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Escrevo este editorial 
após ter dado uma aula 
na universidade, onde 
explicava aos meus 
alunos que uma vida sem 
propósito é apenas existir, 
enquanto uma vida com 
propósito é (isso sim) viver.

Uma vida com propósito
inha este debate pre-
cisamente a propó-
sito da necessidade 
primordial do homo 
sapiens em atribuir 
significados aos seus 

atos e à sua existência, como forma de 
catalisar a sua energia vital para o que 
é para si importante. Esta necessidade 
primordial foi para muitos a âncora de 
resiliência durante o confinamento que 
vivemos.

Os que melhor lidaram com o confi-
namento foram aqueles que definiram 
novas metas significativas para si e que 
se reinventaram (ou resignificaram) de 
forma a poderem sair da armadilha da 
inércia, da falta de rotinas, da eterna es-
pera. Quem o fez continuou ativo, mante-
ve o seu nível de energia alto e conseguiu 
permanecer motivado e otimista durante 
estes tempos tão difíceis. 

E é disto que a RHmagazine nos fala 
nesta edição. No tema de capa, falamos 
de como muitos de nós nos adaptámos 
a novas formas de trabalhar, recorrendo 
à tecnologia como nunca tínhamos feito. 
Mas é também de propósito que nos fala 
o meu grande amigo Pedro Jorge Silva, 
diretor de recursos humanos da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, que, em 
entrevista, nos conta como se pode mo-
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dernizar uma área de RH sem deixar de 
alimentar o propósito que mobiliza milha-
res de colaboradores: “ajudar o próximo”.

Mas a descoberta e afirmação do propó-
sito não é apenas uma responsabilidade 
das organizações. É igualmente uma res-
ponsabilidade de cada um de nós, como 
nos relembra Mário Ceitil, que no seu ma-
gistral artigo “Tecnohumanização”, nos diz 
que “Todos os profissionais são convoca-
dos para um novo ‘chamamento’ profissio-
nal: o de, para além de serem os “atores” 
principais, serem também os ‘autores’ das 
suas histórias de vida.” A não perder...

A ancoragem num propósito é também 
uma forma poderosa de trabalhar o cha-
mado “capital psicológico positivo”, do 
qual nos falam o Miguel Pereira Lopes e o 
Paulo Rego, no seu irresistível artigo. Tam-
bém a não perder, como aliás todas as ou-
tras peças desta edição.

Votos de uma excelente leitura de outo-
no, neste regresso a uma normalidade tão 
singular. E continuem seguros, a bem de 
todos...

Editorial            POR

Ricardo Fortes da Costa
Diretor da RHmagazine

Ministério do Trabalho INE

DESEMPREGO JOVEM  
ESTÁ ACIMA DOSPORTUGAL TEM A 

SEGUNDA MENOR 
TAXA DE OFERTAS DE 
EMPREGO DA ZONA EURO recorreram aos novos 

apoios pós-lay-off
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New Deal RH
situação de crise sanitária 
que estamos a viver e a 
crise económica “históri-
ca” que já nos entrou pelas 
empresas dentro trazem 
consigo um novo modelo 
de gestão de recursos hu-

manos que se vai impor à escala das empresas, 
dos países e dos indivíduos. 

A gestão dos recursos humanos foi a priorida-
de desde o início da crise. Primeiro, pelo próprio 
Estado, com o necessário reforço dos apoios 
económicos às empresas (empréstimos, me-
didas de proteção diversas, etc.) Depois, pelos 
CEO e dirigentes das empresas, que tiveram de 
gerir os múltiplos impactos sociais e económi-
cos imediatos (instauração do lay-off, trabalho 
remoto e outras medidas para permitir a conti-
nuação da atividade e, ao mesmo tempo, prepa-
rar a retoma da atividade).

De todos os cenários possíveis para a saída da 
crise, e pensando nas suas consequências, pa-
rece-nos que o de uma profunda alteração dos 
fundamentais da gestão RH é o mais provável. 
Os responsáveis de RH e também os dirigentes 
das empresas terão de reinventar a sua função 
e rever as suas prioridades. Acredito que os lí-
deres que melhor souberem conciliar os impe-
rativos económicos da empresa com as neces-
sidades sociais dos seus colaboradores, num 
cenário de contração brutal da economia, serão 
os que sairão vencedores desta crise.

Se, numa primeira fase, os responsáveis de 
recursos humanos tiveram de enfrentar com 
resiliência uma situação nova e inédita, após 

A
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esta fase tratou-se de “dar sentido” à política 
de RH da empresa perante uma situação mui-
to complexa e incerta. Tratou-se de relembrar 
o famoso “propósito”.

Hoje, as empresas estão a repensar os seus 
métodos de trabalho em profundidade e, em 
paralelo, a encontrar formas de manter o en-
gagement dos colaboradores numa situação 
diferente da que existia antes da crise.  

Em conclusão, por definição, uma crise é 
um estado transitório entre dois períodos de 
equilíbrio. Conduzindo à mudança, permite 
aprender lições em termos de organização 
do trabalho, de gestão das relações humanas 
e obriga a uma gestão com visão de futuro. 
Incentiva as pessoas a adaptarem-se ou mes-
mo a reinventarem a sua forma de trabalhar. 
A condição prévia para isto é a de despedir-se 
definitivamente das certezas e da rigidez, para 
cultivar a empatia e a abertura aos outros, pois 
o futuro será de todas as formas incerto.

No alvorecer deste New Deal RH, as trans-
formações induzidas pela crise e medidas 
de contenção do Covid-19 devem ser vistas, 
pensadas e orientadas de forma a não serem 
sentidas como marcha forçada pelos colabo-
radores, mas, antes pelo contrário, uma opor-
tunidade de novas perspetivas estratégicas, 
tanto na empresa, como a nível pessoal... 

Saiba mais em inforh.pt



LEI LABORAL 

SAÚDE MENTAL

 A conclusão é de um relatório da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses e que tem por 
base dados do ano passado.

SAÚDE MENTAL CUSTA 
3,2 MIL MILHÕES DE 
EUROS ÀS EMPRESAS 
PORTUGUESAS

 No documento “O Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicoló-
gica no Trabalho, em Portugal”, estima-se que os trabalhadores faltem, 
devido ao stress e a problemas de saúde psicológica, até 6,2 dias por 
ano e que o presentismo represente até 12,4 dias. Estes valores são 
de um estudo da Escola de Saúde da Universidade Nova, 
que aponta que, no total, a redução de produtividade 
pode custar às empresas nacionais até 0,9% do seu vo-
lume de negócios.

 Grupo de risco fora excluído do regime excepcional 
de proteção, mas a alteração ao decreto-lei do Governo, 
aprovada a 23 de junho, permite a estas pessoas traba-
lhar em teletrabalho ou, na sua impossibilidade, justifi-
car a falta ao trabalho apresentando declaração médica.
Os diabéticos e hipertensos sem condições para desempe-
nharem funções em teletrabalho voltam a ter direito a jus-
tificar as faltas ao trabalho devido à pandemia de Covid-19, 
segundo um diploma publicado em Diário da República.
“Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica 

que, de acordo com as orientações da autoridade de saú-
de, devam ser considerados de risco, designadamente os 
hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, 
os portadores de doença respiratória crónica, os doentes 
oncológicos e os portadores de insuficiência renal, podem 
justificar a falta ao trabalho mediante declaração médi-
ca, desde que não possam desempenhar a sua atividade 
em regime de teletrabalho ou através de outras formas 
de prestação de actividade”, pode ler-se no diploma, que 
produz efeitos a 3 de maio.

O custo do presentismo para 
o empregador, segundo al-
guns estudos consultados 
pelos investigadores da OPP, 
podem ser três vezes supe-
riores ao do absentismo. Por 
outro lado, o mesmo docu-
mento defende que a preven-
ção e a promoção da saúde 
psicológica e do bem-estar 
nas empresas podem reduzir 
as perdas de produtividade 
pelo menos em 30%, ou seja, 
resultar numa poupança de 
cerca de mil milhões de eu-
ros por ano.

O estudo, publicado em ju-
lho, salienta ainda que “este 
cálculo refere-se apenas a 
custos indiretos, os custos di-
retos dos riscos psicossociais 
e problemas de saúde psico-
lógica no trabalho não estão 
contabilizados”. Não foi tido 
igualmente em conta nestes 
cálculos, e que lhes acresce-
riam, o aumento de erros e 
acidentes por erro humano, 
assim como o crescimen-
to dos conflitos laborais, da 
rotatividade e a intenção de 
sair da organização. 

DIABÉTICOS E HIPERTENSOS VOLTAM A PODER JUSTIFICAR FALTAS AO TRABALHO
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 Maioria dos portugueses confia que vai manter emprego 
apesar da pandemia
Fonte:  Estudo “(In)segurança Laboral” (Universidade Europeia)

SABIA QUE...
7

CONTRATAÇÃO

APOIO ÀS EMPRESAS

EMPRESAS QUE CONTRATEM DESEMPREGADOS 
VÃO TER APOIO ACIMA DE CINCO MIL EUROS

 Os empregadores que celebrem contratos, a termo ou sem termo, com desem-
pregados inscritos nos serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) vão receber um apoio financeiro, que poderá superar os cinco mil euros.
Podem candidatar-se a este apoio à contratação as pessoas singulares ou coletivas 
privadas, que tenham a situação contributiva e tributária regularizada, não estejam em 
incumprimento no que respeito a apoios concedidos pelo IEFP, tenham contabilidade 
organizada, não tenham salários em atraso, nem tenham sido condenadas, nos últi-
mos três anos, em processos-crime ou contraordenacional por violação de legislação 
de trabalho.
Os empregadores interessados terão, depois, de publicitar e registar a oferta de empre-
go no IEFP, celebrar um contrato a tempo parcial ou completo com um desempregado 
inscrito nos serviços e de proporcionar formação a esse novo contratado durante o 
período do apoio. Além disso, as entidades terão de manter o nível de emprego, ou seja, 
não poderão reduzir o número de empregados durante a aplicação desta medida.
Na generalidade dos casos, exige-se que o desempregado com quem a empresa celebre 
o contrato esteja inscrito no IEFP há, pelo menos, seis meses consecutivos, mas há 
exceções. Esse prazo desce para dois meses no caso dos jovens até 29 anos e dos indi-
víduos com 45 anos ou mais. Já o período mínimo de inscrição desaparece por comple-

to para beneficiários de prestação de desemprego; beneficiários do rendimento social 
de inserção; pessoas com deficiência e incapacidade; pessoas que integrem família 
monoparental; pessoas cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se 
encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP; vítimas de violência 
doméstica; refugiados; ex-reclusos; toxicodependentes em recuperação; pessoas em 
situação de sem-abrigo; pessoas que não tenham registos na Segurança Social como 
trabalhador dependente ou independente nos últimos 12 meses consecutivos.
No que diz respeito aos contratos, tanto são admissíveis para este apoio contratos ce-
lebrados sem termo ou contratos celebrados a termo certo, desde que com duração 
inicial igual ou superior a 12 meses, variando o apoio para cada um desses casos.
Uma vez celebrados os contratos, a entidade empregadora tem direito a um apoio cor-
respondente a 12 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, 5 265,72 
euros, no caso de contrato sem termo. Se celebrar um contrato a termo certo, terá direi-
to a 1 755,24 euros. Em ambos os casos, a ajuda pode ser majorada em várias situações 
e chegará em tranches.
Os empregadores que converterem os contratos a termo em contratos permanentes 
ganharão ainda um prémio equivalente a duas vezes a remuneração base mensal pre-
vista até 2 194,05.

 Os dados são do ManpowerGroup 
Employment Outlook Survey, que 
prevê um crescimento lento da for-
ça de trabalho em Portugal, para o 
último trimestre de 2020. 
Nas 440 empresas portuguesas inqui-
ridas, 9% dos empregadores prevêem 
uma diminuição da força de trabalho, e 
71% não avança qualquer alteração. É 
esperado, no entanto, que  a força de 
trabalho aumente em quatro dos sete 
setores de atividade analisados.
As Finanças e Serviços apresentam o 

maior crescimento nas intenções de 
contratação, com uma projeção para 
a criação líquida de emprego de +12%. 
As Outras Atividades de Serviços reve-
lam uma previsão de +8%, e o Comér-
cio Grossista e Retalhista de +5%. Já 
a Indústria, bem como os Transportes, 
Logística e Comunicações apresentam 
planos de contratação estáveis, com 
projeções de 0%. A Construção tem 
a previsão mas pessimista, de -9%, 
devido redução na carteira de enco-
mendas. E a Restauração e Hotelaria 

apresenta uma projeção de -8%.
Em termos geográficos, a previsão re-
gional mais forte (+8%) é representada 
no Centro. Já, no Norte, os empregado-
res antevêem um ritmo de contratação 
lento e indicam uma projeção de +3%. 
O Sul é antecipado como o mercado de 
trabalho regional mais fraco, com uma 
projeção de -9%. 
Segundo o estudo, as grandes e mé-
dias empresas apontam para uma pro-
jeção de +6%, as pequenas empresas 
de +4%, e as microempresas de -3%.

APENAS 11% DOS 
EMPREGADORES 
PORTUGUESES 
PREVÊ 
AUMENTAR AS 
CONTRATAÇÕES 
ENTRE OUTUBRO 
E DEZEMBRO

Saiba mais em inforh.pt
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INÊS ZENHA  
É A NOVA DRH DA PLMJ

 Inês Zenha iniciou carreira na Universidade Católica, 
onde foi coordenadora do Gabinete de Carreiras da Cató-
lica Lisbon School of Business and Economics, e esteve 15 
anos na consultora A.T. Kearney, onde liderou a área de recur-
sos humanos da Ibéria. Posteriormente foi HR lead da área de 
operações estratégicas para a região EMEA da consultora. Em 
2016, assumiu a direção de recursos humanos da Universidade 
Europeia, do IADE e do IPAM, de onde transita agora para liderar 
a área de recursos humanos do escritório de advogados PLMJ. 

 A executiva portuguesa deixa o car-
go de responsável pela gestão e eficá-
cia comercial do Santander em Portu-
gal para gerir, a partir de setembro, os 
recursos humanos do banco espanhol 
a nível global, integrando também o 
comité de direção do grupo.
Alexandra Brandão integrou pela pri-
meira vez no banco em 2000. No Banco 
Santander de Negócios, desempenhou 
funções na área de tesouraria. Foi de-
pois diretora de produtos e serviços 
de particulares do Santander Totta. Foi 
também diretora de recursos humanos 
do Santander em Portugal e diretora de 

formação do grupo, entre 2012 e 2016, 
em Madrid. Entre 2013 e 2016, foi mem-
bro do comité consultivo da European 
Foundation for Management Develop-
ment (EFMD).
Alexandra Brandão tem 42 anos e é licen-
ciada em Gestão pela Nova SBE e tem um 
multinational Master in Business and Ad-
ministration, pela Adolfo Ibañez School 
of Management, na Florida, nos EUA, e 
pela Deusto Business School, em Bilbau, 
Espanha. A nova responsável tem ainda 
várias formações avançadas em gestão 
e liderança por escolas como o Insead, 
IMD, Babson e Stanford.

 Tiago Borges assumiu, em agosto, a gestão da área com o objetivo de dar continuida-
de a uma estratégia de posicionamento diferenciador nas áreas de atuação desta linha 
de negócio: compensação e estudos salariais, mobilidade internacional, assessments e 
desenvolvimento, comunicação e cultura, HR transformation e workforce for the future.
O profissional entrou para a Mercer Portugal em 2007 com a função de information product 
solutions business leader. Em 2014, foi nomeado iberia information solutions market leader, tendo 
sido convidado a ocupar o cargo de rewards and mobility practice leader, em setembro de 2017.
Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e pós-graduado em Marketing de 
Serviços pelo GIEM – Business School, ISCTE, iniciou a sua atividade profissional há mais de 20 
anos na área de consultoria de investimentos no setor do mercado cambial. Antes de integrar 
a Mercer, colaborou sete anos com o Grupo Adecco Recursos Humanos, onde assumiu funções 
de consultor sénior e de coordenador do departamento de contas nacionais.

ALEXANDRA BRANDÃO É A NOVA DRH  
DO GRUPO SANTANDER

P | A | S | S | A | P | O | R | T | E

MERCER PORTUGAL 
TEM NOVO COUNTRY 
BUSINESS LEADER  
DE CAREER

8

Com mais de 20 anos de experiência 
de gestão de pessoas em empresas 
multinacionais, a executiva liderou 
projetos de gestão de mudança, 
gestão de talento, employee 
engagement, recrutamento e 
desenvolvimento de carreiras.
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 Rui Mendes da Costa desempenhava desde abril deste ano a função de head of 
organizational transformation, change management and PMO na petrolífera Galp, 
empresa de que fazia parte há já 22 anos, tendo assumido a gestão de diferentes 
áreas, como nos domínios da estratégia, comunicação, responsabilidade social 
e desenvolvimento de produtos e serviços, num contexto multinacional.
O profissional atua como executivo e coach de equipas e é professor universitário 
convidado no ISCTE Executive Education nas áreas de gestão de pessoas, com foco 
principal no desenvolvimento e aprendizagem.
É membro do conselho editorial da RHmgazine, membro do conselho de adminis-
tração para Portugal da DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital 
Humano e líder do comité de recursos humanos do ICF Portugal. É ainda palestrante 
e treinador em diversos eventos e conferências.

 Até agora HR business partner da Whitestar Asset Solutions, o português é, 
a partir de 1 de setembro, DRH do grupo, onde se incluem a Whitestar e a Norfin, 
em Portugal, e as empresas na Albânia e em Itália, para o sul europeu. 
Aos 38 anos, Eduardo Mendes conta com 15 de experiência profissional dedicada 
à gestão de recursos humanos, tendo passando pela HRBP da Whitestar em Por-
tugal, pelo grupo Pernod Ricard e ainda pelo Barclays Bank.

 Marta Branquinho terá a missão de gerir todas operações da Oeiras Interna-
tional School (OIS), uma organização com 90 colaboradores, dos quais 60 são 
professores, e mais de 400 alunos, em ambiente internacional.
Excetuando as operações académicas, as suas funções passarão pelas áreas de 
recursos humanos, finanças, TI, manutenção, marketing, comunicação, facilities, 
liderança e estratégia. 
A profissional é formada em Economia e conta com pós-graduações em gestão, mar-
keting management e, mais tarde, em recursos humanos e chief happiness officer.

RUI MENDES DA COSTA É O NOVO 
DIRETOR CORPORATIVO DE RH DO 
GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL

EDUARDO MENDES LIDERA PESSOAS  
NO GRUPO ARROW GLOBAL PARA O SUL  
DA EUROPA

OIS TEM NOVA 
HEAD OF  
FINANCE & 
ADMINISTRATION
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Flávia Brito 
RHmagazine

E

Entrevista

“CORREMOS 
O RISCO DE 
NÃO APOIAR 
DEVIDAMENTE  
O EMPREGO”
ANTÓNIO SARAIVA, PRESIDENTE DA CIP -  
CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL

nquanto parceiro social, a Confede-
ração Empresarial de Portugal (CIP) 
esteve, desde o primeiro momento, 
envolvida no desenho e preparação 
das medidas excecionais que o Go-
verno aprovou para fazer face à pan-
demia, apresentando sugestões, mas 

também críticas na defesa daqueles que acredita serem os 
interesses das empresas e da economia nacional.

Em entrevista à RHmagazine, António Saraiva, presiden-
te da CIP, diz que ainda não conhecemos verdadeiramente 
o impacto da pandemia na atividade económica e que “a 
destruição do emprego teria sido maior, se não fossem as 
medidas que foram tomadas”, mas lamenta que não se 
tenha mantido o lay-off simplificado e se tenha optado por 
novos processos, com mais burocracia e um novo período 
de ajustamento.

Neste momento, a recuperação da atividade económica 
prevê-se lenta e muito dependente da tão incerta evolução 
da pandemia. Para o patrão dos patrões, como é muitas ve-
zes chamado, a proteção do emprego deve manter-se uma 
prioridade e deve ter por base a qualificação dos trabalha-
dores, bem como a transição digital e ambiental. 

FB O regime de lay-off simplificado tinha o objetivo de proteger o em-
prego. Tendo em conta os mais recentes dados relativos ao desem-
prego, até que ponto este objetivo foi cumprido?
AS Esta crise pandémica é um desafio como nenhum ou-

tro que tenhamos enfrentado 
anteriormente, com conse-
quências que são perfeita-
mente visíveis, por todos, na 
atividade económica, mas das 
quais ainda não conhecemos 
verdadeiramente a extensão,  
porque ainda não terminou.

No início desta situação de 
exceção, defendemos que o 
objetivo tinha de ser garantir 
o emprego e salvar a economia 
e, mesmo com as dificuldades 
de concretização no terreno 
de algumas das medidas de 
apoio, sabemos que a des-
truição do emprego teria sido 

maior, se não fossem as medi-
das que foram tomadas.

Segundo os dados do INE, 
durante o tempo que levamos 
de pandemia, ter-se-ão perdi-
do mais de 180 mil postos de 
trabalho e não tenho dúvidas de 
que as repercussões da crise no 
mercado do trabalho ainda não 
se fizeram sentir plenamente. 
Por isso mesmo, a preservação 
do emprego deve continuar 
a ser a grande prioridade da 
política económica, com uma 
aposta na formação profissio-
nal, para cumprir o objetivo de 
qualificação e requalificação do 
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presas, limitando, ainda mais, 
a sua capacidade para ultra-
passarem esta situação.

