com 
especialização nos setores da saúde, pensões, fi-
nanças e retalho no mercado holandês. Em 2019, 
a Platform Services surgiu como uma unidade de 
negócio para com sucesso impulsionar a inovação 
através de serviços digitais e de arquitetura e, em 
2020, foi premiada como uma parceira pioneira da 
Outsystems para a EMEA na área da tecnologia. 
Conduz as transformações empresariais através 
do alinhamento de Pessoas, Negócios e Tecnolo-
gia, estando empenhada em causar um impacto 
sustentável na sociedade, tanto a nível ambiental 
como a nível de Pessoas, seguindo a filosofia Care 
to Dare. É o 1º ano que é distinguida como um Best 
WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 74

 Faixa etária 41% têm entre 35 e 44 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Software

 Informação geral Empresa de software analí-
tico, que têm por missão dar “inteligência” aos 
dados das organizações para que possam tomar 
decisões mais assertivas, prever e antecipar acon-
tecimentos, com o menor risco possível e, com a 
máxima otimização possível, de forma que possam 
identificar o que está bem, o que pode ser melho-
rado e detetar novas oportunidades de crescimen-
to. Desde 2007 que é reconhecida como um Best 
WorkplacesTM em Portugal.



7º

8º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 MIND PLUS: através de um sistema de gamification, a Mind Source recompensa com 
pontos todas as ações de engagement dos talentos. No final de cada trimestre, são apre-
sentados os 3 vencedores que obtiveram mais pontos e distribuídos os prémios. Os pré-
mios anuais são anunciados no evento de Natal e contabilizam todos os pontos acumu-
lados desde o início do ano.

 HEALTH PROGRAM: visa assegurar as melhores condições de trabalho aos colabora-
dores e garantir que estes têm o apoio necessário para manterem a produtividade e tra-
balharem com todo o conforto e segurança. O plano inclui kit higienização, plafond para 
aquisição de material de escritório, apoio psicológico e nutricional, talks e workshops 
remotos. Conta também com apoios para casos em que se verifique a infeção pelo CO-
VID-19 que irá continuar em vigor durante o período de pandemia.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Doação de alimentos e bebidas à Casa Pinheiro da Associação Novo Futuro, que 
cuida de crianças vítimas de maus-tratos e abandono pelo Boeira Garden Hotel 
Porto Gaia, Curio Collection by Hilton. Organização de uma feira mensal de produ-
tos alimentares por parte da liderança no Conrad Algarve que permitiu aos colabo-
radores ter um cabaz de alimentos grátis.

Programas como Catch Me at My Best, Semana do Apreço pelo Membro da Equipa, 
Prémio CEO Light & Warmth ou celebrações por conquistas na carreira e por aniver-
sários marcantes, garante que os colaboradores se sintam reconhecidos e aprecia-
dos. Em 2020, lançou o Prémio Hospitality Heroes, que reconhece os colaboradores 
que foram além durante a pandemia.

MIND SOURCE 

HILTON
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 Nº colaboradores 205

 Faixa etária 40% têm entre 35 e 44 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Consultoria

 Informação geral Conta com mais de 13 anos de 
experiência em projetos de Consultoria de Tecno-
logias de Informação nas áreas de Business Analyti-
cs, Development e Governance. É distinguida como 
Best WorkplacesTM em Portugal há dez anos.

 Nº colaboradores  272 

 Faixa etária  42% têm entre 26 e 34 anos 

 Setor  Hotelaria e Turismo // Hotelaria

 Informação geral Empresa líder global em hospi-
talidade, com um portfólio de 18 marcas de classe 
mundial, mais de 6.400 propriedades e mais de um 
milhão de quartos em 119 países e territórios. É o se-
gundo ano consecutivo que é reconhecida com um 
Best WorkplacesTM em Portugal.



9º

10º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Análise do Clima Organizacional: criação de grupos de trabalho com colaboradores 
de várias áreas para análise do clima organizacional e proposta de soluções/melhorias a 
discutir em reunião com a equipa de gestão da empresa. 

 Plano de Desenvolvimento Pessoal: definido por todos os colaboradores, em con-
junto com a chefia, com várias iniciativas, ações de desenvolvimento, formações e medi-
das de sucesso, de acordo com os objetivos individuais de desenvolvimento.

 Eventos e Envolvimento dos Colaboradores: realização de eventos em equipa, pre-
senciais e online, nomeadamente festa de Verão, jantar de Natal e atividades de team-
-building outdoor. A comunicação interna é potenciada em reuniões da empresa, onde os 
colaboradores têm oportunidade de esclarecer dúvidas e colocar questões, e na Intranet 
da Grünenthal, onde toda a informação é divulgada em tempo útil e assim que as deci-
sões são tomadas. 

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 One80: os colaboradores, de forma confidencial, anualmente, podem partilhar a sua 
opinião sobre os gestores. Após este feedback os gestores reúnem com as equipas para 
analisar os resultados e construir um plano de melhorias (que pode ter o suporte do RH.

 Programa de Assistência (24h): todos os colaboradores têm acesso a uma linha de 
apoio gratuita e confidencial, que funciona para qualquer problema, tais como: crise pes-
soal, problemas no local de trabalho, problemas financeiros, etc..

GRÜNENTHAL S.A.

GSK
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 Nº colaboradores 46

 Faixa etária 46% têm entre 45 e 54 anos

 Setor Biotecnologia e Farmacêutica // 
Farmacêutica

 Informação geral É uma filial da Grünenthal 
GmbH, que em Portugal se dedica à comerciali-
zação de produtos farmacêuticos. Atualmente, a 
Grünenthal situa-se como empresa líder em me-
dicamentos para o tratamento da dor moderada a 
intensa em Portugal. É a 6ª vez que é reconhecida 
como um Best WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 208

 Faixa etária 39% têm entre 45 e 54 anos

 Setor Biotecnologia e Farmacêutica // 
Farmacêutica

 Informação geral Multinacional biofarmacêutica, 
impulsionada pela ciência e inovação, com um pro-
pósito especial: ajudar as pessoas a fazerem mais, 
sentirem-se melhor e viverem mais tempo. Com 
presença em Portugal há mais de 20 anos, está 
organizada em 3 áreas de negócio: GSK Pharma, 
dedicada a medicamentos e vacinas inovadoras; 
GSK Consumer Healthcare, focada em produtos 
de grande consumo e saúde oral; e ViiV Healthcare, 
focada na área do HIV. É o 1º ano que é reconhecida 
como um Best WorkplacesTM em Portugal.



11º

12º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Fóruns de colaboração entre divisões:  oportunidade para que os responsáveis fun-
cionais se reúnam para partilhar ideias e práticas recomendadas e, portanto, aprenderem 
com as experiências uns dos outros.

 DHL Got Heart: os membros ao apresentarem um projeto/causa social onde realizam 
voluntariado a nível individual de forma regular, candidatam-se a um fundo específico 
destinado a causas sociais e que poderá premiar financeiramente o projeto/causa que 
apoiam.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 FlexiWork: fomenta práticas de trabalho mais flexíveis, que visam apoiar as necessi-
dades dos membros de equipa nas diferentes fases da sua vida pessoal e profissional, 
criando um contexto mais inclusivo.

 “Our Culture Journey”: acampamento com duração mínima de 2 dias,  em que se pro-
move uma forte componente de auto-conhecimento, partilha e colaboração, num am-
biente de comunhão perfeita com a cultura e os valores da e Empresa.

DHL EXPRESS  
PORTUGAL  

HILTI PORTUGAL
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 Nº colaboradores 397

 Faixa etária 40% têm 45 ou mais anos

 Setor Transportes // Aéreos

 Informação geral Integrada na divisão Express do 
Grupo DPDHL, a DHL Express Portugal dedica-se 
ao transporte expresso internacional de encomen-
das e documentos, prestando um serviço de porta a 
porta reconhecido pela sua excelência. A empresa 
opera em Portugal desde 1982. É a 8ª vez que é reco-
nhecida como um Best WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores  104 

 Faixa etária 63% têm entre os 26 e 44 anos

 Setor Comércio e Retalho

 Informação geral A Hilti é líder mundial no desen-
volvimento e produção de software, ferramentas, 
serviços e tecnologias inovadoras para os profis-
sionais da construção civil. É uma empresa global, 
presente em mais de 120 países e com mais de 
30.000 colaboradores. É o 1º ano que concorre e 
foi reconhecida como um Best WorkplacesTM em 
Portugal.