A carga fiscal a que as empresas 
estão sujeitas em Portugal é um 
dos maiores condicionamentos para 
conseguirem ultrapassar esta crise?
A carga fiscal, em Portugal, 
é um condicionamento que 
torna a economia portugue-
sa menos competitiva e, por 
isso, a sua redução tem esta-
do na agenda da CIP e conti-
nuará a estar, porque é uma 
desvantagem comparativa. 
Ainda recentemente, a OCDE 
concluiu que Portugal está 
entre os países em que a car-

nosso capital humano, para que 
possamos aproveitar tempo e 
recursos da melhor forma e 
sairmos mais bem preparados  
desta crise.

A CIP defendia o prolongamento do 
lay-off simplificado até ao final do 
ano. Quais as desvantagens do Apoio 
Extraordinário à Retoma Progressiva 
de Atividade lançado pelo Governo? 
O lay-off simplificado acabou 
por se tornar a mais impor-
tante ferramenta de apoio 
na defesa do emprego e das 
empresas. Não foi uma qual-
quer solução milagrosa, mas 
foi a forma que se encontrou 
para acautelar a manutenção 
de postos de trabalho, tanto 
quanto possível e apesar de 
todos os percalços na concre-
tização da medida no terreno.

Como disse, o objetivo 
deve continuar a ser proteger 
o emprego e salvar a econo-
mia, com especial incidência 
na micro e pequena realidade 
empresarial. Nesse sentido, 
seria avisado que se manti-
vesse um programa de apoio 
que estava já a funcionar, em 
vez de se enveredar por uma 
reformulação, com novos pro-
cessos, com mais burocracia 
e com um novo período de 
ajustamento. É introduzir ruí-
do num sistema, numa altura 
em que a rapidez de resposta 
é fundamental. Depois, quan-
do temos todos os indícios 
de que a retoma da atividade 
económica não tem o ritmo 
que queríamos e que seria 
desejável, limitar os apoios 
às empresas que continuam 
a ter quebras extremamente 
significativas nas receitas vai 
pôr em causa o objetivo pro-

"LIMITAR OS APOIOS ÀS EMPRESAS 
QUE CONTINUAM A TER QUEBRAS 
EXTREMAMENTE SIGNIFICATIVAS 
NAS RECEITAS VAI PÔR EM CAUSA O 
OBJETIVO PROPOSTO DE DEFENDER 
POSTOS DE TRABALHO"

posto de defender postos de 
trabalho. No meu entender, 
corremos o risco de não apoiar 
devidamente o emprego para, 
a seguir, acabarmos por finan-
ciar o desemprego, através da 
segurança social.

Acrescento ainda uma 
questão que também é fun-
damental para as empresas, 
que é a imprevisibilidade. As 
alterações têm sido constan-
tes, o que é compreensível, 
tendo em conta a situação em 
que a pandemia da Covid-19 
nos colocou, mas há casos em 
que as alterações são extem-
porâneas, em que defraudam 
legítimas expetativas das em-

ga fiscal é demasiado alta em 
relação ao PIB per capita na-
cional, o que reforça a nossa 
posição. E noto que não po-
demos falar só de impostos, 
mas também das taxas e das 
contribuições que as empre-
sas são obrigadas a pagar e 
que tornam o custo de operar 
em Portugal muito elevado. 

"Ter-se-ão perdido mais de 180 
mil postos de trabalho e não tenho 
dúvidas de que as repercussões da 
crise no mercado do trabalho ainda 
não se fizeram sentir plenamente"



12 Entrevista

"A CARGA FISCAL, EM PORTUGAL, 
É UM CONDICIONAMENTO QUE 

TORNA A ECONOMIA PORTUGUESA 
MENOS COMPETITIVA"

Não se trata de uma questão 
diretamente relacionada com 
a crise, mas sim com o contex-
to normal em que as empresas 
operam, apesar de, obviamen-
te, como outros constrangi-
mentos, constituir um peso 
acrescido para a operação das 
empresas, que se torna ainda 
mais notório neste momento 
de maior fragilidade. Por isso 
mesmo, nas propostas que fa-
zemos no quadro da discussão 
sobre o orçamento do Estado 
para 2021, defendemos a ne-
cessidade de estimular e atrair 
fiscalmente o investimento.

A questão não se esgota, no 
entanto, no nível dos impos-
tos e é mais profunda, abar-
cando, por exemplo, questões 
relacionadas com a coerência 
do sistema fiscal e com a sua 
previsibilidade, que é fun-
damental para as empresas, 
que não conseguem planear, 
porque estão sempre na incer-
teza do enquadramento fiscal, 
e isso é limitador da decisão  
de investimento.

Com o aumento dos encargos e a re-
dução dos consumos e receitas, an-
tevê uma nova subida de insolvências 
e desemprego nos próximos meses? 
No final de julho, havia mais 
91 740 desempregados re-
gistados nos centros de em-
prego do que em fevereiro, no 
último momento anterior à 
pandemia, mas este número 
não reflete completamente a 
situação que vivemos, uma 
vez que as estatísticas do INE 
indicam que entre fevereiro e 
junho se terão perdido mais de 
180 mil postos de trabalho, em 
termos líquidos. 

Como disse, não duvido de 

que as repercussões da cri-
se no mercado do trabalho 
ainda não se fizeram sentir 
plenamente, até porque a 
redução dos apoios, quando 
a atividade económica está 
a recuperar lentamente, 
poderá trazer mais desem-
prego. Os dados que temos 

é que a recuperação da ati-
vidade se está a processar a 
um ritmo mais lento do que 
o desejado e que o volume 
de negócios das empresas 
ainda se encontra em níveis 
historicamente baixos, ape-
sar das melhorias. Nem todas 
as empresas têm a margem 
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"O caminho é o de prevenir, garantir 
a segurança, mas continuar com 
as atividades, porque não podemos 
parar. É inviável para a comunidade 
que isso aconteça"

tinuam encerradas e que, 
noutros casos, os constrangi-
mentos são tais que é muito 
difícil manter as operações, 
muito menos nos níveis ante-
riores ao eclodir da pandemia. 
Também temos setores que 
não pararam de laborar, que 
continuaram a operar e não 
só no fornecimento de bens e 
serviços essenciais.

Percebemos que setores 
como o do turismo, da restau-
ração, do transporte aéreo, da 
produção de eventos e muitos 
outros atravessam situações 
muito difíceis, que, sem apoio, 
terão consequências que, por 
sua vez, irão pesar nas restan-
tes atividades.

Na sua opinião, quais devem ser as 
prioridades do Governo na aplicação 
dos 45,1 mil milhões de euros do Fun-
do de Recuperação?
Estimular o investimento pri-
vado, nomeadamente, através 
da criação de instrumentos 
necessários para acelerar o 

reforço de capitais das em-
presas, pois só assim poderão 
investir; apostar no capital hu-
mano, articulando o apoio ao 
emprego com o imperativo, de 
longo prazo, da qualificação e 
requalificação da força de tra-
balho; relançar o investimento 
público em infraestruturas es-
senciais ao reforço da compe-
titividade nacional (como é o 
caso das redes ferroviárias de 
mercadorias); financiar refor-
mas para facilitar mudanças 
estruturais que ajudem os 
trabalhadores a ajustar-se e 
melhorem o ambiente de ne-
gócios das empresas. 

Tudo isto em articulação com 
os Fundos Estruturais, que o 
Plano de Recuperação irá re-
forçar no quadro da Política de 
Coesão, criando-se uma maior 
margem para a sua focalização 
no apoio direto à produtividade 
e competitividade das empre-
sas, estimulando, quer o inves-
timento empresarial, quer a 
qualificação dos ativos.

Toda a estratégia de recu-
peração deve ter por base a 
transição digital e ambien-
tal, mas não se pode esgotar 
nestes aspetos: há que ter em 
conta que as PME necessitam 
de apoio para recuperar do 
choque da crise e tornar-se 
mais resilientes.

As empresas também têm procurado 
inovar para superar esta crise. Têm 
sabido reinventar-se? 
As empresas portuguesas, 
nesta situação única de cri-
se, têm demonstrado uma 
grande resiliência. Têm sa-
bido adaptar-se, têm sabido 
reinventar-se, mesmo num 
quadro de completa incerte-

de manobra para resistir du-
rante um período tão longo 
com tão grandes quebras de 
receitas e, por isso, temos 
de ter a consciência de que 
muitas não vão sobreviver a 
esta crise pandémica. Aliás, 
os últimos dados divulgados 
mostram que as insolvências 
aumentaram 64,5% em agos-
to, face ao mesmo mês de 
2019, e que, nos oito meses 
do ano, aumentaram 10,6%.

Quais seriam as consequências de um 
novo confinamento para a economia?
Não sabemos qual vai ser a 
evolução da pandemia, mas 
temos já mais experiência do 
que tínhamos no início, não só 
para enfrentar a proliferação 
do vírus e da doença, como em 
relação aos efeitos das medi-
das. A economia dificilmente 

aguentaria um novo período 
de encerramento generaliza-
do das atividades económicas, 
como o que tivemos durante o 
estado de emergência, e creio 
que esse cenário não se colo-
ca. O que estamos a fazer, e o 
que temos de fazer, é adaptar a 
nossa vida às condicionantes 
impostas pelo novo coronaví-
rus, enquanto não existe uma 
vacina nem um tratamento 
viável para a doença que pro-
voca. O caminho é o de preve-
nir, garantir a segurança, mas 
continuar com as atividades, 
porque não podemos parar. É 
inviável para a comunidade 
que isso aconteça.

Quais são os setores que estão a ultra-
passar situações mais complicadas?
Temos de ter a noção de que 
há atividades que ainda con-
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za. No inquérito que fizemos 
em junho, 19% das empresas 
disseram que diversificaram 
a sua oferta de produtos e 
serviços, especialmente no 
setor da indústria, para res-
ponder à pandemia, e cerca 
de dois terços das empresas 
disseram que manteriam 
essa opção. Além disso, 20% 
das empresas começaram a 
vender por canais digitais e 
esta via passou a representar 
quase um quarto do negócio, 
o que é relevante, porque tam-
bém corresponde a uma das 
prioridades assumidas pela 
Comissão Europeia para a re-
cuperação económica.

Os empresários portugueses esta-
vam preparados para lidar com a 
crise que se avizinha e habilitados 
para maximizarem os apoios que 
estão a ser lançados pelo Governo?
Ninguém estava preparado 
para enfrentar uma situação 
destas, nem as empresas, 
nem o Governo. Só que este 
desafio que nos é colocado 
não uma questão de público 
ou privado, nem de um qual-
quer setor específico, mas, 
sim, um desafio do conjunto 
da sociedade, porque, se não 
encontrarmos as respostas 
para chegarmos ao fim desta 
provação em condições de 
termos perspetivas de recu-
perar e de nos desenvolver-
mos, todos perdemos.

Os patrões estão confiantes numa 
recuperação? 
A crise económica que esta-
mos já a enfrentar foi ines-
perada e, já o sabemos, terá 
uma profundidade sem pre-
cedentes e uma duração que 

Entrevista

"SETORES COMO O DO TURISMO, DA 
RESTAURAÇÃO, DO TRANSPORTE 
AÉREO, DA PRODUÇÃO DE EVENTOS 
E MUITOS OUTROS ATRAVESSAM 
SITUAÇÕES MUITO DIFÍCEIS, QUE, 
SEM APOIO, TERÃO CONSEQUÊNCIAS 
QUE, POR SUA VEZ, IRÃO PESAR NAS 
RESTANTES ATIVIDADES"

não podemos, nesta altura, 
precisar. Os empresários e 
os gestores estão confiantes 
de que podemos ultrapassar 
esta situação, mas também 
conscientes de que não acon-
tecerá repentinamente e de 
que existe risco. A recupera-
ção da atividade económica 
está a ser mais lenta do que o 
desejável, vai ser lenta e vai 
depender da evolução da pan-
demia, da existência de uma 
vacina e de um tratamento, e 
vai depender também da re-
siliência do tecido económico, 
nosso e dos nossos principais 
parceiros.

O processo de desconfina-
mento que foi feito não resul-
tou, para as empresas, no vo-
lume de faturação que se tinha 
estimado, nem, em muitos ca-
sos, em valores de faturação 
mínimos para sobrevivência, 
o que faz com que muitas em-

presas, especialmente peque-
nas e médias empresas, que 
não têm a mesma capacidade 
financeira de grandes em-
presas, se encontrem numa 
situação aflitiva, continuando 
a precisar urgentemente de 
apoios do Estado.

 Mas este é também um mo-
mento para salvarmos o mais 
possível os postos de trabalho. 

Este é o grande desafio que 
temos pela frente, que passa 
por enriquecer a qualificação 
dos nossos trabalhadores, por 
uma aposta muito firme na 
qualificação e requalificação 
dos nossos recursos huma-
nos. Temos de nos focar nisso 
mesmo e é aqui que parte dos 
recursos que teremos disponí-
veis devem ser aplicados. 
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“NÓS CRIAMOS 
LÍDERES. 
CRIAMOS 
CONSULTORES, 
NÃO SÓ 
TÉCNICOS, MAS 
CONSULTORES NA 
SUA VERDADEIRA 
ESSÊNCIA”

stávamos por volta do ano 2000, 
quando Hugo Pizarro, Joaquim Fran-
cisco e Tiago Leal se cruzaram numa 
empresa de sistemas de informação. 
Eram consultores e falavam entre si 
da vontade e ambição de criarem um 
negócio próprio. Depois de passarem 

por diferentes organizações e de trabalharem também 
como freelancers, os três profissionais decidiram "agarrar" 
nos seus contactos e, em 2006, nascia a AMT Consulting, 
num escritório emprestado na Almirante Reis, e com mais 
duas pessoas que acreditaram no projeto. 

Para os três sócios, que  já trabalhavam em SAP, o grande 
objetivo passava por criar uma organização de prestação 
de serviços de consultoria, focada essencialmente na área 
da gestão de pessoas. Hugo Pizarro recorda uma época 
em que os recursos humanos eram uma espécie de, como 

E

FAZER 
DIFERENTE: 
UM PROPÓSITO  
QUE LEVOU  
AO SUCESSO

diz, “parente pobre” da con-
sultoria. “Quando começámos 
a trabalhar, a figura do dire-
tor de recursos humanos, em 
90% dos casos, era acumulada 
pelo diretor financeiro. Recur-
sos humanos, na maior parte 
das empresas portuguesas, 
nessa altura, era processar 
salários. Ninguém se preocu-
pava se os colaboradores esta-
vam contentes, se era preciso 
avaliar o seu desempenho, 
quais eram os seus planos de 
carreira, o plano individual de 
desenvolvimento... Isso não 
existia”, afirma o executivo.

Os projetos foram apare-
cendo, a equipa foi crescendo 
e, ao fim de cerca de três anos 
de trabalho, surgiu a oportu-
nidade de a empresa ter uma 
relação mais próxima com a 
SAP e, mais tarde, também a 
possibilidade de desenvolver 
projetos, não como parceiros 
ou subcontratados, mas, sim, 
enquanto AMT Consulting. 
“Tínhamos algumas relações, 
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Flávia Brito 
RHmagazine

Com 14 anos de existência, a AMT 
Consulting nasceu da vontade de 
três sócios, e amigos, de marcarem 
a diferença na consultadoria em 
recursos humanos. Hoje, a empresa 
conta com 130 colaboradores, um 
crescimento anual contínuo e o 
reconhecimento do mercado.

A M T  C O N S U LT I N G 

fruto dos trabalhos que está-
vamos a desenvolver como 
freelancers, antes do início a 
atividade da AMT. A continui-
dade foi um estreitar de re-
lações, nomeadamente, com 
parceiros e implementadores 
de soluções SAP. Nesse senti-
do, estivemos, nos primeiros 
anos, sempre a trabalhar com 
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modelo e-learning, que estava 
muito na moda, mas que esta-
va a causar muitos dissabores. 
Porque ao dar uma academia 
em sala, não passamos só o 
conhecimento técnico, pas-
sas tudo o resto: experiências, 
exemplos, maneiras de estar. 
E isso, com o e-learning, perde-
mos completamente. Foi um 
passo para trás, mas tínhamos 
de experimentar”, partilha o 
responsável.

A formação é algo de que 
muito se orgulham os sócios 
da AMT, vista como um mo-
mento de passagem de conhe-
cimento, técnico e interpes-

soal, mas também de cultura 
– essencial para o crescimen-
to e sucesso da companhia. “O 
facto de os sócios se envolve-
rem numa ação de formação 
– o que em princípio já não 
deveria ser necessário numa 
empresa de 130 pessoas – é 
um sinal claro da organização 
de que aquilo é realmente im-
portante para a empresa. Toda 
a nossa estratégia, desde o 
início, anda à volta de formar 
pessoas, aculturá-las desde o 
início, e retê-las o mais possí-
vel, pelo menos as melhores. 
Umas conseguimos, outras 
não, mas isso faz parte da vida. 

esses parceiros. E isso per-
mitiu-nos, progressiva e gra-
dualmente, contratar alguns 
consultores para podermos 
aumentar equipa”, conta Tia-
go Leal. 

A AMT – que quer dizer “A 
Matter of Trust” – começou a 
ter atividade um ano depois 
de ser criada, e hoje, ao fim 
de mais de uma década, conta 
com 130 colaboradores, regis-
tando um crescimento anual 
contínuo. O sucesso, como 
partilham os sócios, passou 
por querer fazer algo diferen-
te, criar uma equipa coesa e 
apostar nessa equipa. “Sem-
pre tivemos este desígnio de 
sermos diferentes. E sermos 
diferentes começou interna-
mente. Ou seja, o que é que 
tentámos fazer de maneira di-
ferente? Foi pegar naquilo que 
eram as melhores práticas que 
tínhamos visto nas empresas 
por onde passámos e dar o 
nosso cunho pessoal, e evitar 
as piores. As piores na nossa 

opinião – não quer dizer que 
não sejam modelos de negó-
cios brutais e que funcionem 
na perfeição. Mas na nossa 
opinião – porque vivemos do-
wnsizings e vivemos momentos 
de grande expansão – há sem-
pre coisas que não funcionam 
muito bem, e nesses momen-
tos nós aprendemos”, explica 
Hugo Pizarro.

Aposta firme na formação 
A AMT Consulting assumiu, 
desde cedo, como parte fulcral 
da sua essência, a aposta clara 
na capacitação de profissio-
nais, nomeadamente, junio-
res. Com duas academias de 
formação por ano, com cerca 
de 15 a 20 pessoas, a maior 
parte dos consultores da or-
ganização atualmente foram 
feitos “na casa” e não apenas 
no que diz respeito às suas 
competências técnicas. “Des-
de a forma como interagem, à 
forma como falam, à cultura 
geral, à postura, até à forma 
como se vestem, como olham 
nos olhos, como lideram uma 
reunião... Nós criamos líderes. 
Criamos consultores, não só 
técnicos, mas consultores na 
sua verdadeira essência, que 
conseguem encher uma sala, 
ou liderar uma reunião”, ga-
rante Hugo Pizarro.

Depois de uma experiência 
no modelo de e-learning, a em-
presa regressou o ano passado 
ao formato presencial. “Re-
cuperámos o ano passado as 
academias que fazíamos an-
tigamente, em sala, de forma 
obrigatória. Duas por ano, uma 
em março, outra em setem-
bro/outubro. Desde o ano pas-
sado que acabámos com este 

 Tiago Leal

 Hugo Pizarro

 Joaquim Francisco
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O SUCESSO, COMO 
PARTILHAM OS 
SÓCIOS, PASSOU 
POR QUERER 
FAZER ALGO 
DIFERENTE, CRIAR 
UMA EQUIPA 
COESA E APOSTAR 
NESSA EQUIPA

Empresas
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É essa imagem que queremos 
passar também aos outros 
formadores, e essa respon-
sabilidade, para que depois 
o sistema perdure”, clarifica 
Joaquim Francisco.

Compromisso com a inovação
Desde o início da sua ativida-
de, a AMT Consulting já este-
ve envolvida em mais de cem 
projetos, em estreita relação 
com parceiros e clientes fi-
nais. Foi a primeira empresa 
da área, em Portugal, a inves-
tir na Cloud, em 2013, com o 
SuccessFactors. Mais tarde, 
apostou no Ariba, no Concur 
e depois no Kronos. Como 
conta Tiago Leal, a procura 
por arranjar novas soluções e 
oferecer aos clientes serviços 
diferenciadores está na géne-
se da empresa: “Esta procura 
por estes serviços reflete a 
forma como os nossos clien-
tes nos veem e como somos 
representados no mercado. 
Acho que isso é muito impor-
tante. Esta parte de inovação 
aliada ao tema das academias, 
acho que foram dos fatores di-
ferenciadores na história da 

AMT. Porque nós começámos 
a investir na Cloud, juntamen-
te com o tema das academias, 
o que permitiu à AMT, por um 
lado, aumentar a capacitação 
da sua equipa, para poder 
vender mais serviços espe-
cializados e, por outro, apostar 
claramente nos novos produ-
tos da SAP”.

Anos antes, em 2011, a 
empresa abria o escritório 
no Porto e criava o AMT Labs, 
dentro do centro de investiga-
ção da Universidade do Porto, 

num espaço com uma série 
de outras empresas, como a 
Sonae e a EDP. “É um depar-
tamento que temos interna-
mente que tem o objetivo de 
trabalhar a inovação, explorar 
novas ideias. Sabemos que é 
um custo, mas também sa-
bemos que, no longo prazo, 
poderá vir a ser interessante, 
e já é interessante hoje em 
dia. É um custo que temos 
de assumir, mas ao mesmo 
tempo é um total compro-
misso com a inovação”, nota 
o executivo. O AMT Labs é um 
laboratório de investigação e 
desenvolvimento, com uma 
relação muito estreita com a 
universidade, e com base no 
qual a marca começou a criar 
produtos e a criar awareness, 
algo que até ao momento 
ainda não acontecia. O Smart 
Approvals é exemplo de uma 
aplicação desenvolvida nesse 
mesmo laboratório e que foi 
certificada pela própria SAP.