13º

14º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Welcome & Support: equipa responsável pelo acolhimento, receção e integração de 
colaboradores que vêm de fora da cidade em que vão trabalhar. Disponível 24h por dia, 
providencia a receção dos colaboradores no aeroporto, check-in no apartamento cedido 
(no caso de viver a mais de 100km do trabalho), apoio burocrático, bem como o acompa-
nhamento a unidades de saúde, em caso de necessidade.

 TP Cloud Campus: novo modelo de negócio que permite aos colaboradores trabalhar 
a partir do conforto de casa e em qualquer localização geográfica, ter flexibilidade de 
horário, receber formações e garantir a progressão de carreira à distância de uma ligação, 
num ambiente 100% virtual! Se uma das prioridades da Teleperformance é o work life-ba-
lance e qualidade de vida dos colaboradores, o TP Cloud Campus foi criado exatamente 
com estes dois focos. 

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 “Welcome Pack” digital: que contém os valores, visão e missão da empresa, a apresen-
tação do CEO e Managers, alguma informação básica e todos os benefícios existentes.

 Aniversário ESC Online: foi entregue em casa de cada colaborador(a), um cabaz com 
as cores da ESC, um cupcake e uma garrafa de espumante. A festa foi feita através de uma 
videochamada com toda a equipa, com mensagem de agradecimento do CEO e realiza-
ção de sorteios onde foram entregues vários prémios. 

TELEPERFORMANCE 
PORTUGAL

ESTORIL SOL DIGITAL
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 Nº colaboradores 11 609 

 Faixa etária 43% têm entre 26 e 34 anos 

 Setor Serviços // Outsourcing / Call Centers 

 Informação geral É a maior empresa do país em 
Customer Experience e Contact Center. Conta com 
mais de 11.000 colaboradores de 97 nacionalidades 
nos seus centros multilingue, prestando serviços 
em 37 línguas. Tem por missão conectar, através de 
soluções integradas omnicanal, marcas de prestí-
gio aos seus clientes. É a 10ª vez que é reconhecida 
como um Best WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 25

 Faixa etária 48% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Lotarias e 
outros jogos de apostas

 Informação geral Opera o primeiro website a ofe-
recer legalmente jogos de casino online em Portu-
gal. O site ESC Online, que iniciou a sua atividade 
em 2016, disponibiliza uma vasta oferta de jogos 
de casino e mercados de apostas desportivas. É a 
3ª vez que é reconhecida como um Best Workpla-
cesTM em Portugal.



15º

16º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Empower Team leaders In Remote Work Context: a falta de atenção às emoções re-
laciona-se com falta de produtividade, compromisso, falta de qualidade na entrega e, em 
última instância, capacidade de a empresa subsistir. Por essa razão, e com o principal ob-
jetivo de ter líderes mais capazes para lidar com o novo contexto, foram organizados diver-
sos workshops que os permitem estar mais à vontade para, por um lado, dar flexibilidade e 
apoio às equipas mas, ainda assim, balanceando sempre com as necessidades de negócio.

 Online Team Events: neste período marcado pela distância física, cada uma das áreas 
realiza eventos online focados na comunicação de objetivos e estratégia por parte da sua 
equipa de gestão, com lugar para atividades lúdicas, como jogos, que promovem o team 
building e um dos valores da empresa: “Fun”.

AMGEN 

CAPGEMINI  
PORTUGAL
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 Nº colaboradores 37

 Faixa etária a maioria tem entre 35 e 54 anos

 Setor Biotecnologia e Farmacêutica //
Biotecnologia

 Informação geral Líder mundial em biotecnologia, 
há mais de 40 anos que explora o poder da Biolo-
gia e inovação médico-científica para melhorar de 
forma decisiva a vida dos doentes. Atualmente, 
apoia milhões de doentes em todo o mundo na luta 
contra doenças graves, raras e não raras, e mantem-
-se sempre fiel aos seus princípios, baseando-se 
na ciência, na investigação e no desenvolvimento 
contínuo de novas soluções terapêuticas eficazes, 
seguras e que tenham real impacto na sobrevivên-
cia, e na qualidade de vida dos doentes. Tem como 
Missão Servir os Doentes e assim o faz em Portugal 
há mais de 28 anos.

 Nº colaboradores  500

 Faixa etária 55% têm 34 anos ou menos

 Setor Atividades de consultoria em informática

 Informação geral Empresa multinacional, líder glo-
bal em consultoria, serviços tecnológicos e transfor-
mação digital, cujo objetivo é capacitar os clientes a 
construir os negócios de amanhã, para aproveitarem 
ao máximo a vantagem competitiva do mundo das 
tecnologias. É a 3ª vez que é reconhecida como um 
Best WorkplacesTM em Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Feedback de 360°: com esta ferramenta, o colaborador pode solicitar, a qualquer mo-
mento, informações respeitantes ao seu desempenho, solicitando aos colegas de todos 
os níveis e localizações o fornecimento de pareceres sobre o seu trabalho. Quando um 
gestor de pessoas solicita este feedback irá incluir elementos da sua equipa.

 Caixa de sugestões virtual: com vista a recolher informações sobre o que está a fun-
cionar bem e ideias sobre o que pode ser melhorado. As sugestões podem ser feitas de 
modo anónimo. Esta plataforma pode ser utilizada para contactar a equipa de liderança, 
partilhar ideias e influenciar o próprio trabalho, bem como para contribuir para decisões.



17º

18º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 ERA Inside: iniciativa que promove a comunicação interna e a transparência. É uma co-
municação trimestral realizada via zoom pelo Diretor-Geral da ERA na qual são abordadas 
as novidades, nomeadamente resultados, novas campanhas/desenvolvimentos e outras 
informações e novidades. 

 Reuniões de equipas onde é avaliado o trabalho do dia anterior, programado o trabalho 
do dia seguinte e onde se celebra as pequenas e grandes vitórias de cada colaborador. 
Nos eventos regionais e nacionais são partilhadas as histórias de sucesso e são atribuídos 
prémios de mérito aos melhores colaboradores.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Sessão de boas vindas: onde é apresentado toda a história da empresa, missão, visão 
e valores, estrutura organizacional, soluções, serviços, cultura organizacional e todos os 
canais de comunicação. 

 Em datas especiais: há retrospetivas com fotos dos colaboradores para reforçar o con-
ceito de crescimento em conjunto.

 Agile Scrum: metodologia de trabalho utilizada, que facilita a colaboração e a partilha 
de novas ideias e melhores formas de realizar as tarefas.

ERA IMOBILIÁRIA

BLUE SCREEN IT  
SOLUTIONS
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 Nº colaboradores 2311

 Faixa etária 25% têm entre 26 e 34 anos 

 Setor Gestão Imobiliária

 Informação geral É uma empresa de mediação 
imobiliária líder à escala global. Com mais de 40 
anos de experiência em todo o mundo, a ERA está 
presente em Portugal desde 1998, onde é a marca 
com maior notoriedade no setor. É o 2º ano que 
é reconhecida como um Best WorkplacesTM em 
Portugal.

 Nº colaboradores 20

 Faixa etária 60% têm entre 35 e 44 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Software

 Informação geral É uma empresa ágil de presta-
ção de serviços de desenvolvimento de software 
e manutenção de sistemas. Com 20 anos de expe-
riência, opera no mercado internacional de tecno-
logias de informação e a sua atividade estende-se 
pela Europa, Estados Unidos e México. Conta com 
uma equipa especializada que auxilia o cliente na 
implementação de soluções globais de TI integra-
das. É o 1º ano que é reconhecida como um Best 
WorkplacesTM em Portugal.



19º

20º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Atividades Online: para promover a animação entre as equipas, criou um conjunto de 
atividades virtuais: exercícios físicos; atividades de lazer (séries, filmes, livros e música); re-
ceitas culinárias, concertos e competições.

 Advisor’s Day, Webhelp’s Got Talent e Promoções Internas: celebrou o dia do advisor, 
no escritório e em casa; os mesmos puderam dar asas ao seu talento em categorias como a 
música, dança e arte e manteve os Assessment Centers, em formato virtual, para contribuir 
para a promoção dos colaboradores (25 promoções em 2020).