Dar autonomia para continuar a 
crescer 
Atualmente, um dos objetivos 
dos três sócios é tornar a em-

presa o mais autónoma possí-
vel das suas decisões. “É uma 
coisa que não é fácil, porque 
implica arranjar as pessoas 
certas, que nos deem essa 
confiança e implica também 
que nós mudemos o nosso 
mindset, que é algo que nos 
está no sangue, que é estar 
também perto da operação. 
São desafios que temos pela 
frente nos próximos anos, até 
para, se calhar, nos libertar e 
para conseguirmos crescer 
de uma forma mais alargada”, 
pondera Joaquim Francisco.

Para os executivos, criar 
uma estrutura de direção na 
AMT foi um marco importan-
te na história da organização. 
Hoje, a empresa conta com um 
CEO – que entrou inicialmen-
te na organização com o pa-
pel de diretor comercial para a 
aposta na Cloud –, um diretor 
de operações e um diretor de 
recursos humanos, que repor-
tam aos sócios e lideram uma 
equipa que, como dizem, “está 
a dar cartas”. “Isso dá-nos 
uma tranquilidade e uma for-
ça de acreditar que podemos 
continuar nesta senda, porque 
está bem entregue aquilo que 
é a operação da AMT", refere 
Hugo Pizarro. 

Para a empresa, a área 
internacional é já uma rea-
lidade. Contando com dois 
parceiros e uma canalização 
muito fortes, a operação para 
o internacional arrancou este 
ano. Mas há mais objetivos 
traçados, também no merca-
do interno, desde a criação de 
polos tecnológicos até outras 
parcerias. “Acho que olhando 
para trás tem sido um suces-
so”, termina. 
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m período de rentrée, e depois dos seis 
meses mais incertos e disruptivos da 
memória recente, Céline Abecassis-
-Moedas partilha, com a RHmagazine, 
que a experiência atual mostrou que 
a formação pode ter muito a ganhar 

com o digital, mas confessa que há uma “profundidade” que 
se perde, quando este é o método utilizado a 100%. A diretora 
da formação de executivos da CATÓLICA-LISBON – que foi 
recentemente distinguida como a primeira business school 
portuguesa com dupla certificação (Covid Safe e Covid Out)  – 
acredita que a fórmula para o sucesso passa por um formato 
misto, aproveitando o melhor do presencial e do virtual. 

No mundo da formação executiva, a pandemia desenca-
deou uma procura superior por determinadas áreas, como 
a de recursos humanos, diz Céline Abecassis-Moedas, que 
revela ainda, nesta entrevista, os programas que a escola de 
negócios que dirige tem planeados para ajudar empresas e 
profissionais a fazer face aos novos desafios.

“O IDEAL É 
UM MISTO, 
FAZER UM 
FORMATO 
BLENDED”
A pandemia mudou o mercado 
da formação. Dos formatos às 
metodologias e até conteúdos, também 
as escolas de negócios tiveram de 
se adaptar à nova realidade, e a 
CATÓLICA-LISBON não foi exceção.

E

RHM Como é que o setor da forma-
ção de executivos foi impactado pela 
pandemia? Qual é o panorama neste 
momento?
CAM As empresas, de repente, 
tiveram de aprender a fazer o 
que estamos a fazer agora, a 
trabalhar online. Na formação, 
conseguimos passar algumas 
empresas para fazer uma parte 
da formação online. Em alguns 
casos fizemos formações do 
zero completamente online. 
Houve, por exemplo, um clien-
te com quem já trabalhamos há 
algum tempo com formações 
presenciais, com quem decidi-
mos fazer a formação para as 
pessoas da empresa online, e 
o resultado foi que houve mais 
participantes, um número que 
nunca tivemos no presencial. O 
que é que aconteceu também? 
Mudámos o formato. Em vez 
de serem dias inteiros, fizemos 
sessões de duas horas a duas 
horas e meia. Neste caso foi 
muito mais fácil para as pessoas 
encaixar isso no seu dia a dia.

Que desafios é que essa formação 
online traz para os professores?  
Eu sou professora, então sei 
muito bem quais são os desa-
fios. Primeiro, no presencial, 
fazíamos e fazemos bastante 
formação com dias inteiros, e 
a ideia é exatamente trazer as 
pessoas para fora do seu lugar 
de trabalho, para se concentra-
rem em algo diferente. Ter um 
dia inteiro permite-nos fazer 
trabalhos talvez mais profun-
dos. No online é impossível. 
Ninguém aguenta um dia in-
teiro. Tivemos um caso, prova-
velmente o mais extremo que 
tivemos, que foi uma formação 
em que o professor fez duas ho-
ras de manhã e duas horas à 
tarde, com a pausa não só para 
o almoço, mas também para 
os formandos fazerem algum 
trabalho. Então, o desafio é 
que tem de se cortar em fatias 
muito mais pequenas. Esse 
realmente é o grande desafio. 

Depois, nós, como profes-
sores, gostamos de sentir a 
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ACHO QUE SE 
PERDE UM BOCADO 
A PROFUNDIDADE, 
QUANDO SE FAZ 
ONLINE, MAS 
GANHA-SE EM 
EFETIVIDADE

dinâmica da sala. No  online 
é muito mais difícil sentir 
essa dinâmica. Por exemplo, 
numa sala, consigo sentir se 
as pessoas estão mais cansa-
das, se as pessoas não estão 
a perceber, porque já estão 
a olhar umas para as outras. 

porque as pessoas estão mais 
disponíveis a fazer duas horas. 
Mas sobre isso realmente não 
há dados. 

Estou convencida, com 
base na minha intuição e na 
minha experiência, de que o 
ideal é um misto, fazer um 
formato blended. Em termos 
de dinâmica entre os partici-
pantes, é mil vezes superior 
no presencial. Paralelamente, 
quando as pessoas já se co-
nhecem presencialmente, po-
dem fazer trabalhos de grupo 
online, pois funcionam bem. 
Mas sem o presencial como 
base, a dinâmica não é nada 
a mesma. Acho que o ideal é 
realmente o blended. A “million 
dollar question” é se o blended 
é 50-50 ou se é 70-30. 

Em relação ao completa-
mente presencial que expe-
rimentamos durante muito 
tempo, acho que estamos a 
ver que há algumas dinâmi-
cas online que se conseguem 
fazer de uma maneira que 
funciona muito bem e que 
tem menos custo para os par-
ticipantes: sair do escritório, 
conduzir, estacionar, isso tudo 
tem um custo. 

A pandemia está a levar também a 
grandes mudanças dentro das or-
ganizações, a exigir novas compe-
tências por parte dos profissionais. 
De que forma é que a CATÓLICA-
-LISBON se está a adaptar a nível 
de conteúdos?
Podemos olhar para isto de 
dois lados: como é que a nos-
sa oferta está a mudar e como 
é que a procura está a mudar. 
Começo com a procura. Por 
exemplo, nós temos uma 
grande oferta de programas 

resolver com a tecnologia – ou-
tros talvez não. 

Em relação à transferência de apren-
dizagem, pergunto-lhe se é possível 
prever o impacto da formação online, 
comparativamente aos resultados 
que eram alcançados com a forma-
ção presencial?
Isso é interessante... Eu não te-
nho dados sobre isso. Acho que 
ninguém tem. O que posso dizer 
é que, nas escolas primárias, os 
primeiros resultados mostram 
que a formação online é me-
nos eficiente que a formação 
presencial. Eu diria, no caso da 
formação das empresas, que a 
diferença é a seguinte: o cus-
to de uma pessoa sair do seu 
ambiente normal para vir fa-
zer formação é grande, muito 
maior do que para uma criança. 
As crianças, o trabalho delas é 
ir à escola. Então, acho que se 
perde um bocado a profun-
didade, quando se faz online, 
mas ganha-se em efetividade, 

Há muitos sinais de lingua-
gem corporal que se podem 
ler numa sala e que são muito 
mais difíceis de ler no online. 

Outro desafio é, por exemplo, 
os trabalhos de grupo. Fazemos 
muitos trabalhos de grupo, e 
fazer online é mais desafiante, 
mas realmente aprendemos... 
No Zoom, há os Breakout Rooms, 
que permite fazer grupos e per-
mite ao formador passar de 
uma sala para outra. Em resu-
mo, são desafios muito logísti-
cos e alguns deles podem-se 
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Entrevista a Céline Abecassis-Moedas, 
diretora da formação de executivos 
da CATÓLICA-LISBON
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na área de recursos humanos 
e estamos a ver este ano uma 
procura muito superior. Podia 
ser um acaso, mas acho que 
não é. Acho que é uma altura 
em que realmente a gestão 
dos recursos humanos é um 
desafio enorme, então as pes-
soas estão a pensar: “em vez 
de reinventarmos as soluções 
cada um por si, porque é que 
não trabalhamos em conjun-
to?". Estamos a sentir isso na 
procura dos programas de re-
cursos humanos e também de 
tudo o que é comportamento 
de liderança. Do lado da pro-
cura, mudámos em termos de 
formato, como já falamos, de 
metodologias, mas também 
em termos de conteúdos. 
Quais são os conteúdos que 
mudaram? A transformação 
digital é essencial. Todas as 
empresas estão a passar por 
uma grande mudança digital. 

Outra maneira de olhar 
para as coisas é aquilo a que 
se chama omnicanal. No re-
talho – acho que podemos fa-
zer o paralelo – o ideal seria 
eu, como consumidor, poder 
fazer as minhas compras na 
Zara online e estas serem en-
tregues na loja física da Zara, 
ou eu ir à loja, não encontrar o 
tamanho, e o produto ser en-
comendado e ser entregue em 
casa. Ou seja, durante muitos 
anos só havia as lojas, depois 
chegou a internet e passámos 
a poder fazer as compras on-
line, mas o ideal é misturar 
estas opções todas. O grande 
desafio nas empresas é como 
é que se faz com que o clien-
te, o consumidor, tenha uma 
experiência que faça sentido 
através disso. Este desafio 

repensar toda a supply chain 
nesta nova perspetiva.

E o que estão a oferecer para fazer 
face a esses desafios?
Estamos agora a lançar pela 
primeira vez programas aber-
tos 100% online. O Digital 
Product Management Funda-
mentals, que vamos lançar no 
fim de setembro e que é sobre 
gestão dos produtos digitais, 
que é diferente da gestão de um 
produto físico. É um programa 
que estamos a lançar em par-
ceria com a Productized, que 
faz consultoria e formação nes-
ta área, e a nossa ideia é que 
eles têm acesso a uma parte 
do mercado que é muito mais 
digital. A Católica é muito mais 
uma empresa do mundo físico 
do que do mundo digital, mas 
esta parceria para nós é uma 
maneira de articular melhor 
estas duas áreas. 

Depois, em outubro, vamos 
lançar um programa Purpose 
Driven Business, que vai ser 
em português e completa-
mente online. Vamos lançar, 
ainda este an, um programa 
de e-commerce, liderado pelo 
Luís Monteiro, que é uma pes-
soa que esteve à frente da es-
tratégia digital do Pestana, da 
TAP e da Google, e tem imensa 
experiência. 

Vamos lançar o programa 
online em Business Modern 
Inovation, que é uma área onde 
temos um professor alemão 
que se chama René Bohnsack, 
que é muito forte nesta área e 
trabalha com muitas empre-
sas. Vamos fazer um programa 
aberto, em inglês, com ele. Em 
termos de programas com-
pletamente online, estas são 

NÓS SOMOS ESTA 
PLATAFORMA 
E FAZEMOS A 
LIGAÇÃO ENTRE 
OS PROFISSIONAIS 
DE VÁRIAS 
INDÚSTRIAS

está a acontecer em todas as 
áreas da vida das empresas, 
que têm de agora saber arti-
cular melhor a parte digital 
e a parte presencial. Depois 
há um grande desafio para 
as empresas, em algumas 
áreas que é a gestão da supply 
chain. De repente, da mesma 
maneira que nós perdemos 
os clientes que vêm de muito 
longe, é muito mais difícil tra-
zer um produto da China para 
a Europa hoje, então temos de 
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as grandes novidades.
Depois, a outra novidade – 

que é do ano passado, mas tem 
impacto este ano – é a parceria 
que temos com o Instituto Su-
perior Técnico+. No ano pas-
sado montámos o programa 
Blockchain com o Técnico e, 
este ano, vamos lançar o pro-
grama Cibersegurança. Eu sou 
uma grande believer nas parce-
rias. Acho que cada um de nós 
tem de saber o que é que somos 
bons a fazer e o que é que os 
outros podem trazer. O Técnico 
é uma universidade de grande 
renome na área da tecnologia e 
da engenharia, tem muita for-
ça nestas áreas, mas depois há 
uma parte onde somos mais 
especialistas, que é a ligação 
com as empresas. Acho que 
esta parceria é super win-win. 
Muitos professores do Técni-
co são muito bons, mas não 
têm a mesma capacidade de 
perceber quais os problemas 
das empresas, então o facto de 
nós termos uma proximidade 
maior às empresas é a receita 
para o sucesso. Em cada um 

destes programas, temos um 
diretor de programa do Técnico 
e um da CATÓLICA-LISBON, e 
é sempre 50-50, em termos de 
número de aulas de uma área 
e da outra. 

Essa proximidade continua a ser 
fulcral, ou mais importante ainda 
agora...
O papel da CATÓLICA-LISBON 
é muito interessante. O que as 
empresas valorizam muito 
na Católica é o facto de tra-
balharmos com a banca, com 
a tecnologia, com a energia, 
com o fast moving, consumer 
gooding… Conseguimos trazer 
uma perspetiva muito rica. 
Mesmo quando fazemos for-
mação para uma empresa de 
uma certa indústria, podemos 

comparar com as outras em-
presas da mesma indústria e 
com as outras indústrias. Nos 
programas abertos, o facto de 
misturar as indústrias é muito 
importante para os participan-
tes. Eu, como professora, tenho 
a noção de que muitos dos par-
ticipantes que estão sentados 
na minha sala sabem muito 
mais dos seus negócios, sem 
dúvida. O que eu sei melhor é 
comparar o que é que está a 
acontecer em cada indústria. 
Normalmente, as pessoas pre-
cisam desse “passo para trás”, 
de ter uma perspetiva mais 
larga. Nós fizemos o grande 
trabalho de perceber bem o 
que é que os participantes va-
lorizam mais na formação da 
CATÓLICA-LISBON. Como é 

óbvio, é o conteúdo, o docente 
e a marca, mas é muito o net-
working com os outros. Porque 
as pessoas normalmente têm 
o próprio networking, da escola, 
da faculdade, da empresa, mas 
depois, para ir além disso, não 
têm muitas maneiras e nós so-
mos esta plataforma e fazemos 
a ligação entre os profissionais 
de várias indústrias.

Pelos menos nos próximos meses, 
vamos ter de continuar a lidar com 
um grande cenário de incerteza. 
Que conselhos transversais daria 
aos executivos para fazerem face 
à atual crise?
Diria que a tecnologia é es-
sencial, mas a tecnologia é 
uma ferramenta e, por trás da 
tecnologia, o que é importante 
são as pessoas. O que o Zoom 
permite fazer é muito impor-
tante, mas o que é realmente 
importante é como as pessoas 
usam o Zoom, como usam os 
breakout rooms, como é que 
as pessoas conseguem mistu-
rar. Acho que a tecnologia é es-
sencial, mas se nos focarmos 
só na tecnologia, e não nas 
pessoas, vai-nos faltar uma 
grande parte da perspetiva. Na 
formação em liderança, toda 
a parte de comportamento é 
essencial neste contexto. No 
outro dia, fizemos uma sessão 
sobre gestão das equipas re-
motas. Temos de ter a noção 
que remota ou não remota, te-
mos de gerir as equipas. Não é 
só dizer que fazer reuniões por 
Zoom que resolver a gestão da 
equipa, como é óbvio. O Zoom 
é uma ferramenta, mas, por 
trás dela, há pessoas. 

Saiba mais em inforh.pt

›› Purpose Driven Business  
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/purpose 
››  Digital Product Management Fundamentals 
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/digitalproductmanagement 
›› Business Model Innovation

NOVOS CURSOS ONLINE DA CATÓLICA-LISBON

Eu sou uma grande believer 
nas parcerias
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Sitel Portugal desenvolveu um pro-
cesso de recrutamento inovador 
para conseguir identificar, de forma 
mais rápida e eficaz, o melhor talen-
to das centenas de candidaturas que 
recebe todas as semanas, garantin-
do também uma experiência digital 

aos candidatos.
 Com a gamificação, o processo de recrutamento da  

empresa especialista em serviços de customer experience 
management (CX) passa a ser mais dinâmico, permitindo 
aos candidatos terem um conhecimento mais profundo 
da cultura da organização e sendo eliminadas etapas do 
processo de seleção tradicional. Através de um simples 
teste online, simulando a realidade da empresa, ou alguma 
situação relacionada com o cargo ao qual se está a candi-
datar, o talento dos candidatos será validado através de 
metodologias científicas que farão o match com o talento 
de topo procurado da empresa.

Com cerca de 3 300 colaboradores, a Sitel trabalha atual-
mente com marcas a nível mundial de diversas áreas, como 
as tecnologias, viagens e turismo, financeira, eletrónica, 
automóvel, banca e de software, oferecendo recursos abran-
gentes de serviço ao cliente e soluções multicanal. “Para 
conseguirmos dar resposta às necessidades dos nossos 
clientes, precisamos de construir e manter continuamen-
te uma equipa de excelência. Isso exige que consigamos 
atrair talentos com capacidades técnicas para esse desafio. 
Por isso, foi determinante otimizar o nosso processo de 
recrutamento e apostar na gamificação do processo de 
recrutamento”, refere Benedita Miranda, general manager da 

SITEL:  
RECRUTAMENTO 
GAMIFICADO

Sitel Portugal, Grécia e Itália. 
A otimização do processo 

de recrutamento da empresa, 
a redução do tempo de recru-
tamento e a garantia de dar 
uma resposta mais célere aos 
candidatos, uma vez que se 
consegue determinar mais ra-
pidamente quais aqueles que 
estão realmente aptos para o 
cargo em questão, são alguns 
dos objetivos da Sitel em apos-
tar na gamificação.

Reduzir o tempo do recrutamento
O primeiro momento acon-
tece como no processo de 
recrutamento dito normal. 
Quando candidato concorre 
a uma posição na Sitel, rece-
be um email de confirmação 
em como iniciou esse proces-
so. Mas, nesse email, recebe 

Com o objetivo de identificar, de 
forma mais eficaz, o melhor talento, a 
empresa apostou na gamificação do 
seu processo de recrutamento.

A
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O OBJETIVO 
É AMBICIOSO: 
REDUZIR O 
TURNOVER  
EM 45%
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nossos colaboradores e aquilo 
que é a experiência dos cola-
boradores na Sitel e em Lisboa, 
porque nós também recruta-
mos muito fora de Portugal, e é 
importante darmos a conhecer 
aquilo que é a vida em Lisboa.

Nesta dinâmica, existem 
dois hosts que, além de apre-
sentarem a empresa e a vida 
em Lisboa, vão também con-
vidando o candidato a realizar 
determinados testes – cada 
um desses testes com um ob-
jetivo específico. Na prática 
são jogos, mas que tem por 
trás uma validade científica 
que permite aos responsáveis 
pelo recrutamento identificar 
o perfil do candidato. “A partir 
do momento em que o assement 
é feito nós ficamos com uma 
ideia do candidato e das suas 
motivações e, melhor, conse-
guimos numa conversa final 
identificar se ele realmente é 
um fit para a empresa”, diz o 
responsável.

Ao longo do processo, várias 
competências são analisadas 
e, no final, permitem identifi-
car se o candidato tem mais 
capacidades de apoio ao clien-
te, vendas, ou técnicas. Para 
além disso, é também avaliado 
o inglês, que é a língua comum 
em toda a organização. “São 

estes quatro grandes gru-
pos que são identificados, de 
acordo com aquilo que foram 
os testes realizados. Temos 
desde um teste de typing até 
um situational judgment test. 
Consideramos que é muito 
importante, para os resultados 
que almejamos ter com este 
processo, dar ao candidato 
um exemplo daquilo que será 
o serviço que ele irá prestar”, 
reforça o talent acquisition ma-
nager. Há dinâmicas em que 
o candidato responde de que 
forma iria atuar perante aque-
la situação, ao mesmo tempo 
que ele próprio percebe que 
serão aquelas situações que 
terá realizar no seu dia a dia 
de trabalho na Sitel.

Reduzir o turnover
Assente neste novo processo 
de recrutamento, a empresa 
pretende reduzir o turnover 
ao demonstrar, da forma mais 
realista possível, as tarefas 
a realizar no desempenho 
de cada função. O objetivo é 
ambicioso: reduzir o turnover 
em 45%. “Aquilo que vemos 
é que uma grande percenta-
gem deste turnover acontece 
nos primeiros 90 dias, porque 
provavelmente as pessoas 
idealizaram uma função, ou 
idealizaram que ia ser de de-
terminada forma, que depois 
não corresponde. O que pre-
tendemos é que, desde o pri-
meiro momento, possa haver 
uma visão muito realística da-
quilo que será a função e que 
a pessoa perceba aquilo que 
será expetável, para que, de-
pois, possa também sentir-se 
bem a realizar essas funções, 
quando iniciar.”  

imediatamente também um 
convite para fazer todo um 
conjunto de testes. A partir 
desse momento, o candidato 
acede a uma plataforma e, 
nessa plataforma, vai então 
realizar todos os assessments. 
Só após esses testes, se rea-
liza uma última entrevista, 
obviamente com aqueles que 
superarem positivamente as 
provas anteriores. 

“Aquilo que pretendemos 
também é reduzir, ao máxi-
mo, o tempo de recrutamento 
e reduzir ao máximo todas 
as necessidades de interação 
com o candidato que ante-
riormente tínhamos, porque 

era necessário fazermos uma 
primeira entrevista, depois 
convidar o candidato a fazer 
um assessment, depois era 
convidado para uma segunda 
entrevista… Portanto, estamos 
com este assessment a reduzir 
ao máximo o tempo para o 
recrutamento”, explica  Cris-
tina Cordeiro, talent acquisition 
manager na Sitel. Desde o mo-
mento em que o profissional 
se candidata até ter uma res-
posta, passarão cinco dias.

Testar competências e simular o 
dia a dia
O assessment dura cerca de 
50 minutos. Durante todo o 
processo existem vídeos de 
acompanhamento. Como con-
ta  Cristina Cordeiro, “o can-
didato vai ter vídeos que vão 
mostrando aquilo que são os 

Os hosts apresentam a 
empresa e a cidade de Lisboa 
e convidam os candidatos a 
realizar testes

Saiba mais em inforh.pt
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Flávia Brito 
RHmagazineEntrevista Recrutador

uando a multinacional Mercedes-
-Benz decidiu abrir o primeiro centro 
de fornecimento de serviços digitais 
e de soluções globais de software a ní-
vel mundial, Portugal foi o país esco-
lhido. Estávamos em maio de 2017 e 
estava dado o segundo passo da Mer-

cedes (e da Daimler) no nosso país, com Lisboa a acolher o 
novo centro de competências digitais da marca – antes, em 
julho de 2016, já cá tinha instalado o Network Assistance 
Center, que presta apoio técnico e nos processos pós-venda 
à rede de oficinas da marca automóvel na Europa.

Gonçalo Sequeira foi o segundo colaborador do novo hub 
de inovação digital, tendo assumido desde logo a responsa-
bilidade de montar a equipa. Trazia experiência da Elevus, 
da Jason Associates e também da Feedzai, onde adquiriu 
grande parte do conhecimento do mercado tecnológico. 

Em entrevista à RHmagazine, conta-nos que tudo co-
meçou da maneira mais básica, com centenas currículos 
organizados por pastas num computador. Três anos e meio 
depois, o centro digital da Mercedes-Benz em Portugal con-
ta já com mais de 150 colaboradores e um processo de 
recrutamento estruturado. 

Nesta conversa, Gonçalo partilha como são escolhidas 
estas pessoas e como são avaliadas as suas competências 
técnicas e motivações, porque, como explica, é preciso en-
tender se um candidato se quer “juntar [à equipa] só porque 
tem a estrelinha da Mercedes e pensa que vai ter um carro, 
ou se é uma pessoa que vai fazer a diferença, no final do 
dia, e realmente mudar uma empresa como a Mercedes a 
partir de Portugal para o mundo.” 

“NÃO NOS INTERESSA 
NADA QUE UMA PESSOA 
ENTRE E PASSADO SEIS 

MESES SAIA”
Q
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"QUANDO ESTÁS 
A COMEÇAR COM 
UMA MARCA COMO 
A MERCEDES, 
TODA A GENTE 
QUER TRABALHAR 
CONTIGO, MAS 
DEPOIS TENS DE 
EXPLICAR MUITO 
BEM O QUE É QUE 
ESTÁS A FAZER"

framework um pouco desco-
nhecida em Portugal, que é a 
holocracia. Basicamente, divi-
dimos as áreas de competên-
cias por círculos e não temos 
a figura do manager dentro da 
organização. Os papeis estão 
separados por diferentes roles, 
e cada pessoa tem um conjun-
to de roles com várias respon-
sabilidades, e é aí que tem de 
intervir. Obviamente sempre 
trabalhando muito em equi-
pa, mas tendo uma autonomia 
enorme, porque não temos 
ninguém a dizer-nos "agora 
faz isto, agora faz aquilo". São 
as pessoas que têm de desco-
brir um pouco o caminho e o 
seu espaço conforme os roles e 
as responsabilidades que têm 
dentro da empresa. 

Tenho estado envolvido em 
recrutamento desde o início 
e também muito em employer 
branding. Temos feito coisas 
engraçadas, na minha opinião. 

Fizemos alguns vídeos com 
tipos de entrevistas diferen-
tes, que podem encontrar no 
YouTube, e queremo-nos posi-
cionar exatamente como uma 
marca premium e continuar a 
receber aquilo que é a parte 
premium da Mercedes, mas 
obviamente com uma atitude 
mais jovem, mais agile e mais 
flexível, para atrair pessoas 
para o mercado de TI. 

Diria que 90% das pessoas 
que temos a trabalhar connos-
co vêm do ramo tecnológico, 
e esse público exige uma fle-
xibilidade e uma autonomia 
diferente no seu dia a dia. 
Tentamos dar isso aos nossos 
colaboradores para que eles 
sintam, não só que têm tem-
po para a sua vida pessoal, 
mas também que conseguem 
acrescentar muito mais no seu 
lado profissional. 

Foste a segunda pessoa deste novo 
hub da Mercedes-Benz em Portugal. 
Como foi o desafio de montar esta 
equipa e com estas especificidades 
de organização?
A organização, quando come-
cei, não estava desenhada des-
sa forma. Houve vários estados 
de vida da organização. Quan-
do começámos, só havia o hub 
em Portugal, mas já havia uma 
perspetiva de ligar o hub à Ale-
manha e, no final do mesmo 
ano, a Daimler adquiriu uma 
empresa chamada CINTEO, 
que se baseava em Estugarda 
e em Berlim, e fizeram o re-
branding para Mercedes-Benz.
io. Desde março de 2018 é que 
somos Mercedes-Benz.io ofi-
cialmente, e abraçamos esta 
framework que os nossos co-
legas da Alemanha já tinham. 
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GONÇALO 
SEQUEIRA 

GLOBAL STAFFING & RECRUITING 
STANDARDS NA MERCEDES-BENZ.IO

Começou a trabalhar na
Elevus. Depois integrou a Jason

Associates e, mais tarde, foi 
recruiter na Feedzai.  

Em 2017, foi convidado
pelo grupo Daimler para gerir o
recrutamento para o primeiro 

hub digital em Portugal.

FB Quase toda a gente conhece a Mer-
cedes-Benz, mas muitas pessoas não 
conhecem a Mercedes-Benz.io. Podes 
começar por explicar o que faz esta 
organização e qual é o teu papel?
GS Somos um braço digital da 
Daimler a nível mundial. A 
Daimler é uma empresa gi-
gante, tem 300 mil pessoas à 
volta do mundo. É muito forte 
a construir automóveis e tam-
bém quer ser muito forte no 
setor tecnológico. E, para ser 
mais rápida, mais ágil e mais 
flexível a desenvolver tecnolo-
gia, criou algumas empresas 

e a Mercedes-Benz.io foi uma 
delas, para agarrar todos os 
projetos que tenham a ver, ou 
com marketing, ou com ven-
das fora do veículo. Fazemos, 
por exemplo, o site da Merce-
des a nível mundial, platafor-
mas de e-commerce, vários pro-
dutos também relacionados 
com pós-venda e com serviços 
digitais. Portanto, tudo o que 
esteja relacionado com ven-
der ou com fazer marketing 
sobre carros, normalmente 
estamos lá. 

Eu tive a sorte de ser das 
primeiras pessoas a entrar 
na empresa, em maio de 
2017, portanto, já é a empre-
sa onde estou há mais tempo 
também. Neste momento, 
sou responsável pelo recru-
tamento em Lisboa e estou 
envolvido numa série de ou-
tras iniciativas relacionadas 
com recursos humanos. 

Nós trabalhamos numa 
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No primeiro ano, não está-
vamos a pensar exatamente 
nisto, mas a mentalidade 
estava lá. E a mentalidade é 
muito fácil traduzir. Procura-
mos que as pessoas tenham 
três grandes traços a nível 
de personalidade ou nível de 
competências. Primeiro, que 
saibam fazer muito bem o seu 
trabalho. Procuramos especia-
listas e pessoas que realmente 
consigam acrescentar valor à 
organização, mas ao mesmo 
tempo que sejam pessoas 
adaptáveis e flexíveis, por-
que a tecnologia está sempre 
a mudar. A tecnologia que é 
verdade hoje amanhã pode 
deixar de ser, portanto, pes-
soas que se consigam adaptar 
rapidamente a diferentes con-
textos e, sobretudo, que traba-
lhem bem em equipa, porque 
todos os nossos desafios exi-
gem muita colaboração. 

Hoje em dia, ninguém em 
tecnologia sabe tudo, por isso, 
temos de aproveitar o know-how 
que existe à volta de cada um. 
Por mais que sejas um especia-
lista na tua área, se não tiveres 
esta componente de trabalhar 
em equipa, acabas por não ser 
um fit para nós. E esta foi a ati-
tude que tivémos desde o iní-
cio e se adaptou muito bem a 
este sistema de holocracia, que 
dá empowerment às pessoas, dá 
responsabilidade e, no final do 
dia, torna o trabalho em equi-
pa muito mais fácil – depois de 
perceberes como é que podes 
trabalhar em equipa dentro 
da organização, porque existe 
uma série de regras e rituais, às 
quais temos que nos habituar. 

Mas não ter um manager 
atrás de ti a dizer o que tens 

de fazer acaba por ser um fator 
diferenciador e, de certa forma, 
também atrai as pessoas para 
a organização.

O que é que implica recrutar as pri-
meiras pessoas?
Vou dar alguns números por-
que implica imensa coisa. 
Quando cheguei, nem tínha-
mos um Application Tracking 
System. Tínhamos pastas com 
currículos e tínhamos uns 500 
currículos. As minhas primei-
ras duas semanas foram a 
organizar esses currículos, a 
perceber quem é que era mais 
interessante e quem é que não 
era, a começar a fazer os pri-
meiros contactos e a criar o 
pitch da Mercedes-Benz.io. O 
que é que isso implica? Impli-
ca, primeiro, conhecer bem o 
mercado onde nos estamos a 
colocar, e havia várias pessoas 
que se estavam a candidatar 
com as quais já me tinha cru-
zado, de certa maneira, no 
passado, e isso acaba por ser 
uma vantagem.

Por outro lado, é muito fácil 
vender o projeto, porque, quan-
do estás a começar com uma 
marca como a Mercedes, toda 
a gente quer trabalhar contigo, 
mas depois tens de explicar 
muito bem o que é que estás a 
fazer, porque, quando começá-
mos, toda a gente tinha a pers-
petiva de que estávamos a fazer 
carros autónomos, realidades 
virtuais e coisas do género. Es-
tamos a fazer coisas interessan-
tes, mas não são a esse nível, 
e o tipo de pessoas que procu-
ramos também são diferentes. 

Depois implica realmente 
conseguir ler na pessoa qual 
é a sua motivação se juntar 

a ti. Se é juntar-se só porque 
tem a estrelinha da Mercedes 
e pensa que vai ter um carro, 
ou se é uma pessoa que quer 
fazer a diferença, no final do 
dia, e realmente mudar uma 
empresa como a Mercedes a 
partir de Portugal para o mun-
do. Esse mindset que separa 
uma coisa de outra é muito 
ténue, e é importante termos 
um processo bem estruturado 
precisamente para conseguir 
perceber essa motivação, ao 
mesmo tempo que também 
avaliamos competências téc-
nicas que são críticas para o 
início do negócio. 

Como é que definiram esse processo 
de recrutamento? 
Muito em conjunto também 
com o nosso CEO, Alexandre 
Vaz, que foi uma pessoa muito 
presente no dia a dia do recru-
tamento. Sempre quisemos 
ter um processo simples, mas 
que avaliasse as competências 
chave. Não queríamos ter nem 
demasiadas fases, nem obvia-
mente poucas fases. 

Começámos, sobretudo, 
neste caso, a fazer uma avalia-
ção ao telefone, uma conversa 
de cerca de 20/30 minutos, 
para perceber a motivação, 
a experiência, as expetativas 
salariais, etc. Depois tínhamos 
um desafio técnico, ou seja, 
uma prova de assessment téc-
nico, onde as pessoas tinham 
mesmo de programar e de de-
senvolver uma aplicação, que 
depois era avaliada interna-
mente. Quem passava nessa 
fase seguia para uma entrevis-
ta técnica. E a partir daqui já 
sabíamos que a pessoa tinha 
competência, caso passasse 
estas fases, e tínhamos uma 
entrevista final, muito mais fo-
cada na parte cultural, na for-
ma como é que a pessoa pen-
sa, porque é que quer mudar, e 

"Procuramos especialistas 
e pessoas que realmente 
consigam acrescentar valor à 
organização, mas ao mesmo 
tempo que sejam pessoas 
adaptáveis e flexíveis"
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"QUANDO 
AS PESSOAS 
ESTÃO A FALAR 
DIRETAMENTE COM 
O CEO, PERCEBEM 
A IMPORTÂNCIA DO 
RECRUTAMENTO 
PARA A 
ORGANIZAÇÃO"

normalmente fazemos e que 
são standard: "Qual é a tua 
motivação? Qual foi o teu pro-
cesso mais complexo? E qual 
é a tua expetativa?" Algumas 
das respostas que as pessoas 
colocam lá acabam por mos-
trar muito desinteresse. Às 
vezes, no projeto mais com-
plexo, dizem “tive muitos”. Na 
motivação, gostavam porque 
“são uma grande empresa”. 
Aqui triamos logo quem tem 
interesse, ou não, em conti-
nuar no processo. 

Depois obviamente que, 
em cada fase, temos um cer-
to tipo de expetativa em re-
lação à pessoa. Na primeira 
chamada, quando falamos 
com os candidatos, perce-
be-se muita coisa. Gostamos 
de ligar aos candidatos numa 
could call. Acabamos por não 
agendar uma entrevista – a 
não ser que a pessoa esteja no 
estrangeiro – e percebemos 
a reação da pessoa, quando 
está a atender a chamada. Aí 
vamos conhecer um pouco 
dos valores da pessoa e por-
que é que quer mudar.

Depois as nossas provas 
técnicas são exigentes, e per-
cebemos logo o comprometi-

mento da pessoa e também 
quão interessada é que está, 
se está disposta a despender 
de cinco horas para fazer um 
teste técnico ou não. Dou um 
exemplo: o developer mais sé-
nior que contratámos no início 
entregou uma prova, porque 
acabava o prazo naquela altu-
ra, e passados dois dias enviou 
outra e disse "a primeira que 
fiz não estava assim tão bem, 
apeteceu-me fazer isto à noite, 
então está aqui uma melhor". 
Isto é uma coisa que nunca 
mais nos aconteceu desta for-
ma, mas mostra muito a ati-
tude da pessoa, e não foi algo 
pedido. Portanto, as pessoas 
às vezes põem tudo muito em 
caixinhas, mas se saírem um 
bocado da caixa e derem uma 
extra mile revelam caraterísti-
cas às organizações.

Por último, temos uma en-
trevista final onde fazemos 
uma série de questões que são 
relativamente padronizadas 
entre elas. Podemos comparar 
as respostas dos candidatos e 
isso dá-nos insights bastante 
importantes. Também temos 
o nosso conhecimento do 
mercado, porque, quando va-
mos falando com muitos can-
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que normalmente era comigo 
e também com o Alexandre –  
que entrevistou, diria eu, as 
primeiras cem contratações. 

Entrevistámos quase sem-
pre os dois. Depois disso foi 
variando um pouco, mas aca-
ba por estar muito ligado ao 
recrutamento e a este tipo de 
entrevistas, quando assim é 
necessário. Ter o c-level ao 
vivo, desde o início, na minha 
opinião, foi a fórmula do su-
cesso que tivemos para con-
seguir atrair o talento certo, 
porque, quando as pessoas 
estão a falar diretamente 
com o CEO, numa última fase, 
percebem a importância do 
recrutamento para a organi-
zação e também percebem 
no momento a visão de quem 
está a gerir a empresa. Isso 
ajuda a desbloquear muitas 
questões e também ajuda 
algumas pessoas a perceber 
“isto não é o caminho correto 
para mim”, ou, pelo contrá-
rio, “adorava trabalhar com 
vocês”. Se for o primeiro não 
há problema, porque o recru-

tamento, na minha opinião, 
tem de ser uma win-win. Não 
nos interessa nada que uma 
pessoa entre e passado seis 
meses saia. Acontece, como 
em todo o lado, mas é muito 
mais importante que haja esse 
click desde o primeiro dia. 

Falavas da parte da cultura. Como 
é que avaliam se os valores e perfil 
do candidato são compatíveis com a 
vossa cultura empresarial?
Acho que isso se avalia des-
de o primeiro momento em 
que a pessoa se candidata, ou 
que até abordamos a pessoa 
no LinkedIn, até uma possí-
vel aceitação de proposta. Nas 
nossas candidaturas, temos 
sempre três perguntas que 

O hub de inovação digital da 
multinacional alemã funciona no 
NOW_Beato, mas vai instalar-se, 

em breve, num espaço com mais de 
2.000 m2, no Hub Criativo do Beato
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"HOJE EM DIA 
NINGUÉM EM 
TECNOLOGIA 
SABE TUDO, POR 
ISSO, TEMOS DE 
APROVEITAR O 
KNOW-HOW QUE 
EXISTE À VOLTA DE 
CADA UM"

procuramos e, se calhar, mais 
cem empresas em Portugal. 
Mas depois vai ser muito dife-
rente o que esse Java developer 
faz na Mercedes do que faz na 
OutSystems ou numa Feedzai. 
Portanto, não acredito muito 
nessa perspetiva. Há formas 
de arranjar talento, e o talento 
não é escasso por existir tanto. 
Acho é que há menos proati-
vidade das empresas a serem 
abertas a perfis que podem po-
tenciar, e que também são um 
pouco relutantes – cada vez 
menos, mas ainda um pouco 
relutantes – a trazer talento de 
fora que nos ajude a crescer a 
nível tecnológico. 

Isto antes da Covid-19. Acho 
que, no pós-Covid, o cenário 
melhorou de certa forma, por-
que há menos empresas à pro-
cura e há mais talento dispo-
nível. A balança de certa forma 
equilibrou-se, mas acho que as 
empresas estão enganadas se 
pensarem que já têm outra 
vez "a faca e o queijo na mão", 
porque não têm. Ainda existe 
competitividade no mercado e 
existem empresas ainda muito 
boas a recrutar. 

didatos da mesma empresa, 
vamos percebendo o que é 
que acontece nessas outras 
organizações e se a história 
bate certo ou não. Às vezes 
bate certo, outras vezes não. 
Assim conseguimos fazer per-
guntas mais desafiadoras, às 
vezes, para perceber se real-
mente a pessoa está a mentir 
ou não. 

São estas pequenas coisas 
que se vão vendo ao longo do 
tempo e ao longo de um pro-
cesso de recrutamento, com 
que percebemos se as pessoas 
só estão a mandar chavões 
para o ar ou se realmente são 
assim. Às vezes enganamo-
-nos, como toda a gente, mas 
felizmente tem corrido bem 
essa componente, porque 
avaliamos as mesmas coisas 
de formas diferentes em vá-

RECRUIT BETTER 
• Gonçalo Sequeira fundou, 
em 2018, esta comunidade 
de partilha de conhecimen-
to na área de recrutamento. 
O objetivo é que recrutadores, 
hiring managers, entrevista-
dores e pessoas ligadas ao 
employer branding partilhem 
experiências, boas práticas e 
também falhanços. 
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rias fases. Acho que esse é o 
truque, não sendo um truque, 
porque é algo padrão para o 
conseguir. 

Num período pré-Covid falava-se mui-
to em escassez de talento especiali-
zado e que esse seria, naquela altura, 
o principal problema do mercado de 
trabalho. Concordas que existia um 
gap entre as necessidades de muitas 
organizações e o talento especializa-
do existente?
Mais ou menos. Não concor-
do a 100%. Já falei disto em 
encontros inclusivamente. Se 
estivermos só a falar de tec-
nologia, que é muitas vezes 
onde esse problema aconte-
ce, eu vou ao LinkedIn e há 30 
mil pessoas com o título de soft 
engineering em Portugal. Não 
sei se são exatamente estes 
os números, mas há cerca de 
um ano e tal eram. Portanto, o 
talento está lá, o talento existe. 
O que é que não existe? Nem 
sempre com a especialização 
necessária, e aí parte da em-
presa conseguir treinar as 
pessoas, ou não, até porque, 
principalmente Lisboa, mas 
Portugal a nível geral, acaba 

por ser muito atrativo para os 
estrangeiros. 

Nós abrimos áreas aqui em 
Portugal, onde sabíamos que 
não havia tecnologia no país. 
Trouxemos três ou quatro pes-
soas de fora, que depois trei-
naram profissionais cá dentro 
mais juniores, portanto, acho 
que o talento existe. 

Existe uma escassez por-
quê? Porque está tudo à pro-
cura do mesmo. Porque Java 
developers é uma coisa que nós 

Entrevista Recrutador

VOLUNTARIADO
• É um dos fundadores do 
JobClub e é também vo-
luntário no projeto Conta 
Connosco. Ambos pretendem 
ajudar pessoas na recoloca-
ção de mercado, que tenham 
sido afetadas pela pandemia 
ou que estejam a olhar para 
o mercado e a perceber como 
se podem posicionar. 
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Tema de Capa

O impacto da Covid-19 desencadeou 
uma aceleração da digitalização 
dos processos de RH, à medida que 
novas formas de trabalhar forçaram 
as organizações a explorar as suas 
tecnologias e a promover formas de 
aproveitá-las. 

m outubro do ano passado, 
um estudo da Mercer apon-
tava que Portugal era o se-
gundo país da Europa a apre-
sentar maior maturidade no 
que se referia à transfor-
mação digital dos recursos 
humanos. De acordo com o 
relatório “Still transforming 

or already performing?” – que inquiriu 600 gestores de 
RH em diversas indústrias, em sete mercados europeus 
– 59% dos responsáveis de RH afirmavam que a digita-

E
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COMO A TECNOLOGIA ESTÁ  
A APOIAR A GESTÃO RH?