TRIDONIC PORTUGAL

WEBHELP BRAGA
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 Nº colaboradores  421

 Faixa etária 35% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Serviços // Outsourcing / Call Centers

 Informação geral Inaugurada em 2018, faz parte 
do Grupo Webhelp, um dos líderes da externali-
zação de serviços de apoio ao cliente. A empresa 
conta com cerca de 450 colaboradores que falam 
5 línguas e representam 20 projetos. É a 3ª vez que 
é reconhecida como um Best WorkplacesTM em 
Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Flex-Time: flexibilidade no horário de trabalho, assim como um banco de horas pessoal 
onde horas extra são acumuladas para descontar em momentos à escolha de cada cola-
borador. Permite-se variação entre -20h a +20h.

 Remote work readiness: são disponibilizados a todos os colaboradores os equipamen-
tos para garantir o recurso ao teletrabalho, nomeadamente IPhone, plano de comunica-
ções ilimitado, laptops premium, periféricos adicionais para usar em casa, etc. Para mais, 
o escritório foi adaptado para contexto de trabalho remoto, com inclusão de smartplugs, 
robots, câmaras para ver unidades de teste remotamente, etc. 

 MyTalk: processo de gestão de carreira onde anualmente ocorre uma troca de fee-
dback e um alinhamento entre a gestão e os profissionais para garantir satisfação, pro-
gressão, e cumprimento de objetivos.

 Nº colaboradores 52

 Faixa etária 50% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Software

 Informação geral É a empresa de tecnologia do 
Grupo Zumtobel, com sede em Dornbirn, Áustria. 
No ano fiscal de 2019/20, gerou vendas de € 1,131.3 
milhões. Tem 6.039 colaboradores altamente qua-
lificados e uma presença de vendas mundial em 
mais de 90 países, o que reflete o compromisso da 
empresa com o desenvolvimento e implantação 
de sistemas de iluminação novos, inteligentes e 
conectados. É o 2º ano que é reconhecida como 
um Best WorkplacesTM em Portugal.



21º

22º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Feedback contínuo através de Workplace: permite avaliar a organização e conhecer 
em tempo real a opinião dos colaboradores sobre as questões diárias e as iniciativas im-
plementadas, já que podem avaliar e comentar os post’s publicados. 

 Make It Bright: oferece a estudantes e jovens profissionais a possibilidade de desen-
volver as suas ideias de negócio. O programa tem 2 fases: na primeira, os candidatos se-
lecionados realizam um estágio a nível local e trabalham no desenvolvimento da sua ideia 
com a ajuda de um coach. Na segunda, apresentam os projetos num evento global, no 
qual será escolhida a melhor ideia. Os vencedores realizam um estágio internacional de 6 
meses em qualquer um dos países em que a JTI opera.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 MYVOICE: pulse survey trimestral que avalia o compromisso, a estratégia, a inclusão... 
com caixa comentários para receber feedback detalhado.

 Survey COVID 19: para a gestão do impacto da crise pandémica, através do qual foi 
criado um conjunto de medidas para equilibrar a vida profissional/pessaol. 

 Sum It: onde todos os colaboradores foram ouvidos detalhadamente através de focus 
groups para identificar oportunidades de desenvolver a nossa cultura após a integração 
da BMS Celgene.

JTI PORTUGAL

BRISTOL MYERS  
SQUIBB
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 Nº colaboradores 38

 Faixa etária 26% têm entre 26 e 34 anos 

 Setor Tabaco

 Informação geral Empresa verdadeiramente glo-
bal: com mais de 44.000 colaboradores de mais 
de 115 nacionalidades, está fortemente enraizada 
e tem um alto nível de compromisso com os 130 
países em que comercializa as suas marcas. Tra-
balha com um objetivo: criar um futuro sustentável 
e de longo prazo para o negócio, sendo não só a 
empresa de crescimento mais rápido como a mais 
inovadora no setor. É o 1º ano que é reconhecida 
como um Best WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 28

 Faixa etária 70% têm entre 35 e 54 anos

 Setor Biotecnologia e Farmacêutica

 Informação geral Empresa biofarmacêutica foca-
da em doenças graves (oncologia, cardiovascular, 
hematologia). A empresa tem passado por um pro-
cesso de transformação nos últimos anos para ser 
mais especializada, eficiente e focada no paciente. 
É a 7ª vez que é reconhecida como um Best Wor-
kplacesTM em Portugal.