PANDEMIA 
lização dos RH da sua em-
presa era uma prioridade na 
estratégia corporativa e 98% 
diziam mesmo já ter começa-
do a transformação digital na 
sua organização. No entanto, 
apesar de a função de RH po-
der desempenhar um papel 
estratégico na transformação 
digital de toda organização, 
por se encontrarem numa 
posição com muitos pontos 
de contacto com os colabora-
dores, apenas 3% dos gesto-
res de RH consideravam essa 
tarefa como uma responsabi-
lidade sua. Segundo esta pes-
quisa, os recursos humanos 
também ficavam para trás 
quando se tratava de digita-
lizar as suas próprias ativi-
dades: apenas 40% dos en-

trevistados tinham na altura 
uma estratégia documentada 
de Tecnologia de Informação 
de Recursos Humanos e so-
mente 33% já tinha iniciado a 
sua implementação.

Porém, em 2020, a crise 
da Covid-19 veio mudar pro-
fundamente a maneira como 
todas as empresas traba-
lham, oferecendo aos recur-
sos humanos a possibilidade 
de acelerarem para o digital. 
A importância dessa trans-
formação digital foi prevista 
há anos, mas agora, por força 
de uma pandemia, foi im-

SETEMBRO OUTUBRO  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  



Saiba mais em inforh.pt

AS EMPRESAS QUE AINDA 
TINHAM ALGUMA RESISTÊNCIA 
À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
VIRAM-SE OBRIGADAS A CEDER 
ÀS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELAS 
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posta aos RH, mais rápido do 
que todos no setor poderiam 
imaginar.

Como refere José Luís Nu-
nes, solution advisor e human 
capital management da SAP 
Portugal, “um estudo da Mc-
kinsey refere que em dois me-
ses alcançou-se o progresso 
digital esperado para cinco 
anos. Uma inevitabilidade, 
face ao contexto em que vive-
mos, mas também uma opor-
tunidade.” No que diz respeito 
à SAP, a empresa tem apos-
tado em dotar as direções de 
recursos humanos com solu-
ções digitais capazes de ava-
liar o bem-estar e a segurança 
das suas equipas e colabora-
dores. “Sem também esque-
cermos a crescente atenção 
que se verifica, pela tão ne-
cessária formação e capaci-
tação dos recursos humanos, 
ao nível das competências 
digitais e adaptação a novas 
situações”, complementa.

Esta crise acabou mesmo 
por se revelar um teste de 
stress inesperado para os 
departamentos de gestão de 
pessoas e para a tecnologia 
que estes utilizam no dia a 
dia, revelando lacunas des-
conhecidas e alavancando 
novas soluções digitais cria-
tivas, possibilitando os RH 
para assumirem a liderança 
e moldarem como o resto da 
organização pode prosperar 
num ambiente continua-
mente perturbado, aplicando 
mais recursos digitais na ma-
neira de trabalhar. Ao mesmo 
tempo, a pandemia trouxe 
uma nova realidade: uma 
grande procura por trabalho 
virtual, com sistemas fáceis, 

cenário pré-Covid, já tinham 
investido em tecnologia de 
recursos humanos flexível e 
robusta estavam mais bem 
posicionadas para sustentar 
as suas operações e responder 
rapidamente às necessidades 
dos negócios, quando o Co-
vid-19 começou a impactá-los.

Um estudo recente da Ne-
ves de Almeida HR Consul-
ting procurou traçar uma 
panorâmica da inovação, 
transformação digital e dos 
principais desafios dos recur-
sos humanos no âmbito do 
desenvolvimento das organi-
zações, através de entrevistas 
a CEO e responsáveis de RH 
mais 200 empresas a atuar 
em Portugal. Essa pesquisa 
mostrou que, de acordo com 
os inquiridos, as áreas de RH 
que mais seriam impactadas 
pela transformação digital 
seriam: o desenvolvimento 
e integração (28%), a cultura 
organizacional e práticas e 
modelos de trabalho (27%), 
a atração, recrutamento, se-
leção e integração (20%) e 
a gestão de desempenho e 
carreiras (13%). Menos im-
pactadas seriam as áreas de 
employer branding (6%) e ope-
rações RH.

Trabalho remoto e distanciamento 
social. A mudança de paradigma
A pandemia obrigou as orga-
nizações a adaptarem-se a 
adotar novas rotinas e novos 
processos de trabalho. “Os 
RH, para já, deixaram de ter 
tanto tempo para aquilo que 
são os processos tradicionais 
de recursos humanos, colo-
caram uma série de coisas de 
lado e tiveram muito tempo 

intuitivos, acessíveis a qual-
quer hora e em qualquer lo-
cal – uma condição essencial 
para manter a continuidade 
do trabalho, já que milhares 
de trabalhadores, principal-
mente os do setor dos servi-
ços, foram forçados a mudar 
para uma forma remota de 
trabalhar. Exemplo disso são 
as soluções cloud do ISQe, 
que segundo Pedro Coelho, 
diretor de marketing “têm 
uma implementação rápida 
e automatizam os processos 
da gestão do ciclo de vida do 
colaborador na empresa des-
de o recrutamento, formação 
e-learning e avaliação de de-
sempenho sendo totalmente 

adaptadas aos clientes com 
foco na garantia da melhor 
experiência de utilizador.”

Do ponto de vista do cola-
borador, esta realidade fez 
com que o trabalho e a vida 
pessoal estivessem mais 
interligados do que nunca, 
gerando novas experiências 
de trabalho. Do ponto de vis-
ta organizacional, tornou-se 
fundamental manter a cone-
xão e comunicação com os 
trabalhadores.

Indiscutível será dizer que 
as organizações que, num 
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dedicados a reorganizar-se”, 
acredita Frederico Cruz, se-
nior manager da Everedge 
Consulting, uma empresa de 
consultoria com atividade 
em Portugal e Angola. Para o 
responsável, o contexto de-
monstrou, acima de tudo, a 
importância de as empresas 
terem processos mais estru-
turados e informação clara, 
para que os colaboradores, 
de forma mais autónoma, te-
nham acesso a ela sem que as 
equipas de gestão de RH per-
cam tempo. 

Em Portugal, foram 1,09 
milhões as pessoas empre-
gadas – 23,1% do total – que 
ficaram a trabalhar em casa, 
ou quase sempre em casa, 
no segundo trimestre do ano, 
de acordo com um inquérito 
específico sobre teletrabalho, 
lançado pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE). A 
esmagadora maioria (91,2%) 
indicou, nesse relatório, que o 
fez por causa da pandemia. O 
trabalho remoto e a colabora-
ção em modo virtual foram a 
grande tendência durante os 
últimos meses. “Falamos so-
bre ligar os sistemas de RH a 
sistemas de colaboração que 
nós também estamos a usar 
agora - o Zoom, o Teams - e 
permitir que as coisas sejam 
integradas. Foi um dos pontos 
que trabalhámos bastante”, 
explica o responsável desta 
empresa tecnológica que pos-
sui uma solução própria que 
permite gerir os processos de 
RH e a gestão de talento.

Se já existiam soluções 
modernas de gestão da força 
de trabalho para necessida-
des anteriores ao Covid, “foi 

atualizadas a partir de qualquer 
computador ou dispositivo mó-
vel. Tal possibilita às empresas 
continuarem a prestar os seus 
serviços graças ao teletrabalho, 
desde que a natureza do seu ne-
gócio o permita. 

• Assegurar o cumprimento das 
normas: nos últimos meses, as 
normas legais que impactam 
o funcionamento das organi-
zações têm sofrido alterações 
e atualizações constantes. 
A tecnologia vem permitir a 
conformidade regulatória dos 
processos de recursos huma-
nos com essas diretrizes.

• Garantir a continuidade dos 
processos estratégicos de RH: a 
tecnologia permite também 
às organizações continuar 
a gerir processos estratégi-
cos para os negócios, como 
o recrutamento e seleção 
- através de entrevistas em 
vídeo, evitando riscos des-
necessários – ou a formação. 
Graças às soluções de e-lear-
ning, os funcionários podem 
continuar a aceder aos seus 
programas de formação, du-
rante este período, sem ter 
que interromper os planos 
de desenvolvimento, com o 
possível custo que tal impli-
caria para as empresas.

Foco na comunicação e colaboração
Nos últimos meses, a par da 
segurança, a comunicação 
tem sido uma das grandes 
prioridades das organizações. 
Comunicação interna e cola-
boração estão na ordem do 
dia. “As organizações que não 
estavam preparadas para isso 
tiveram que o fazer de forma 
muito rápida, esse investi-
mento, essa preparação, essa 

A IMPORTÂNCIA DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL FOI 
PREVISTA HÁ ANOS, MAS AGORA, 
POR FORÇA DE UMA PANDEMIA, FOI 
IMPOSTA AOS RH, MAIS RÁPIDO DO 
QUE TODOS NO SETOR PODERIAM 
IMAGINAR

necessário olhar e focar em 
algumas dessas componen-
tes para torná-las um pouco 
mais sofisticadas, melhorá-
-las”, explica Frederico Cruz.

A Meta4, empresa especia-
lista em soluções tecnológi-
cas para a gestão e desenvol-
vimento do capital humano, 
identificou alguns aspetos 
críticos que, neste contex-
to, as áreas de recursos hu-
manos podem promover e 
assegurar, graças às possi-

bilidades oferecidas pela tec-
nologia, nomeadamente:

• Assegurar a continuidade do ne-
gócio: o alinhamento dos recur-
sos humanos e colaboradores 
com as necessidades dos seus 
clientes é fundamental para a 
sobrevivência das organiza-
ções. Neste contexto, no qual 
se exige à organização uma 
engrenagem perfeita, a tecnolo-
gia permite que colaboradores 
e colegas de recursos humanos 
acedam a dados e informações 

SETEMBRO OUTUBRO  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  



Saiba mais em inforh.pt

35

reorganização, e isso foi posi-
tivo na perspetiva de que ago-
ra já estão mais bem prepara-
dos para esse tipo de trabalho 
e para aquilo que possa vir no 
futuro”, explica o responsável.

No caso da Everedge Con-
sultig, a solução própria já 
contemplava um portal dos 
colaboradores, onde os pro-
fissionais podiam chegar e 
consultar a informação, tendo 
a capacidade para fazer esta 
comunicação interna. Mas a 
pandemia exigia mais. “Nós 
tentámos criar novas dinâmi-
cas de interação dos colabora-
dores com a organização. Lan-
çar inquéritos, por exemplo. 
Quando foi a altura do início do 
Covid e as pessoas tiveram de 
ficar em casa, como quando se 
começou a colocar a questão 
de voltar para o escritório e em 
que condições, era importan-
te auscultar os colaboradores. 
Por isso, sentimos a necessi-
dade de incorporar funciona-
lidades de inquérito, que as 
pessoas entrassem no portal e 
tivessem de responder a per-
guntas e que essa informação 
fosse rapidamente capturada 

diretores e CEO, mas também 
lives com a área de RH, onde 
se abordam as principais dú-
vidas face à pandemia. Para 
gerir as diferentes equipas no 
escritório, passámos a utili-
zar a nossa app YouPlan, que 
nos permite gerir e planear 
as presenças nos escritórios 
e delegações, assegurando o 
planeamento necessário no 
dia a dia”, conta a diretora de 
recursos humanos Mariana 
Canto e Castro.

Na BorgWarner, uma em-
presa industrial que produz 
peças para automóveis, antes 
da pandemia, apenas 30% 
das pessoas da área de apoio 
à produção (escritórios) já 
tinham aderido ao regime 
de teletrabalho, o qual res-
pondia a limites muito espe-
cíficos – um dia por semana 
num máximo de 5 dias por 
mês. A pandemia obrigou a 
que essa prática se genera-
lizasse, mas, nesta empresa, 
a digitalização de processos 
e a existência de canais de 
comunicação internos as-
sentes em formatos digitais 
precederam a pandemia, o 
que lhes permitiu ter condi-
ções para reagir rapidamen-
te. “Foi possível implementar 
o trabalho remoto, em larga 
escala, com relativa facili-
dade para as equipas de de-
senvolvimento de produto e 
de suporte ao negócio”, par-
tilha Ana Silva, diretora de 
recursos humanos. Já a pro-
dução da fábrica, em Viana 
do Castelo, nunca parou. A 
preocupação atual passa por 
garantir a segurança de todos 
os profissionais. Num edifício 
que recebe diariamente cer-

medidas de segurança para 
cada função, as decisões do 
governo que impactavam na 
empresa e as consequências 
no payroll. Tudo isto através 
de SharePoint, Teams, What-
sApp e telefone. Na fase mais 
crítica gerimos quase 3 500 
contactos telefónicos, à volta 
de 500 WhatsApp e outros 
tantos SMS, só para temas 
Covid”, explica a responsável, 
acrescentando que o contex-
to levou o departamento a um 
outro nível de interação com 
as pessoas: “Tranquilizar foi 
crítico. Saber ouvir, entender 
o contexto pessoal do tra-
balhador, ajudar a resolver 
qualquer questão pessoal e 
familiar levou-nos a um ou-
tro nível de interação com as 
nossas pessoas.”

Especialista em recursos 
humanos, a Randstad pro-
curou adaptar o trabalho a 
um modelo quase 100% di-
gital, garantindo não só uma 
experiência o mais próxima 
possível do real, mas tam-
bém o bem-estar de todas as 
pessoas. “Passámos para um 
contacto próximo com os nos-
sos colaboradores, através de 
videochamadas, e adotámos 
um plano de diretos sema-
nais para todos os colabora-
dores, não só com os nossos 

pelos RH e trabalhada”.
Na Daufood, empresa 

que gere o master franchi-
see da Domino’s Pizza em 
vários países da Europa, a 
pandemia trouxe desafios, 
ao nível da gestão das pes-
soas, que, segundo Salomé 
Barreira, people first director 
da Domino’s Pizza Portugal, 
foram além da dimensão da 
digitalização e tecnológica. 
“Com as nossas lojas aber-
tas e o suporte das equipas 
de back office a trabalhar em 
regime de teletrabalho, tor-
nou-se crítico manter canais 
de comunicação fluidos e 
eficazes”, refere a profissio-
nal. “Informar sobre as deci-
sões da empresa, tais como 
o plano de contingência, as 
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ca de mil pessoas, foi preciso 
distanciar os horários de tur-
nos e criar mais espaços para 
os momentos de pausas, en-
tre muitas outras medidas. “A 
maior parte dos nossos mais 
de 800 colaboradores ape-
nas consegue desenvolver as 
suas funções presencialmen-
te, pelo que as ferramentas 
de comunicação digitais fo-
ram e continuam a ser as que 
mais impacto têm”, conclui. 

Outro exemplo chega-nos 
da Fnac, empresa do reta-
lho especializado, que conta 
atualmente com uma equi-
pa de 1800 colaboradores. 
Segundo Rita Mingatos, res-
ponsável de recrutamento 
& desenvolvimento RH, “o 
contexto de pandemia em 
que vivemos veio reforçar a 
urgência de um dos nossos 
principais eixos estratégicos, 
a transformação digital, mas 
agora com um foco especial 
na gestão das pessoas.” Du-
rante este período, a digitali-
zação permitiu à organização 
continuar a planear e desen-
volver a atividade, através do 
trabalho remoto, com recurso 
a ferramentas colaborati-
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vas, distribuindo as equipas 
por turnos e espaços, com o 
menor risco possível. “Para-
lelamente, os canais digitais 
têm sido o principal motor de 
comunicação e da Cultura In-
terna”, nota. 

Para a Altitude, uma em-
presa portuguesa de tecnolo-
gias de informação, dedicada 
à criação de produtos e solu-
ções para contact centers, com 
a pandemia, a  grande dife-
rença na digitalização foi dei-

xar de ser opcional para ser 
a única forma de trabalhar e 
comunicar. “Iniciámos o nos-
so processo de transformação 
digital há três anos, com o 
investimento em aplicações 
de mobilidade. A pandemia 
veio reforçar a necessidade 
de implementarmos todos os 
processos que já tínhamos de-
finidos nesta área, desde polí-
ticas como clean-desk, paperless 
e free-sitting, a trabalharmos 
em qualquer lugar e só com 
ferramentas digitais”, clarifica 
Rui Santos, CFO, head of HR, fi-
nance and legal.

Já, na tecnológica Abaco 
Consulting, a utilização mas-
siva das ferramentas Micro-
soft 365, e especificamente o 
Teams, permitiu aos colabo-
radores trabalhar a comuni-
cação e a partilha de informa-
ção, de uma forma até mais 
produtiva e regular do que 
antes do teletrabalho forçado. 
“Surpreendentemente não 
baixámos a nossa produtivi-
dade, mas cremos que tal só 
foi possível devido à nossa cul-
tura forte, à proximidade das 
nossas lideranças e rotinas de 
trabalho e o fator que permitiu 
que as coisas continuassem a 
rolar normalmente em termos 
de trabalho, a tecnologia e di-
gitalização da grande maioria 
dos nossos processos”, refere 
Ângela Santos, board member 
e responsável pelo desenvol-
vimento de capital humano 

da Abaco Consulting, empresa 
do setor tecnológico com cer-
ca de 140 colaboradores em 
Portugal.

Também na tecnológica 
Unipartner procurou cumprir-
-se o distanciamento social, 
aumentando a proximidade 
com recurso ao digital. “Criá-
mos novos processos virtuais e 
flexíveis de onboarding, gestão 
do talento e proximidade com 
as equipas. Os nossos eventos 
passaram a ser em formato 
híbrido, reforçando o engage-
ment e a comunicação”, nota a 
diretora de recursos humanos 
Elisabete Chaves.

Na empresa científica Sol-
vay, a digitalização já fazia 
parte do dia a dia e, por isso, 
o período de confinamento 
veio apenas reforçar a estra-
tégia que o grupo já vinha a 
adotar nesse sentido. “O que 
notámos com esta situação 
pandémica foram equipas 
mais sintonizadas, alinhadas 
e sob o mesmo contexto. Não 
tivemos obstáculos digitais e 
operacionais e assegurámos 
os deliverables a 100% sem 
disrupções. Muito concreta-
mente, os nossos softwares 
de RH permitiram-nos al-
cançar níveis de eficiência 
muito elevados e garantir o 
business as usual nos 64 paí-
ses”, sublinha Joana Adriano, 
EMEA talent acquisition deste 
grupo com cerca de 24 mil 
colaboradores.

Os Laboratórios Boiron, lí-
deres mundiais na produção 
e comercialização de medica-
mentos homeopáticos, pre-
sente em mais de 50 países, 
referiram que a plataforma 
OMNIA da PRIMAVERA lhes 

As organizações que, num 
cenário pré-Covid, já tinham 
investido em tecnologia de 
recursos humanos flexível 
e robusta estavam mais 
bem posicionadas para 
sustentar as suas operações 
e responder rapidamente às 
necessidades dos negócios

“É importante que os colaboradores sejam 
autónomos em determinados processos 
de RH, para que não consumam tempo dos 
RH e para que os RH também se possam 
concentrar noutras coisas que hoje em dia 
são necessárias dar resposta” - Frederico 
Cruz (Everedge)



A PANDEMIA TROUXE UMA 
NOVA REALIDADE: UMA 
GRANDE PROCURA POR 
TRABALHO VIRTUAL, COM 
SISTEMAS FÁCEIS, INTUITIVOS, 
ACESSÍVEIS A QUALQUER HORA 
E EM QUALQUER LOCAL   
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quer lado foram os pontos em 
que nos focámos mais”, indica 
o responsável.

Frederico Cruz faz ainda 
uma última nota sobre a im-
portância do “tempo” nos 
dias que correm, principal-
mente para os profissionais 
de RH, que têm estado na “li-
nha da frente” no que toca ao 
funcionamento do tecido em-
presarial. “Há processos, pe-
didos de informação aos RH, 
ou aqueles processos mais 
administrativos de utilizar a 
informação, que exigem tem-
po dos RH. Se os colaborado-
res conseguirem fazer isso de 
forma autónoma, no fundo, 
aliviam a carga dos recursos 
humanos. Como estão remo-
tos, ou a trabalhar em tur-
nos, os horários nem sempre 
coincidem. Então, as pessoas 
conseguirem trabalhar esses 
processos, consultar a infor-
mação, de forma autónoma, é 
a forma ideal de ultrapassar-
mos essa situação.” 

trouxe um grande ganho de 
eficiência na gestão dos re-
cursos humanos. Para João 
Pedro Jorge, diretor financei-
ro e administrativo, “É tudo 
feito de uma forma muito 
mais rápida, os documentos 
estão todos disponíveis na 
plataforma, onde as pessoas 
registam faltas, férias, despe-
sas, acedem a declarações e 
recibos. E o próprio reporting 
mensal passou a ser célere. 
Pelo menos, um dia de tra-
balho por mês foi poupado a 
algumas pessoas na empresa 
e isso é significativo.”

Garantir acessibilidade e segurança 
(e autonomia)
A pandemia trouxe novos de-
safios aos negócios. As empre-
sas que ainda tinham alguma 
resistência à transformação 
digital viram-se obrigadas a 
ceder às inovações trazidas 
pelas novas tecnologias. O 
momento provou que mesmo 
empresas tradicionais podem 
e devem ser digitais. A digita-
lização de processos deixou 
de ser apenas uma tendência 
para se tornar uma realidade 
que deve permanecer após o 
fim da crise do coronavírus.

Seja para fazer face às in-
certezas da atualidade, seja 
com olhos postos no futuro, 
com ou sem pandemia, os 
processos de RH estarem 
simplificados, serem intuiti-
vos e estarem informatizados 
é cada vez mais importante. 
“É importante que os colabo-
radores sejam autónomos em 
determinados processos de 
RH, para que não consumam 
tempo dos RH e para que os 
RH também se possam con-

centrar noutras aspetos a que 
hoje em dia são necessárias 
dar resposta”, clarifica Fre-
derico Cruz, acrescentando 
que quanto mais otimizados 
estiverem os processos, mais 
eficientes estiverem, menos 
tempo consumirem aos pro-
fissionais de RH, mais tempo 
eles vão ter para pensar e para 
reagir nestas situações”. Na 
Everedge, a simplicidade já 
faz parte do ADN e da forma 
como a empresa tecnológica 
vê o desenvolvimento da tec-
nologia para os RH: “já está 
muito intrínseca esta forma 
da simplificação, mas é uma 
coisa recorrente. Nós temos 
tentado simplificar cada vez 

mais, é isso que tentamos fa-
zer e tentamos também res-
ponder.

Outra necessidade pedida 
recorrentemente à Everedge 
pelos seus clientes, neste con-
texto, é o acesso em qualquer 
lado à informação e aos pro-
cessos de RH. “Dedicamo-nos 
também bastante à parte da 
segurança, da informação – 
quando estamos a expor a in-
formação que é sempre sen-
sível da organização para o 
exterior – e ao permitir que os 
colaboradores tenham acesso 
generalizado. Diria que são 
estes pontos principais: a co-
municação, a simplicidade e a 
segurança e o acesso em qual-
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om participações minoritárias e maioritá-
rias, a Sonae IM (Investment Management) 
– braço tecnológico do grupo Sonae, que 
investe noutras empresas de tecnologia 
das áreas do retalho, de telco e de ciberse-
gurança – contava com cerca de sete cen-
tenas de colaboradores, nomeadamente, 

nas organizações onde detinha uma parte maioritária e, por isso, 
também uma intervenção operacional mais incisiva.

Composta por diferentes organizações, a Sonae IM sentiu a ne-
cessidade de apostar numa solução que permitisse, numa única 
ferramenta, fazer a gestão de todos os processos de recursos huma-

C

DIGITALIZAÇÃO
SAM: UM COLEGA 
ESPECIALISTA  

NOS PROCESSOS RH

Com 700 colaboradores em cinco 
geografias, a Sonae IM criou uma 

solução para fazer a gestão de 
todos os processos de recursos 

humanos ligados ao ciclo de vida 
do colaborador. Assim nasceu, 

em 2017, o SAM: um novo colega 
disponível 24 horas por dia. 
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“ACABA POR 
DIMINUIR IMENSO 
OS FLUXOS DE 
EMAILS, O QUE 
PARA AS EQUIPAS 
DE RH É ALGO 
MUITO VANTAJOSO 
E FACILITA 
MUITO O NOSSO 
TRABALHO”

nos ligados ao ciclo de vida do 
colaborador. O objetivo passou 
por encontrar uma ferramenta 
que permitisse chegar a toda a 
gente, independentemente do 
local onde estivesse, do tipo 
de dispositivo que utilizasse, 
que fosse também flexível e 
adaptável às realidades dos 
vários negócios e que tivesse 
ainda uma certa simplicidade 
na introdução e remoção de 
empresas, facilitando assim a 
implementação da estratégia 
de gestão ativa de portfólio da 
Sonae IM. 

Para além disso, a organiza-
ção, com profissionais espa-
lhados por cinco geografias, 
sentia a necessidade de ter 
uma plataforma onde pudesse 
implementar cursos de e-lear-
ning, algo que não lhes era 
possível na altura com as so-
luções com que trabalhavam. 
“Queríamos ter uma forma de 
disponibilizar aos nossos co-
laboradores formação que não 
fosse em contexto de sala, tra-
dicional, mas queríamos tam-
bém ter uma ferramenta que 
nos permitisse reunir num só 
sítio todas as funcionalidades 
daquilo que são as ferramentas 
de recursos humanos, ou seja, 
que fizesse esta interligação 
com aquilo que é a avaliação 
de desempenho, as necessida-
des de formação e os mapas de 
talento”, explica Ana Ferreira, 
responsável pelas áreas de HR 
development e comunicação na 
Sonae IM. 

Algumas das funcionalida-
des pretendidas já eram uti-
lizadas com recurso a outras 
plataformas, mas o objetivo, e 
também o grande desafio, pas-
sava exatamente por integrar 

cazmente todas as dúvidas que 
possam surgir.

Em conjunto com uma agên-
cia externa, a Sonae IM apos-
tou ainda no desenvolvimento 
da marca da plataforma, para 
criar algo que fosse exclusivo 
da Sonae IM, que fosse fácil 
de memorizar e que estabele-
cesse essa ligação emocional. 
“Tal como, hoje em dia, existe a 
Siri ou a Alexa, termos também 
aqui uma pessoa, ainda que 
virtual, que fosse um colega, 
e que ajudasse o colaborador 
quando ele precisasse. Foi daí 
que nasceu a marca do SAM”.

De acordo com Ana Ferrei-
ra, a estratégia de comunica-
ção começou com um email de 
awareness: “um email  simples, 
como se fosse um email es-
crito por mim, sem qualquer 
imagética associada, apenas 
com o SAM a apresentar-se 
aos colaboradores, a dizer 
que era o novo colega e que 
em breve iriam saber mais 
novidades.” Depois, passado 
uns dias desse primeiro email, 
foi então enviada uma comu-
nicação de apresentação do 
SAM, com um vídeo em que 
“este” se apresentava e falava 
das diferentes áreas que a pla-
taforma trabalha. 

Encontrar o parceiro certo
Com vários softwares disponí-
veis no mercado, a escolha da 
Sonae IM recaiu sobre a Cor-
nerstone. “Os módulos da Cor-
nerstone responderam muito 
bem à primeira vista e foi por 
aí também a nossa decisão. 
Pareceu-nos que as funcio-
nalidades que a Cornerstone 
oferecia respondiam bastan-
te bem àquilo que seriam as 

todos os sistemas numa única 
plataforma. Perante a realida-
de de deterem várias empre-
sas, com necessidades dife-
rentes, era também necessário 
garantir a possível adaptação 
da solução às complexidades 
de cada uma das organizações.

Outro aspeto importante foi 
a intenção de “desmistificar 
um pouco a ideia que as pes-

soas têm a priori daquilo que 
é uma plataforma de recursos 
humanos, que normalmente 
são ou feias, ou pouco apelati-
vas, pouco user friendly”, conta 
a responsável.

A comunicação foi uma 
parte assumida com a máxi-
ma relevância neste projeto. A 
empresa queria também algo 
que criasse alguma curiosida-
de, principalmente na fase ini-
cial de lançamento do projeto: 
“Era importante criar algum 
impacto e estabelecer uma 
ligação emocional com o cola-
borador, para que ele tivesse 
não só curiosidade em utili-
zar, mas também sentisse que 
a plataforma iria acrescentar 
algo àquilo que são as necessi-
dades de cada colaborador ao 
longo do seu ciclo de vida na 
empresa.”

Assim nasceu o SAM, uma 
ferramenta desenvolvida pela 
Cornerstone, e criada para ser 
entendida como um colega dis-
ponível para tudo aquilo de que 
o colaborador possa precisar e 
habilitado para esclarecer efi-
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nossas necessidades”, partilha 
Ana Ferreira. 

A responsável deixa até um 
conselho para quem estiver a 
pensar fazer uma implementa-
ção deste tipo: explorar muito 
bem quais são as soluções stan-
dard da plataforma, ou seja, o 
que é que por defeito a platafor-
ma nos oferece. “Isto porque é 
mais fácil de gerir a longo prazo 
e também de atualizar. Estamos 
a falar de um software as a service, 
que tem várias atualizações ao 
longo do ano e, quanto mais nós 
utilizarmos as coisas como stan-
dard da plataforma, mais vamos 
beneficiar daqueles que po-
dem ser esses updates futuros”, 
acrescenta. 

Ana Ferreira alerta tam-
bém  que,  por vezes, pode ser 
necessário fazer algum “work 
around”: Mesmo que não seja 
possível fazer exatamente 
tudo como a empresa ideali-
zou inicialmente, ou se o by de-
sign não responde exatamente 
àquilo que é pretendido, há 
que estudar outras soluções. 
“Nesse caso, não poderíamos 
estar mais bem acompanha-
dos do que pelo ISQe que foi 
sempre uma excelente equi-
pa”, ressalva.

As diferentes fases de implementação
Toda a implementação e de-
senvolvimento da solução foi 
levada a cabo pelo departa-
mento de recursos humanos 
da Sonae IM, composto por três 
elementos, mas contando sem-
pre com o acompanhamento e 
feedback de outras equipas de 
recursos humanos, nomeada-
mente, das equipas locais per-
tencentes àquelas empresas 
maioritárias.

A implementação do proje-
to foi feita num espaço tem-
poral relativamente curto. A 
Sonae IM começou a fazer o 
benchmark de plataformas e a 
estudar a oferta que existia no 
mercado por volta de maio/ju-
nho de 2017. O kick off do pro-
jeto com a Cornerstone, por 

intermédio do ISQe, foi a 24 de 
novembro de 2017, e o go live 
da plataforma foi a 5 de feve-
reiro de 2018. “Fizemos aqui 
uma implementação em tempo 
recorde. Não com a ferramenta 
a funcionar ainda na totalidade, 
mas com aquilo que nós enten-
demos que eram os módulos 
fundamentais para fazermos 
o arranque”, diz a responsável.

À data do lançamento, esta-
vam disponíveis os módulos 
de gestão de formação – ainda 
apenas presencial nessa fase 
–, avaliação de desempenho, 
a área de benefícios dos cola-
boradores e também uma área 
de self-service, onde os colabo-
radores podem consultar os 
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recibos de vencimento, dados 
pessoais, entre outros. 

Em abril desse mesmo ano, 
seguiu-se o lançamento da 
primeira formação e-learning. 
E depois, em outubro, a imple-
mentação do módulo da suces-
são, ligado com a parte do ma-
peamento de talento e de risk 
assessment. Mais tarde, no ano 
seguinte, em março de 2019, 
foi implementado também o 
módulo de recrutamento. 

Um processo de melhoria contínua
Uma implementação desta en-
vergadura não é um processo 
estanque. Continuamente, fo-
ram surgindo novas necessida-
des a que a Sonae IM, em cola-

boração com o ISQe, procurou 
dar resposta através de novos 
módulos, funcionalidades e 
adaptando as já existentes. 

Neste momento, a platafor-
ma é usada também para toda 
a comunicação com os cola-
boradores. Os emails globais 
são enviados através de uma 
ferramenta que a Cornerstone 
possui. 

A solução está também 
integrada com o sistema de 
processamento salarial – SAP 
–, estando este sujeito a uma 
rotina diária de atualização au-
tomática dos dados de todos os 
profissionais.

Na parte da formação pre-
sencial, a plataforma permite 
ter uma série de funcionalida-
des automáticas, como o envio 
de convocatórias, que permi-
tem agora poupar tempo do 
trabalho administrativo. 

Também os módulos de 
performance e de sucessão vão 
sendo sempre afinados de cada 
vez que são lançados. No caso 
do módulo da performance, que 
foi lançado logo inicialmente, 
está sempre a ser revisitado, 
quer a cada avaliação anual, 
quer a cada avalição intercalar. 
Já o módulo de sucessão – que 
diz respeito aos mapeamentos 
de talento e risk assessment (com 
recurso à Nine Grid Box e outras 

ferramentas que permitem ma-
pear o talento e definir sucesso-
res) – é também um processo 
que tem vindo a ser melhorado 
continuamente à medida que é 
lançando todos os anos. “Des-
de 2018, sempre que lançamos 
cada um dos processos, volta-
mos a revisitar. Vemos qual foi 
o feedback da aplicação do ano 
anterior e vamos sempre tra-
balhando”. Este é um processo 
que é feito continuamente no 
sentido de tornar a plataforma 
cada vez mais ágil e mais fácil 
de trabalhar, quer para os cola-
boradores, quer para as equipas 
de RH.
Para tal, o apoio da Cornerstone 
tem sido fundamental, como 
conta: “dentro das grandes 
vantagens de ter uma platafor-
ma como a Cornerstone, está o 
mecanismo de reporting, que é 
muito relevante para as nossas 
áreas. E a Cornerstone tem um 
mecanismo de reporting muito 
bom, com muitas funcionalida-

des, muito completo, comple-
xo em termos de dados, mas 
muito fácil de trabalhar. Isso 
permite-nos ter uma grande 
autonomia.”
 
Self-service para poupar tempo aos 
recursos humanos
Um dos objetivos principais de 
desenvolver esta solução era 
integrar a plataforma na vida 
quotidiana dos colaboradores, 
para que deixasse de ser neces-
sário estes perguntarem ou en-
viarem um email aos recursos 
humanos para pedir determi-
nadas informações. “Acaba por 
diminuir imenso os fluxos de 
emails, o que para as equipas 
de RH é algo muito vantajoso e 
facilita muito o nosso trabalho. 
Porque estas modalidades do 
self-service, como lhes chama-
mos, é mesmo um self-service. A 
pessoa pode ir sozinha e obter 
a informação sem precisar da 
ajuda de outra pessoa”, remata 
Ana Ferreira. 

LEVOU-NOS A OPTAR PELA CORNERSTONE…
• “No fundo, esta simplicidade de termos uma solução única de recursos 
humanos que interligasse todos os processos e que permitisse uma boa 
experiência de utilizador e também de backoffice, mas que fosse algo 
que saísse um bocadinho daquilo que é o normal para uma ferramenta 
de recursos humanos, que tivesse um bom design e que fosse apelativo.”

“As implementações não são todas perfeitas, encontramos sempre 
algumas pedras no caminho, mas também há coisas que aprende-
mos. Uma das principais é não ficarmos presos a processos passa-
dos ou à forma como foi feito até agora, aquele velho pensamento do 
“sempre se fez assim”. Acho que a maior barreira que impede as em-
presas de implementarem novas soluções, muitas vezes, é estarem 
presas a ideias passadas e quererem fazer exatamente como faziam 
antes, numa plataforma nova que pode não encaixar a 100% naquilo 
que é o processo que têm atualmente.”

ANA FERREIRA 
RESPONSÁVEL POR HR 

DEVELOPMENT E COMUNICAÇÃO 
NA SONAE IM
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omo resultado da pandemia, assis-
timos a um conjunto de transfor-
mações na sociedade em geral que 
têm impacto direto na forma como 
vivemos o presente, olhamos e pers-
petivamos o futuro. Isso acaba por 
ter influência no nosso bem-estar, 

nos níveis de stress, nas nossas atitudes e comportamen-
tos e, consequentemente, no nosso desempenho a nível 
profissional.

Assim, torna-se imperativo para as organizações, tendo 
em conta os seus objetivos e a sua sobrevivência, que, para 
além de uma aposta vincada nos seus recursos humanos, 
que são pedra basilar em toda a estratégia organizacional 
e têm um contributo inestimável para o sucesso da mesma, 
adotem um conjunto de estratégias, que visem, entre outras 
coisas, a promoção e o desenvolvimento das capacidades 
psicológicas positivas (otimismo, esperança, resiliência e 
autoeficácia/confiança), ou seja, do capital psicológico po-

CAPITAL 
PSICOLÓGICO 

POSITIVO:   
IMPERATIVO  

PARA AS  
ORGANIZAÇÕES  
EM CONTEXTO  

DE CRISE

POR

Paulo Rego 
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
Miguel Pereira Lopes
Professor no ISCSP-ULisboa e Membro do Conselho Editorial

sitivo dos seus colaboradores. 
Estas quatro capacidades 

psicológicas positivas, que 
interagem entre elas e que 
compõem o capital psicológico 
positivo (PsyCap), revestem-se 
de extrema importância para 
as organizações (Luthans, You-
ssef, & Avolio, 2007), porque, 
segundo alguns autores, co-
laboradores com níveis mais 
elevados de capital psicológico 
positivo, quando comparados 
com os restantes, lidam me-
lhor com situações gerado-
ras de stress, têm uma maior 
propensão a ter atitudes mais 
desejáveis, tais como, autono-
mia, comprometimento para 
com a organização, melhor 
desempenho, são menos pro-
pensos a faltar e têm melhores 
comportamentos de cidadania 
organizacional (Luthans & You-
ssef-Morgan, 2017; Murthy, 
2014; Avey, Reichard, Luthans, 

& Mhatre, 2011). Outros estu-
dos aludem também ao facto 
de existir uma relação direta 
entre algumas das capacidades 
psicológicas positivas e o enga-
gement no trabalho (Luthans & 
Youssef, 2004; Cunha, Rego, 
Lopes & Ceitil, 2008). 

Poder-se-á constatar, ten-
do em consideração as atuais 
circunstâncias e o facto de es-
tarmos talvez na presença de 
uma mudança de paradigma, 
que uma aposta por parte das 
organizações no desenvolvi-
mento do capital psicológico 
positivo dos seus colabora-
dores, numa economia cada 
vez mais volátil, global e que 
se pretende sustentável, será 
certamente benéfica para as 
mesmas, tendo em conta a re-
lação custo versus benefício, e 
traduzir-se- á numa vantagem 
competitiva (Luthans & Yous-
sef, 2004). 

C
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A PROMOÇÃO 
E O FOMENTO 
DO CAPITAL 
PSICOLÓGICO 
POSITIVO PODE 
INDUZIR A NÍVEIS 
DE FELICIDADE 
INDIVIDUAL 
MAIS ELEVADOS 
E CONDUZIR A 
DESEMPENHOS DE 
EXCELÊNCIA

assim Positive Organizational 
Scholarship (POS) e Positive 
Organizational Behavior (POB), 
que têm a sua origem na Psi-
cologia Positiva, afirmam Se-
ligman, (2005) e Luthans et 
al. (2007). 

Segundo a literatura, e ape-
sar de POS e POB represen-
tarem suposições deontoló-
gicas distintas, uma vez que 
apontam para diferentes com-
ponentes da realidade como 
elemento-chave para explicar 
os comportamentos positivos 
(Lopes, 2013), POS alude a que 
os comportamentos resultem 
de caraterísticas psicológicas 
mais estáveis e consequentes, 
como fazendo parte do caráter 
e virtudes positivas, ao invés 
do que é apontado no POB, ou 
seja, que defende que as cara-
terísticas do comportamento 
devem ser vistas em primeiro 
lugar como consequência dos 
estados psicológicos positivos. 

Para Luthans et al. (2007), 
POB centra-se ao nível indivi-
dual e estuda as diversas for-
ças e capacidades psicológicas 
positivas (PsyCap) dos recur-
sos humanos que possam ser 
medidas e avaliadas. Segundo 
Luthans, Avolio, Walumbwa & 
Li (2005), o seu desenvolvi-
mento foca-se numa ótica de 
resultados positivos ao nível do 
desempenho, resultando isso, 
segundo Luthans & Youssef, 
(2004), numa melhor perfor-
mance organizacional. 

É como resultado do estudo 
efetuado por diversos autores, 
que o capital psicológico posi-
tivo (PsyCap) emerge definido 
como “um estado psicológico 
de desenvolvimento positivo 
que é caracterizado por ter con-

fiança para assumir e colocar 
o esforço necessário para ter 
sucesso em tarefas desafiado-
ras (autoeficácia); fazer uma 
atribuição positiva sobre ter su-
cesso agora e no futuro (otimis-
mo); ser perseverante perante 
as metas e quando necessário 
redirecionar os caminhos para 
alcançar o sucesso (esperança) 
e, quando abalado por proble-
mas com adversidades, susten-
tar e recuperar, ir mais longe 
e mais além, para alcançar o 
sucesso (resiliência).” (Luthans 
et al., 2007, p. 3). 

A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL PSICOLÓ-
GICO POSITIVO PARA AS ORGANIZAÇÕES 
Vários são os exemplos sobre 
o quão é importante para as 
organização e apostarem na 
promoção e desenvolvimento 
do PsyCap dos seus colabora-
dores. Talvez o mais paradig-
mático, tendo em conta vários 
fatores, tais como políticos e 
sociais é, segundo Luthans 
et al. (2005), o facto de exis-
tir uma relação direta entre 
o PsyCap dos trabalhadores 
chineses e o seu empenho, e 
que isso influenciou direta-
mente o desenvolvimento da 
economia chinesa. 

Para além disso, a literatura 
também refere que indivíduos 
com níveis de capital psicológi-
co positivo mais elevados são 
mais resistentes e tolerantes a 
mudanças que possam ocorrer 
em ambientes organizacio-
nais, e que possam originar 
situações de stress (Esbasi & 
Ozbek, 2017). Colaboradores 
com níveis mais elevados de 
PsyCap são mais autónomos 
e sentem-se mais confiantes, 
aquando da realização das 

CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO 
O capital psicológico positivo 
tem origem nos estudos re-
lacionados com a psicologia 
positiva, que remontam há uns 
anos e direcionaram o seu foco 
para o que está bem nas pes-
soas, tornando-as mais pro-
dutivas, ao invés da psicologia 

tradicional, que se centrava 
nos aspetos negativos da saúde 
humana (Luthans, Luthans & 
Luthans, 2004). Esse facto deu 
origem ao surgimento de duas 
correntes de estudos diferen-
tes, que apoiavam a positivi-
dade e a gestão baseada nas 
forças da organização. Surge 
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suas tarefas (Avey, Wersing, 
& Luthans, 2017). 