23º

24º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Serviço de Coaching: para todos os colaboradores da AdNovum, sem qualquer custo 
associado. As sessões são realizadas por colegas com certificação e formação. A duração 
das sessões é considerada tempo de trabalho. 

 AdHome: grupo de trabalho com representantes de todos os escritórios, que partilha 
ideias e atividades que promovem a camaradagem mesmo à distância. Aulas de yoga ou 
cardio boxe, jogos de tabuleiro online e teambuilding, são algumas das atividades já reali-
zadas. Parte do tempo passado nestas atividades pode ser contabilizado como tempo de 
trabalho.

BAXTER PORTUGAL

ADNOVUM  
PORTUGAL
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 Nº colaboradores 38

 Faixa etária 42% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Software

 Informação geral É uma empresa suíça líder em 
engenharia de software, especializada em design, 
implementação e integração de soluções de soft-
ware de segurança e negócios em grande escala. 
Foi fundada em 1988 e iniciou a sua atividade em 
Portugal em 2017. Com sede na Suíça e escritó-
rios em Budapeste, Ho Chi Minh City, Singapura e 
Portugal, a empresa conta, hoje, com mais de 550 
colaboradores. É o 2º ano que é reconhecida como 
um Best WorkplacesTM em Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 BeCared@Baxter: programa de apoio aos colaboradores, que visa facilitar a conciliação 
entre a vida pessoal/profissional. Pretende ajudar a encontrar as soluções mais adequa-
das aos desafios da vida pessoal em áreas de apoio variadas: psicológico, pessoal, psicos-
social, jurídico/legal, financeiro/fiscal e nutrição.

 Complemento de Baixa: em caso de baixa médica, a Baxter complementa o subsídio 
de doença atribuído pela segurança social, de forma a perfazer o vencimento habitual do 
colaborador.

 Nº colaboradores 53

 Faixa etária a maioria tem entre 35 e 54 anos

 Setor Saúde // Venda e Distribuição de Produtos 
Médicos

 Informação geral É uma companhia farmacêutica 
líder em produtos médicos. Toca a vida de milhões 
de pessoas em todo o mundo todos os dias. Os 
seus produtos e terapêuticas estão presentes em 
hospitais e clínicas – das urgências ao bloco ope-
ratório, da farmácia à UCI – bem como em casa dos 
doentes, com o desenvolvimento de cuidados no 
domicílio. É a 3ª vez que é reconhecida como um 
Best WorkplacesTM em Portugal.



25º

26º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Festa de natal: foram entregues cabazes de natal a todos os colaboradores, bem como 
presentes para os filhos.

 Abraçar Portugal: com o intuito de agradecer a todas as marcas, instituições e em-
presas que, de alguma forma, ajudaram no combate e a minorar o impacto da pandemia.

 Prevenção COVID 19: cedência de espaços e meios móveis (VCRs), em diversos muni-
cípios do país, para que as câmaras pudessem divulgar informações de prevenção junto 
dos seus municípes.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Recruiting Overview: que concede transparência e visibilidade a qualquer colaborador 
de qual é o pipeline de oportunidades a ser trabalhadas, bem como as suas prioridades, 
recruiter responsável e possível produto onde o novo colaborador será integrado.

 Tribe Space: é uma cerimónia semanal, que ocorre todas as segundas-feiras, nos três 
escritórios em simultâneo e por ligação remota. É organizado pelos colaboradores, onde 
se contam curiosidades, novidades, partilham boas práticas e se dão a saber temas em 
cursos e que são de interesse para a maioria. Aqui também se apresentam os New Joiners.

GRUPO DREAMMEDIA

MERCEDES-BENZ.IO 
PORTUGAL
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 Nº colaboradores 85

 Faixa etária 47% têm entre 35 e 44 anos 

 Setor Serviços // Publicidade e Marketing

 Informação geral Opera no setor da publicidade 
exterior a nível nacional há mais de 15 anos e ofe-
rece mais de 30 soluções de comunicação. A sua 
estrutura, 100% autónoma, foi integralmente con-
cebida para dar resposta a empresas com neces-
sidades de comunicação em suportes de exterior, 
através das empresas dreamMedia e BIGOutdoors. 
Com um volume de negócios superior a 10 milhões 
de euros/ano, e cerca de uma centena de colabora-
dores, o Grupo com sede em Vila Nova de Gaia tem 
produção própria, no Porto e em Lisboa, possuindo 
ainda filial em Moçambique. Em Portugal está pre-
sente nos 18 distritos e em mais de 170 municípios, 
e tem como clientes as maiores marcas nacionais 
e internacionais com presença em Portugal de 
produtos e serviços. É o 2º ano que é reconhecida 
como um Best WorkplacesTM em Portugal.

 Nº colaboradores 211

 Faixa etária 55% têm entre 26 e 34 anos

 Setor Tecnologias de Informação // Software

 Informação geral We ignite and protect Merce-
des-Benz's digital Future. Cria experiências orien-
tadas às necessidades de mercado trabalhando em 
plataformas que façam o interface entre os utiliza-
dores e o mundo digital, como as plataformas de 
marketing e vendas da Mercedes-Benz, a platafor-
ma de comércio on-line da Mercedes-Benz ou ser-
viços digitais inovadores, como os aplicativos mó-
veis de reabastecimento e pagamento. É o 1º ano 
que é reconhecida como um Best WorkplacesTM 
em Portugal.



27º

28º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Game Changers: para divulgar e colocar em prática os novos valores e transformar 
todos os colaboradores em agentes de mudança cultural. Consistiu em recriar os va-
lores em comportamentos, de forma a partilhar as boas práticas que os colaboradores 
deveriam adotar no dia-a-dia. Criação do grupo de embaixadores do Game Changers, 
transversal a todas as direções, que participaram na definição e na implementação dos 
comportamentos. No fim, foram criados meios didáticos para sessões de formação para a 
toda a empresa, dinamizadas pelos embaixadores. Todos as sessões eram iniciadas com 
um discurso presencial motivacional, por parte de um líder do banco.

OLISIPO

BANCO CREDIBOM
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 Nº colaboradores 425

 Faixa etária 80% têm entre 35 e 54 anos

 Setor Banca e Seguros // Serviços Bancários / 
Crédito

 Informação geral Detido a 100% por um dos 
maiores grupos bancários europeus, o Grupo Cré-
dit Agricole, em Portugal há 25 anos, atua no crédi-
to ao consumo e é líder no financiamento automó-
vel. Disponibiliza aconselhamento personalizado 
a Clientes e Parceiros com soluções flexíveis. No 
primeiro ano que participa no estudo, foi reconhe-
cida como um Best WorkplacesTM em Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Iniciativa "Meet the Team”: Trata-se de uma estratégia de conteúdos vídeo onde se 
dá a conhecer a equipa de gestão, mostrando as caras e as personalidades e se fala dos 
valores e fatores diferenciadores da Olisipo.

 Sino: como forma de reconhecimento da equipa, existe no escritório um sino que é 
tocado sempre que há um achievement individual/da equipa.

 Projetos internos: a equipa de gestão tem a prática corrente de envolver todos os co-
laboradores em projetos transversais, através de equipas multi-disciplinares que não tra-
balhem necessariamente em conjunto no dia-a-dia.

 Nº colaboradores 442

 Faixa etária 71% têm entre 26 e 44 anos 

 Setor Tecnologias de Informação // Consultoria

 Informação geral Da formação ao sourcing, a 
Olisipo é uma referência nacional a encontrar o 
melhor projeto para cada pessoa e, para cada em-
presa, o melhor talento na área das Tecnologias de 
Informação. É o 1º ano que é reconhecida como 
um Best WorkplacesTM em Portugal.



29º

30º

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Lead Positive Changes: projeto que desafia todos os colaboradores a desenvolver 
projetos de impacto positivo para o mundo, sendo um líder autêntico, aberto, interdepen-
dente e impactante.