A literatura alude ainda 
ao facto de os colaboradores 
com níveis de PsyCap mais 
elevados, quando compara-
dos com os restantes, têm, ao 
invés destes, um conjunto de 
comportamentos e atitudes 
mais desejáveis, tais como, 
satisfação no trabalho, maior 
comprometimento para com a 
organização, sofrem de menor 
ansiedade, são mais criativos, 
têm taxas de absentismo mais 
reduzidas, são geradores de 
emoções positivas e, conse-
quentemente, menos cínicos, 
têm melhor comportamento 
de cidadania organizacional 
e desempenho (Luthans & 
Youssef-Morgan, 2017; Avey 
et al., 2011; Avey et al., 2008). 
Aliás, segundo Teixeira, Duarte 
e Lopes (2015), a promoção e o 
fomento do capital psicológico 
positivo pode induzir a níveis 
de felicidade individual mais 
elevados e conduzir a desem-
penhos de excelência, se apro-
veitado dia a dia. 

Não obstante, se o desen-
volvimento do PsyCap na sua 
globalidade é importante, o 
desenvolvimento parcial das 
capacidades psicológicas que 
o compõem reveste também de 
extrema importância, não só 
nos indivíduos, como para as 
organizações. Um exemplo dis-
so são os estudos que reportam 
que existe uma relação direta e 
significativa, entre a esperança, 
otimismo e autoeficácia, com 
o engagement no trabalho (Lu-
thans & Youssef, 2004; Cunha, 
Rego, Lopes & Ceitil, 2008; Xan-
thopoulo, Bakker, Demorouti & 
Schaufeli, 2009). 

Youssef, 2004; Luthans, Avey, 
Avolio, & Petersons, 2010). 

Face ao exposto anterior-
mente, no quadro que se se-
gue, apresentamos algumas 
estratégias que podem ser 
adotadas pelas organizações, 
para desenvolver o PsyCap dos 
seus colaboradores. 

Porém, para além das estra-
tégias em cima referidas, uma 
outra das estratégias que as 
organizações podem imple-
mentar é a adoção de novos 
tipos de liderança, mais po-
sitivos, tais como, a liderança 
autêntica. Segundo a literatura 
existente, os líderes autênticos, 
através do seus comportamen-
tos, atitudes, emoções, crítica 
e feedback construtivo, e como 
consequência de possuírem a 
capacidade de se manterem 
esperançosos e confiantes, 
conseguem influenciar o oti-

ARTIGO TÉCNICO

COMO DESENVOLVER O CAPITAL 
PSICOLÓGICO POSITIVO 
Como referido anteriormen-
te, face à importância que o 
PsyCap representa, não só para 
a sociedade, como para as or-
ganizações, o mesmo pode ser 
desenvolvido. Um exemplo dis-
so são estudos que apontam 
para que as quatro capacida-
des psicológicas positivas que 
compõem o PsyCap podem ser 
mensuráveis e desenvolvidas, 
tendo isso um impacto signi-
ficativo nos indivíduos nos 
mais diversos níveis, e nas 
organizações como referido 
anteriormente (Luthans & 
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(Adaptado de Luthans & Youssef, 2004) 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO PSYCAP 

mismo, a autoeficácia e es-
perança dos seus seguidores 
(Avolio, Gardner, Walumbwa, 
Luthans, & May, 2004; Luthans 
et al, 2007; Ilies, Morgeson, & 
Nahrgang, 2005).

CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que, na atual 
conjuntura, a adoção de es-
tratégias que visem o desen-
volvimento do PsyCap dos 
colaboradores, por parte das 
organizações, se reveste de ex-
trema importância, tendo em 
consideração a relação entre 
custos versus benefícios. Para 
além dos diversos exemplos 
já referidos anteriormente, 
e que ilustram bem o quão é 
importante a adoção desse 
tipo de estratégias, a literatura 
existente refere também que 
o PsyCap, quando comparado 
com o capital humano e social, 

· RESILIÊNCIA 

· ESPERANÇA

· OTIMISMO

· AUTOEFICÁCIA

Para os outros:
• Dotar os colaboradores de “ferramentas” para lidarem, 
por exemplo, com incerteza, adversidade, fracasso, 
conflito e até mesmo com mudanças positivas;
• Expor os colaboradores a situações imprevistas e de-
safiantes, sem lhes indicar previamente como o fazer;
Para si:
• Aprenda a controlar o stress decorrente da atual 
conjuntura;
• Seja flexível consigo e com os outros;
• A atual conjuntura obriga a aceitarmos que a mudan-
ça faz parte da vida;
• Não tenha medo de tomar decisões.Porém, não as 
tome precipitadamente.

Para os outros:
• Comunicar com clareza e assertividade;
• Desafiar os colaboradores a criarem os seus próprios 
objetivos profissionais e apoiá-los no atingir dos 
mesmos;
• Envolver os colaboradores na tomada de decisões 
que sejam importantes para o sucesso da organização;
• Induzir os colaboradores em tarefas diversas, em 
diversos períodos e apoiá-los por forma a porem à 
prova as suas capacidades e aptidões e a alcançarem 
pequenas vitórias.
Para si:
• Desvie-se de pensamentos negativos;
• Mantenha o foco nos seus objetivos e lembre-se dos 
sucessos alcançados no passado.

Para os outros:
• Desenvolver estratégias para que os colaboradores 
aceitem os seus erros e fracassos no seu passado;
• Fazerem os colaboradores olhar para os aspetos 
positivos da sua vida no presente;
• Apesar das incertezas quanto ao futuro, apelar para 
que o mesmo seja visto com otimismo;
• Fazer acreditar que os aspetos negativos, ao invés 
dos aspetos positivos, são sempre de curta duração;
• Ensinar a lidar com o erro e aprender a dar o benefí-
cio da dúvida;
Para si:
• Apesar das dificuldades atuais, concentre-se no seu 
sucesso;
• Apesar de não ser fácil, face às atuais circunstâncias, 
adote uma postura positiva;
• Rodeie-se de pessoas positivas. As circunstâncias 
atuais, assim o exigem.

Para os outros:
• Transmitir confiança aos colaboradores aquando da 
realização das suas tarefas;
• Criar metas e objetivos mais desafiantes e exequíveis;
• Colocar os colaboradores sob supervisão de alguém 
com sucesso, pois isso irá servir como modelo a seguir;
• Dar feedback construtivo;
• Fazer passar os colaboradores por diversas experiên-
cias de sucesso e motivadoras;
Para si:
• Descubra os seus pontos fortes, ao nível profissional, 
e aplique a sua energia em potenciá-los;
• Acredite em si;
• Aprenda a ser flexível consigo e com os outros. Lem-
bre-se de que passamos por momentos complicados, 
que nos afetam a todos.
• Crie uma lista de metas e objetivos a atingir, e lute 
pelos mesmos.
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pode-se traduzir em vantagem 
competitiva, isto é, “vai além 
do capital humano e do capi-
tal social, acrescentando-lhes 
vantagem competitiva através 
do investimento/desenvolvi-
mento de “quem se é” (Luthans 
e Youssef, 2005, cit por Lopes 
e Cunha, 2005, p.33). Uma 
outra conclusão interessante 
que pode ser discutível, mas 
não marginalizada, é o facto 
de a China se ter tornado uma 
potência económica devido, 
segundo nos refere Luthans 
et al. (2005), à aposta das suas 
organizações na adoção de es-
tratégias de recursos humanos 
que visaram especificamente 
o desenvolvimento do PsyCap 
dos seus colaboradores. 

Não menos importante, tra-
ta-se do facto de a literatura alu-
dir a que indivíduos com níveis 
mais elevados de PsyCap são 
mais inovadores, capazes de 
implementarem novas ideias 
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para solucionar problemas que 
possam ocorrer, e lidam me-
lhor com situações geradoras 
de stress (Abbas, Raja, Darr, & 
Bouckenooghe, 2014), como 
já referido anteriormente. Não 
obstante, se as organizações 
forem capazes de pôr em prá-
tica essas estratégias e criar um 
ambiente saudável que poten-
cie as capacidades psicológicas 
positivas dos seus colabora-
dores, segundo Bockorny & 
Youssef-Morgan (2015), não só 
os mesmos se mantêm, como 
também aumentam a sua capa-
cidade de atrair e desenvolver 
novos talentos, o que, para certo 
tipo de organizações será cer-
tamente benéfico. 

Por fim, podemos concluir 
que a adoção de estratégias que 
visem o desenvolvimento do 
PsyCap dos seus colaborado-
res, não só pode contribuir para 
um aumento da qualidade de 
vida, bem-estar e felicidade dos 
mesmos, como irá certamente 
dar origem ao surgimento de 
ambientes mais saudáveis e 
positivos, o que acaba por ter 
reflexo positivo na estratégia 
da organização. 
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As organizações podem implementar é 
a adoção de novos tipos de liderança, 
mais positivos, tais como, a liderança 
autêntica
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rabalhar presencialmente e pas-
sar muitas horas no escritório não 
é sinónimo de produtividade, nem 
de efetividade. Para Filipa Mendes 
Pinto, fundadora e partner da FIND, 
a alteração do conceito de local de 
trabalho pode ser a maior mudan-

ça, provocada pela pandemia, no setor da advocacia, um 
mercado que, como diz, tem a vantagem de ter alguma 
flexibilidade em contexto de crise e, por isso, é capaz de 
se adaptar às necessidades emergentes da própria crise.

Com 15 anos de experiência, a FIND é a única empresa 
em Portugal especializada na consultoria e recrutamento 
de advogados e assessores jurídicos. Nesta entrevista à 
RHmagazine, Filipa Mendes Pinto fala que as organizações 
devem estar “muito atentas para conseguirem, de uma 
forma objetiva e justa, diferenciar quem trabalha bem de 
quem não trabalha bem” e ainda de como a atual crise pode 
expor algumas fragilidades do setor, relacionadas com o 
recrutamento e a gestão das organizações. 

RHM Várias vezes alertou para um possível “entuasiasmo” de contra-
tação no setor. A pandemia veio expor algumas dessas fragilidades?
FMP Esta pandemia que ninguém esperava – muito poucos 
alguma vez pensaram nela como uma hipótese – apanhou 
todos desprevenidos e, acima de tudo, vindos de uma época 
de "peito cheio", como costumo dizer. Ou seja, estava tudo 
muito contente. Havia uma “onda”, em termos económicos, 
muito positiva, e os fantasmas do passado, relativamente 
à crise financeira vivida em 2008 – que, neste mercado, 
teve mais impacto a partir de 2011 –, estavam completa-
mente postos de lado. A maior parte das sociedades estava 
a crescer a dois dígitos ao ano, em termos de faturação, o 

T

"ESTA PANDEMIA 
VEIO EXPOR AS 
FRAGILIDADES DA 
GESTÃO"

devida ponderação prévia e 
que a sua ausência pode ter 
um impacto negativo supe-
rior ao da não contratação. 

Ora, quando confrontados 
com um tsunami que apare-
ce sem qualquer hipótese de 
aviso prévio, o desencontro 
de expetativas torna-se mais 

que também teve reflexos na-
turalmente ao nível dos recur-
sos humanos. Isso levou a que 
determinadas contratações 
fossem facilitadas, diria eu, 
ou pelo menos, menos bem 
escrutinadas. 

 Defendo há vários anos que 
qualquer contratação exige a 
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tempo – tem a ver com o fac-
to de, enquanto organizações, 
a maior parte das sociedades 
ainda não ser muito madura 
do ponto de vista da gestão. 
Portanto, essa imaturidade, 
ou essa menor profissionali-
zação, das áreas de gestão leva 
a que em situação de crise se 
sofra um pouco mais e mais 
evidentes se tornem essas 
fragilidades.

Onde sinto que pode haver 
consequências mais duras, na 
forma como as sociedades se 
preparam para os próximos 
tempos, não é tanto na rea-
ção à própria pandemia em 
si, mas na capacidade de res-
ponder de forma profissional 
e consistente à própria crise, 
porque as consequências ain-
da não se sentiram, vão-se 
sentir nos próximos meses.

Que particulares têm o mercado da 
advocacia, neste contexto?
Tem uma vantagem enorme. 

É um mercado que tem flexi-
bilidade, neste contexto. Em 
situação de crise há sempre 
determinadas áreas do direi-
to que são mais críticas e que 
são chamadas de uma forma 
mais intensa. Neste caso em 
concreto, por exemplo, a área 
do direito laboral foi evidente, 
o direto da saúde também, al-
guma parte de contencioso e 
também o direito financeiro. 
Diria que estas seriam as áreas 
de maior impacto, a par natu-
ralmente das novas tecnolo-
gias – porque, se há coisa que 
esta situação veio desenvolver 
e promover, foram as novas 
tecnologias. Isso permite às 
sociedades não perderem 
nunca uma fluidez de negó-
cio, porque umas áreas vão 
compensando as outras. Há 
determinados setores que, ou 
por força de uma grande espe-
cialização, ou por força do tipo 
de atividade, não conseguem 
ter esta maleabilidade de ajus-
te às necessidades mais fre-
quentes de uma crise. No caso 
das sociedades de advogados, 
isso é possível. 

A advocacia é um setor ainda muito 
tradicional. A pandemia veio forçar 
novas formas de trabalhar?
Acho que essa foi a grande 
mudança no setor da advo-
cacia. Como disse, ainda é 
tradicional. Não tanto como 
era há relativamente poucos 
anos, mas era, e ainda é, de 
alguma forma um tipo de ati-
vidade que valorizava imen-
so a presença física e que 
entendia que só trabalhava 
realmente quem estava fisi-
camente no escritório. 

A pandemia veio desmisti-
ficar isso, no sentido em que, 
ao obrigar a que todos estives-
sem em casa, veio esclarecer 
que, de facto, se pode manter 
níveis de produtividade muito 
elevados estando fora do ha-
bitual local de trabalho. Acho 
que isso é uma coisa que vai 
ficar para o pós-crise e que 
veio alterar um bocado o con-
ceito de escritório. Não veio 
eliminar o escritório, que vai 
continuar a existir – e é mui-
to importante, em particular 
para as novas gerações, que o 
escritório continue a existir – 
mas veio alterar esse conceito 
e veio retirar o peso de quem 
estava ausente do escritório e 
que à mesma conseguia tra-
balhar a um nível de produti-
vidade muito elevado.

Na advocacia, essa ideia de que 
quem não estava fisicamente po-
deria eventualmente não estar a 
trabalhar tanto era muito forte?
Na advocacia era certamente 
uma ideia fortíssima. Não só 
havia a ideia de que se tem 
de estar no escritório, como 
também era assumido que ali  
se tem de estar muitas horas 

Os mais novos precisam muitíssimo 
mais, para a sua formação 
profissional, de interação com os 
mais velhos, com pessoas, para 
poderem continuar a ter uma 
progressão e uma aprendizagem 
consistente e sólida 

evidente, podendo, inclusive, 
resultar agravado pela neces-
sidade natural de as organi-
zações olharem com maior 
critério para dentro. Não será 
de estranhar, por isso, que se 
assista, nos próximos tempos, 
a alguns reajustes de pessoas 
dentro das sociedades de ad-
vogados.

Que consequências podem ter esses 
desenquadramentos para estas or-
ganizações?
O que se passa – e esta é tam-
bém uma questão para a qual 
venho alertando há algum 
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– o que, por si só, são duas 
ideias completamente erra-
das. Primeiro, muitas horas 
no escritório não é equivalen-
te a elevada produtividade e 
eficiência, que são conceitos 
que hoje assumem enorme 
importância. E segundo, estar 
fisicamente no escritório tam-
bém não é equivalente a uma 
maior qualidade de trabalho, 
ou a um contributo diferencia-
do. Essas duas ideias ficaram 
bastante postas em causa, 
o que só pode ser bom. Mas 
também não se pode cair no 
exagero do extremo oposto de 
irmos todos para casa, porque 
é em casa é que trabalhamos . 
Nem oito, nem oitenta. O con-
ceito de escritório vai mudar, 
sem dúvida, mas vai ter de 
continuar. 

O que podem as sociedades de ad-
vogados aprender com esta crise? 
Para além daquilo que re-
feri – verem a prestação do 
trabalho com um olhar um 
bocado mais flexível – acho 
que compreenderam, na sua 
esmagadora maioria, que é 
saudável haver mais equilí-
brio entre vida pessoal e vida 
profissional, ainda que – e 
isto é uma nota importante – 
esta crise também tenha, ao 
colocar toda a gente em casa, 
eliminado alguns limites, do 
ponto de vista da gestão do 
próprio tempo, e as pessoas, 
às duas por três, estavam 
permanentemente a traba-
lhar. Enquanto no escritório 
sempre há alguma quebra 
para almoço, algum horário 
de saída, em casa estavam 
permanentemente a traba-
lhar. Mas regressados a uma 

VEIO ESCLARECER 
QUE, DE FACTO, 

SE PODE MANTER 
NÍVEIS DE 

PRODUTIVIDADE 
MUITO ELEVADOS 

ESTANDO FORA DO 
HABITUAL LOCAL 

DE TRABALHO

normalidade, acho que cer-
tamente aprenderam que se 
produz, ou se pode produzir, 
de forma muito eficaz, rentá-
vel e eficiente em casa como 
no escritório. Naturalmente 
que também será muito im-
portante haver uma atenção 
mais cuidada em relação às 
pessoas, porque obviamente, 
também neste tipo de contex-
tos, há colaboradores com-
petentes e incompetentes, e, 
às vezes, os incompetentes, 
nestes meios mais flexíveis, 
podem acabar por passar 
melhor entre os “pingos da 
chuva.” Isso deve obrigar as 
organizações a estarem muito 
atentas para conseguirem, de 
uma forma objetiva e justa, di-
ferenciar quem trabalha bem 
de quem não trabalha bem. 

Esta situação também é 
uma oportunidade para di-
ferentes pessoas, nomeada-
mente, para os mais jovens, 
que a devem ver como efetiva-

mente uma oportunidade. Os 
mais novos têm-se mostrado 
mais renitentes em regressar 
aos escritórios, muito mais 
do que os mais seniores, e 
isso é uma coisa que deveria 
preocupá-los na medida em 
que os mais novos precisam 
muitíssimo mais, para a sua 
formação profissional, de in-
teração com mais velhos, de 
interação com pessoas, para 
poderem continuar para a ter 
uma progressão e uma apren-

dizagem consistente e sólida. 
As circunstâncias que hoje 

vivemos, igualmente, levaram 
as sociedades e os advogados 
a valorizarem determinados 
momentos, os quais, até há 
pouco tempo, eram indife-
rentes, porque eram dados 
como adquiridos. Hoje, as 
pessoas pensam no que efe-
tivamente é importante, e isso 
transmite-se às organizações, 
com inegáveis consequências 
positivas. 
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Provider do Mês

Numa altura em que a digitalização da 
formação é fundamental, a B-Training 
Consulting posiciona-se como um 
parceiro privilegiado neste caminho a 
percorrer. 

ontando com quinze anos de atua-
ção no mercado português e PALOP, 
a empresa tem como principal foco 
a melhoria da qualidade da forma-
ção profissional nas várias modali-
dades. Uma das áreas de atuação 
da B-Training Consulting incide no 

apoio às entidades na sua certificação perante a DGERT. 
Neste sentido, tem ajudado inúmeras empresas no pro-
cesso de certificação, melhorando, deste modo, os seus 
procedimentos de gestão da formação, contribuindo para 
a agilização e otimização dos processos.

A formação pedagógica é outra das áreas de negócio 
em que a empresa tem apostado desde o início da sua 
atividade, reforçando a intenção de oferecer um leque 
de serviços que, no seu conjunto, conduzem a processos 
formativos de excelência. Para este efeito, tem desenvol-
vido, ao longo dos anos, centenas de ações do Curso de 
Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Formação 
Avançada de Formadores, Cursos de E-Formador/E-Tutor, 
Especialização em Gestão da Formação e Master em Ges-
tão da Formação.

Todos os cursos estão em constante processo de atua-
lização, de acordo com as práticas mais recentes do mer-
cado, sendo que os formandos têm um acompanhamento 
personalizado, realizado por tutores internos da B-Training 
Consulting, certificando-se, deste modo, a qualidade do 
serviço prestado e, por consequência, o desenvolvimento 
das competências essenciais dos profissionais – credibili-
zando ainda mais a formação no seu todo.

Nos últimos dez anos, a B-Training Consulting tem 

C

A INOVAÇÃO  
AO SERVIÇO  
DA FORMAÇÃO 

apostado também na pres-
tação de serviços de consul-
toria de e-learning, ajudando 
as empresas no processo da 
digitalização da formação.  

Tendo inequivocamente o 
fator inovação no seu ADN, 
a empresa juntou a sua forte 
componente pedagógica com 
a componente tecnológica, o 
que lhe tem permitido ofere-
cer um serviço diferenciador 
na área da formação à distân-
cia, que inicia com a instala-
ção, customização e parame-
trização técnico-pedagógica 
de uma plataforma de e-lear-
ning (LMS). 

Adicionalmente, a organi-
zação tem procedido à con-
ceção de cursos de e-learning 
de inúmeras temáticas, que 
poderão resultar da conversão 
de cursos presenciais para 
e-learning ou b-learning, ou da 
conceção de novos cursos em 
ambas as modalidades.