 Universidade Leroy Merlin: com diversificados conteúdos formativos independen-
temente da metodologia (e-learning, on-the-job, etc.). Os colaboradores podem ins-
crever-se nos cursos disponíveis, mesmo que não esteja previsto no seu plano de de-
senvolvimento. Paralelamente existem formações obrigatórias, institucionais, onde os 
colaboradores são inscritos, escolhendo a data que os irão frequentar.

LEROY MERLIN

BAYER PORTUGAL
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 Nº colaboradores 4946

 Faixa etária 37% têm entre 26 e 34 anos 

 Setor Comércio a Retalho - Especialidades

 Informação geral Empresa multinacional france-
sa que pertence à ADEO, o maior grupo francês no 
setor internacional da Bricolage, Construção, De-
coração e Jardim, que conta com mais de 114 000 
colaboradores em 15 países, com 13 empresas. É a 
3ª vez que é reconhecida como um Best Workpla-
cesTM em Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Onboarding digital: todos os colaboradores têm um onboarding digital onde ficam a 
conhecer as áreas de negócio, bem como os departamentos existentes. Além disso, os 
new comers são convidados a fazer um pitch digital ao management team para se apre-
sentarem e onde são feitas perguntas de parte a parte. 

 Bayer Admire: projeto que permite a todos os colaboradores expressarem apreciação 
pública pelos colegas, entre pares e interdepartamental, por todas as suas contribuições 
e recompensar as mais relevantes com um benefício valorizado por todos: tempo livre. 
Existem três níveis de reconhecimento: Thank You; Appreciate; Admire..

 Nº colaboradores 156

 Faixa etária 37% têm entre 45 e 54 anos

 Setor Biotecnologia e Farmacêutica

 Informação geral Apresenta-se como uma em-
presa inovadora no sector farmacêutico e agrícola 
e desenvolve produtos como a Aspirina, o Bepan-
thene, ambos de venda livre, Xarelto de prescrição 
médica e Eylea, de uso hospitalar e concorre com 
marcas como Novartis, MSD, Pfizer e BASF. É a 4ª 
vez que é reconhecida como um Best Workpla-
cesTM em Portugal.
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Hilton
Entre 100 e 500 
colaboradores

Hilti Portugal
Entre 100 e 500 
colaboradores

DHL Express 
Portugal

Entre 100 e 500 
colaboradores

Grünenthal S.A.
Menos de 100 
colaboradores

Mind Source
Entre 100 e 500 
colaboradores

GSK
Entre 100 e 500 
colaboradores

Estoril Sol  
Digital

Menos de 100 
colaboradores

Blue Screen IT 
Solutions
Menos de 100 
colaboradores

ERA  
Imobiliária
Mais de 1000 

colaboradores

Amgen
Menos de 100 
colaboradores

Teleperformance 
Portugal

Mais de 1000 
colaboradores

Capgemini  
Portugal

Entre 100 e 500 
colaboradores

Webhelp Braga
Entre 100 e 500 
colaboradores

AdNovum Portugal
Menos de 100 
colaboradores

Baxter Portugal
Menos de 100 
colaboradores

JTI Portugal
Menos de 100 
colaboradores

Tridonic Portugal
Menos de 100 
colaboradores

Bristol Myers Squibb
Menos de 100 
colaboradores

Mercedes-Benz.io  
Portugal

Entre 100 e 500 colaboradores

Bayer Portugal
Entre 100 e 500 
colaboradores

Leroy Merlin
Mais de 1000 colaboradores

Olisipo
Entre 100 e 500 
colaboradores

Grupo dreamMedia
Menos de 100 
colaboradores

Banco Credibom
Entre 100 e 500 
colaboradores

AbbVie
Menos de 100 
colaboradores

SAS Institute 
Software

Menos de 100 
colaboradores

IG&H
Menos de 100 
colaboradores

Centros de 
Formação Talento

Menos de 100 
colaboradores

Medtronic  
Portugal

Entre 100 e 500 
colaboradores

1º

Cisco Portugal
Entre 100 e 500 
colaboradores

MELHORES LUGARES 
PARA TRABALHAR 
EM PORTUGAL 2021
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