Hoje em dia a empresa 
conta com um leque de clien-
tes, desde PME’s até gran-
des empresas, que apostam 

continuadamente nos vários 
serviços que dispõe. Matilde 
Monteiro, do departamento 
de recursos humanos – de-
senvolvimento e formação da 
Viagens Abreu, partilha o seu 
testemunho: “Se queríamos 
apostar em formação à dis-
tância, teríamos que desen-
volver uma plataforma para o 
efeito. E, como não tínhamos 
internamente uma equipa 
com competências na área, 
até porque o nosso core não 
é esse, após pesquisa de mer-
cado, desafiámos a B-Training 
a ser nosso parceiro. Esta par-
ceria dura há mais de quatro 
anos e tem sido crucial na 
criação e desenvolvimento 
de conteúdos em e-learning 
à medida, tendo em conta o 
nosso setor de atividade”. 

Empresa: B-Training Consulting
Morada: Rua Castilho Nº 90, 1º Dto, 
1250-071 Lisboa
Telefone:  
(+351) 211 919 570 / 91 845 50 01
Site: www.b-training.pt
Serviços: Consultoria E-Learning, 
Certificações DGERT e Formação 
Profissional

Mafalda Isaac, Carlos Costa e Alda Neves,  
partners da B-Training
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Adaptar as competências e funções 
dos colaboradores às formas de 
trabalho pós-pandemia revela-se 
agora crucial para a construção da 
resiliência do modelo operacional.

A crise da Covid-19 obrigou muitos trabalhadores 
a mudarem a forma como trabalhavam quase da 
noite para o dia. Apesar dos temores iniciais de 
que a pressão seria muito grande, enquanto res-

pondiam à crise, muitas empresas acabaram por descobrir 
que essas novas formas de trabalhar podem ser um projeto 
a longo prazo. 

Mesmo antes da crise atual, as mudanças relacionadas 
com as tecnologias e os novos modelos de trabalho já es-
tavam a impactar os empregos e as competências que os 
trabalhadores precisavam de ter.

Em 2017, o McKinsey Global Institute estimou que até 
375 milhões de trabalhadores - ou 14% da força de tra-
balho global - teriam de mudar de profissão ou adquirir 
novas competências até 2030, por causa da automação e 
inteligência artificial. Numa recente pesquisa global da 
McKinsey, 87% dos executivos afirmavam enfrentar la-
cunas de qualificação na força de trabalho ou esperavam 
que isso acontecesse dentro de alguns anos. Mas menos 
de metade dos entrevistados tinha uma noção clara de 
como resolver o problema.

A pandemia do coronavírus tornou essa questão mais 

FORMAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO

EMPRESAS 
DEVEM CRIAR 
ESTRATÉGIAS  
DE TALENTO

ficação pode custar até seis 
vezes menos às organizações 
do que contratar no mercado. 
Embora esse cálculo varie 
significativamente com base 
na ocupação e na função do 
emprego, apresenta um forte 
argumento para os emprega-
dores considerarem os cus-
tos de requalificação de uma 
perspetiva holística.

Agora é hora de as empre-
sas dobrarem os seus orça-
mentos de aprendizagem e 
se comprometerem com a re-
qualificação. A aposta no de-
senvolvimento do seu talento 
também as fortalecerá para 
futuras disrupções. 

urgente. Os profissionais de 
todos os setores estão a ser 
forçados a descobrir como se 
podem adaptar a condições 
que mudam rapidamente, e 
as empresas estão a aprender 
como adequar esses trabalha-
dores a novas funções e ativi-
dades. Esta dinâmica é mais 
do que sobre trabalho remoto 
ou a função da automação e 
inteligência artificial. É tam-
bém sobre como os líderes po-
dem requalificar e aprimorar 
a força de trabalho para for-
necer novos modelos de negó-
cios na era pós-pandemia.

Para enfrentar esse desa-
fio, as empresas devem criar 
uma estratégia de talentos 
que contemple, não apenas 
aprendizagem de compe-
tências técnicas específicas 
do trabalho, mas também a 
aquisição de competências 
essenciais, como adaptabili-
dade, comunicação, colabo-
ração e criatividade.

Quanto ao investimento 
financeiro, de acordo com a 
Adecco, apostar em requali-
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Uma Aprendizagem  
Digital e Humana!
Transformamos as Competências  Transformamos as Competências  
em Performance através das nossas  em Performance através das nossas  
soluções de aprendizagem  
100% digitais

213 303 166 // info@cegoc.pt www.cegoc.pt

Solução de aprendizagem de curta duração - 2 horas  
- e altamente interativa, ideal para adquirir uma 
 competência específica.

Solução de aprendizagem que conjuga diversos recursos 
online com Classes Virtuais, sessões de eCoaching  
e atividades práticas on-job ao longo de várias etapas.

Solução de aprendizagem com uma duração de 4 a 6  
semanas, centrada na possibilidade de personalização  
do percurso de aprendizagem de cada participante  
de acordo com as suas necessidades individuais  
e o contexto profissional em que está inserido.
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E m entrevista à RHmagazine, Cátia Silva, head of open 
courses business development e multimodal learning & 
development advisor na CEGOC, afirma que são vá-
rias as vantagens deste modelo de aprendizagem 

para empresas e colaboradores, e que nunca como agora 
foi tão necessário apostar no upskilling e reskilling, quer para 
manter a competitividade do tecido empresarial, quer para 
aumentar a empregabilidade dos profissionais.

O online foi uma novidade para a CEGOC ou era algo a que já estavam 
habituados? Como adaptaram o vosso modelo negócio às condições 
impostas pela pandemia?
A digitalização da formação é uma aposta estratégica da 
CEGOC e do Grupo Cegos com aproximadamente duas 
décadas, pelo que já faz parte do ADN do grupo! Por exem-
plo, e de entre várias iniciativas recentes, destaco que nos 
últimos dois anos lançámos a abordagem 4REAL® (Real 
– Efficient- Adapted - Learning), continuámos a desen-
volver novos ativos e formatos digitais, como os módulos 
de treino intensivo, para além de criarmos uma coleção 
corporativa de soluções 100% digitais - #UP 4REAL® - 
disponível em sete idiomas, entre os quais o português. 

O contexto em que vivemos levou a que empresas e 
profissionais repensassem, não só os investimentos a 
realizar em learning & development (L&D), como incremen-
tou o sentido de urgência face ao necessário reskilling e 

“NUNCA COMO AGORA 
FOI TÃO NECESSÁRIO 
APOSTAR NO UPSKILLING 
E RESKILLING”
Quando surgiu a pandemia, a 
CEGOC já apostava no digital 
learning há quase duas décadas, 
mas os constrangimentos criados 
pela necessidade de isolamento 
exponenciaram a sua pertinência.

upskilling de competências in-
dividuais e coletivas. Por outro 
lado, os constrangimentos que 
o distanciamento social impõe 
exponenciaram a oportunida-
de e a pertinência do digital 
learning. Antecipando estas 
necessidades, e em conjunto 
com especialistas de diversas 
áreas, lançámos desde março 
um conjunto de novos percur-
sos de aprendizagem 100% 
digitais, reforçámos no merca-
do português as soluções #UP 
4REAL® e, mais recentemente, 
desenvolvemos um conjunto 
de virtual classrooms, de forma 
a apoiar o tecido empresarial 
a lidar com os atuais e futuros 
desafios.

Naturalmente, temos vin-
do a registar uma crescente 
procura por soluções digitais 
por parte do mercado, o que 
demonstra que estas foram 
boas apostas, que continuarão 
a merecer a nossa atenção e in-
vestimento nos próximos anos.

Quais as vantagens da formação 
100% online?
São várias as vantagens, muitas 
delas amplamente exploradas. 
Destaco, contudo, a personali-
zação e o reforço e transferên-
cia da aprendizagem.

Com a digitalização da 
aprendizagem torna-se pos-
sível permitir que cada um 
dos participantes individua-
lize, de acordo com as suas 
necessidades e interesses, o 
percurso de aprendizagem, 
tornando-o único e distinto 
face aos restantes elementos 
da sua equipa. Naturalmente, 
isto aumenta a relevância e 
o comprometimento de cada 
um com o processo de apren-
dizagem, condições essen-
ciais para aumentar o retorno 
do investimento.

Paralelamente, é possível 
criar mecanismos, não só de 
reforço, mas de desafio à im-
plementação da aprendiza-
gem no contexto de trabalho, 
o que potencia a sua trans-
ferência e produz resultados 
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POSSÍVEL 
PERMITIR QUE 
CADA UM DOS 
PARTICIPANTES 
INDIVIDUALIZE O 
SEU PERCURSO DE 
APRENDIZAGEM
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visíveis na performance indivi-
dual e coletiva.

Todavia, qualquer vanta-
gem que possamos associar 
à formação 100% digital só 
é verdadeiramente relevante 
se a experiência dos partici-
pantes for positiva. Para isso, 
há que ter sempre em mente 
os diferentes perfis de parti-
cipantes e a necessária (re)
humanização das soluções di-
gitais, incorporando ao longo 
de todo o percurso de apren-
dizagem diversas interações 
síncronas e assíncronas com 
especialistas, coachs, tutores, 
entre outros. Só assim pode-
mos assegurar que a autono-
mia inerente à realização de 
uma aprendizagem digital não 
seja percecionada como uma 
experiência pautada pela falta 

abrupta nas nossas vidas, e es-
tamos agora perante um novo 
contexto social, económico, 
até mesmo pessoal. Mais do 
que nunca, tivemos, ao longo 
dos últimos meses, a neces-
sidade de nos (re)adaptar, e 
essa necessidade continuará 
a pautar as nossas vidas. 

A mudança trouxe novas 
formas de operar, novos pro-
cessos, novas necessidades. 
E as consequências econó-
micas da pandemia irão pro-
vocar novas mudanças. Logo, 
nunca como agora foi tão ne-
cessário apostar no upskilling 
e reskilling, quer para manter 
a competitividade do tecido 
empresarial, quer para au-
mentar a empregabilidade 
de cada um de nós.

Isto implica apostar no de-
senvolvimento de um conjun-
to de competências, de entre 
as quais destaco a aprendi-
zagem contínua, ou seja, a 
capacidade de (re)aprender a 
aprender de forma constante 
e ininterrupta para enfrentar-

mos novos desafios. E o de-
senvolvimento desta cultura 
de aprendizagem significa que 
cada vez mais iremos querer 
aceder ao conhecimento e a 
um conjunto de ferramentas, 
métodos e técnicas, de forma 
rápida e concisa, quando efeti-
vamente sentimos essa neces-
sidade. Logo, o digital learning 
continuará a evoluir para res-
ponder de forma eficaz a esta 
realidade, e as áreas de L&D 
serão, cada vez mais, confron-
tadas com a necessidade de 
agilizar de forma económica 
as suas intervenções.

Incontornável é também a 
aposta no desenvolvimento 
de competências tecnológicas 
que visa aumentar a literacia 
digital, para, entre outras va-
lências, assegurar a seguran-
ça da informação e melhorar 
a comunicação e o trabalho 
remoto. Todavia, e cada vez 
mais, competências tecnoló-
gicas nas áreas da robótica, in-
teligência artificial, realidade 
aumentada, Internet of Things, 
bem como competências digi-
tais, como web development, web 
design e marketing digital, se-
rão incontornáveis, à medida 
que os negócios, em todos os 
setores de atividade, se trans-
formam e digitalizam.

Porém, neste “novo normal” 
há outras competências que 
são críticas, tais como a flexibi-
lidade e adaptabilidade, a cria-
tividade, o pensamento crítico, 
a comunicação, a liderança, até 
mesmo a inteligência emocio-
nal. Ou seja, é necessário re-
forçar a aposta no desenvolvi-
mento de um conjunto de soft 
skills que nenhuma tecnologia 
pode substituir! 

Cátia Silva - Head of Open 
Courses Business Development 
e Multimodal Learning & 
Development Advisor na CEGOC

de acompanhamento, partilha 
e aprendizagem social.

Quão importante é o upskilling e res-
killing nesta nova etapa de retoma 
gradual da atividade económica?
Todos nós experienciámos 
uma mudança repentina e 
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Com uma atividade essencialmente 
presencial, tendo em conta o elevado 
cariz técnico da oferta formativa, a 
ATEC viu-se forçada a suspender as 
atividades e encerrar as instalações 
em Palmela e Matosinhos, no 
seguimento da declaração do estado 
de emergência. 

C omo redefiniram a vossa estratégia perante a pandemia?
A reação foi imediata e permitiu-nos colmatar, de 
alguma forma, os efeitos da crise da Covid-19.  Sa-
bendo que, fruto do confinamento, o nosso mercado 

estava agora em casa, mas com acesso à internet, a equipa 
trabalhou no sentido da digitalização dos nossos serviços, 
reformulando conteúdos e criando outros. 

Em duas semanas, reformulámos a estratégia e criámos 
módulos de formação em regime totalmente online, tanto nas 
áreas de desenvolvimento pessoal e organizacional, como 
em áreas técnicas. Foi um esforço hercúleo de toda a equipa 
olhar com sentido crítico para os nossos programas e avaliar 
quais podiam ser adaptados para o formato online, reformu-
lar conteúdos e planos de sessão. Concomitantemente, foi 
necessário formar o conjunto de formadores em e-tutores 
e em algumas ferramentas digitais, por forma a prepará-los 
para o desafio da formação online. O esforço compensou e 
num curto espaço de tempo foram colocadas à disposição 
dos nossos clientes mais de 60 ações de formação, nas mais 
diversas temáticas, na modalidade Online Live Training.  

Esta crise levou-vos a criar novos 
programas para ajudar empresas e 
profissionais a ultrapassar esta fase?
Analisando as tendências do 
mercado, investimos igual-
mente no desenvolvimento de 
webinars e live interviews com es-
pecialistas em temáticas atuais, 
como a liderança e a diversida-
de. Tendo em conta que, pela 
primeira vez, os profissionais se 
depararam com a realidade do 
confinamento e do teletrabalho, 
criámos a rubrica online #jun-
tosnadistancia, com o objetivo 
de partilhar dicas e recomen-
dações no âmbito da gestão do 
teletrabalho, conciliação entre a 
vida profissional, familiar e pes-
soal, informações legais e até 
algumas temáticas com toque 
de humor.  

 
Quais as principais competências 
que os profissionais precisam de ter 
para dar resposta aos desafios do 
momento?
Durante o período de confina-
mento e no pós-confinamento, 
assistimos a um boom no desen-
volvimento de novas aplicações 
e plataformas facilitadoras do 
trabalho colaborativo, com 
inúmeras vantagens e poten-
cialidades que vêm ajudar a 
reforçar a aposta no teletra-
balho por parte das entidades 
empregadoras. Por outro lado, 
acreditamos que o receio de 
novas paragens de atividade 
levou o setor industrial a re-
forçar a aposta no aumento 
da produção automatizada e 
na crescente automatização e 
digitalização dos seus proces-
sos. Assim, e enquanto entida-
de formadora, consideramos 
que estes novos desafios vêm 
demandar dos profissionais o 
reforço ou aquisição de todo um 
conjunto de novas soft skills, em 
detrimento de hardskills como 
no passado. 

Competências como o pen-
samento crítico, a criatividade, 
a autonomia e proatividade, 
resolução de problemas, to-
mada de decisão, inteligência 
emocional, entre outras, são 
fundamentais face à neces-
sidade de adaptação a novas 
ferramentas e a novas formas 
de reorganização do trabalho. A 
necessidade de aprendizagem 
e atualização constante de co-
nhecimento passam a ser fun-
damentais para a sobrevivência 
profissional. 

“A ATUALIZAÇÃO 
CONSTANTE DE 
CONHECIMENTO 
PASSA A SER 
FUNDAMENTAL”

CRIÁMOS 
MÓDULOS DE 
FORMAÇÃO 
TOTALMENTE 
ONLINE

PAULO 
PEIXOTO 

DIRETOR DA REGIÃO NORTE 
NA ATEC
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A GROW-ING trabalha com 
as organizações no desenho e 
implementação de estratégias 
de gestão de pessoas. Através de 
uma abordagem ágil e criativa, a 
empresa propõe-se a transformar 
processos e comportamentos 
dentro das organizações.

C omo tem a GROW-ING respondido às novas necessidades dos 
clientes?
A pandemia trouxe muitos desafios às organiza-
ções, nomeadamente, no que concerne a dar res-

posta a necessidades de formação não planeadas. De um 
momento para o outro, assistimos a pedidos, por parte 
de vários clientes, de conteúdos relacionados com temas 
como o trabalho remoto, o bem-estar – na vertente do 
equilíbrio vida profissional e pessoal – e medidas preven-
tivas da Covid-19. Como somos uma empresa orientada 
para as novas tecnologias e desenvolvimento de conteúdos 
e-learning, facilmente conseguimos dar resposta de forma 
ágil e eficaz.

Numa altura em que se fala cada vez mais em enfrentar o futuro, que 
formações têm lançado?
Mais do que lançar formações, a GROW-ING foca-se em 
dar uma resposta customizada às necessidades de de-
senvolvimento. Temos o nosso portefólio de temas que 
desenvolvemos em contexto de formação presencial, 
e-learning e blended e que ajustamos sempre aos objeti-
vos específicos de cada organização. Tal como os nossos 
clientes, sentimos a necessidade de converter formatos 

presenciais em digitais, seja 
através da realização de webi-
nars, seja através da criação 
de conteúdos e-learning, ou 
mesmo da combinação dos 
dois formatos.

Como podem as empresas continuar a 
desenvolver os seus talentos de uma 
maneira cada vez mais digital?
De várias formas. Primeiro, é 
importante referir que a ideia 
de que apenas a geração mille-
nial está preparada para o digi-
tal é mito. É claro que importa 
conhecer a nossa população-
-alvo, sem preconceitos ou juí-
zos de valor, e como preferem 
aprender. É importante definir 
qual a estratégia de aprendi-
zagem da organização e pro-
porcionar um ambiente digital 
apelativo e que vá ao encontro 
daquilo que são as necessida-
des de desenvolvimento de 
cada pessoa, ou seja, pensar 
qual é a experiência de apren-
dizagem que queremos pro-
porcionar às nossas pessoas. 

Existem várias soluções no 
mercado, desde LMS (Learning 
Management Systems) a LXP 
(ferramentas focadas na expe-
riência de aprendizagem) com 
diferentes funcionalidades e 
diferentes níveis de investi-
mento. Antes da implementa-
ção, a GROW-ING realiza este 
diagnóstico com o cliente e 
propõe várias alternativas para 
que a solução encontrada seja 
a mais adequada para aquela 
realidade em particular. 

Por outro lado, fomentando 
a partilha de aprendizagens, 
ou seja, tornando os colabo-
radores não só consumidores 
de conteúdos, mas também 
criadores. 

Por último, dando-lhes li-
berdade. Nós aprendemos o 
que queremos, não o que nos 
impõem. Enquanto o investi-
mento em formação for ape-
nas em temas “obrigatórios”, 
os nossos talentos vão procu-
rar outras soluções… e quem 
sabe, outras organizações.

Considera que as empresas estão 
preparadas para as possíveis futuras 
necessidades?
Diria que algumas sim, outras 
nem tanto. Mas há algo que é 
transversal à grande maioria: 
a consciência da necessidade 
de se reinventarem e das suas 
equipas de RH agirem como 
parceiros de negócio, capazes 
de apresentar soluções de de-
senvolvimento de forma ágil, 
atempada e com verdadeiro 
impacto no negócio. Como já 
tive oportunidade de referir, a 
gestão do plano anual de for-
mação é muito século passa-
do. Os desafios do século XXI 
exigem respostas concretas 
aqui e agora… o futuro é hoje.

Na sua opinião, qual será o futuro da 
formação de colaboradores, após o 
coronavírus?
Acredito que será um misto de 
formação presencial, formação 
on the job e muita formação à 
distância/e-learning. Os for-
matos digitais já provaram ser 
eficazes, capazes de abranger 
um grande número de pessoas 
em simultâneo e, se bem cons-
truídos, muito apelativos. 

"APRENDEMOS O 
QUE QUEREMOS, 
NÃO O QUE  
NOS IMPÕEM"
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Sara Dória,  
Founder e managing 
director da GROW-ING
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O ano de 2020 ficará para sempre na história pelas 
razões que todos nós já conhecemos. O que eram 
certezas deixaram de ser, os projetos foram sus-
pensos e as prioridades mudaram radicalmente. 

Mas ficará certamente marcada, na nossa memória, a rapi-
dez e a agilidade que pessoas e organizações tiveram para 
conseguir alterar a sua forma de trabalhar e, em muitos 
casos, de reinventar os seus negócios. 

Mais do que nunca, é essencial desenvolver as pessoas e o 
seu talento. Foi, precisamente, para apoiar as organizações 
nesta desafiante missão de fazer crescer o seu talento que 
a Fórmula do Talento criou um programa de desenvolvi-
mento de competências denominado Modelo GROW®, que 
assenta em:

• Goals – Objetivos (Identificar o que é realmente impor-
tante e urgente)

• Reality – Realidade (Entender onde nos movemos e per-
ceber as frequentes mudanças que vão acontecendo)

• Options – Opções (Considerar sempre várias alternativas 
e vários cenários)

• Will – Vontade (Acima de tudo querer. Querer que os ob-
jetivos sejam concretizados, que as mudanças se concreti-
zem, que os níveis de desempenho sejam os mais elevados)

O Modelo GROW® pretende fazer crescer as organizações 
no seu todo, mas nunca descurando que o todo é constituído 
pelas suas diferentes partes, e que, em qualquer organi-
zação, as partes (as pessoas) assumem diferentes papeis 
e que, ao longo do seu percurso natural da carreira, vão 
necessitar de adquirir, desenvolver ou aprimorar diferentes 
competências.

Tal como num trevo da sorte, este modelo assenta em 
quatro pilares que representam os diferentes papeis que 
assumimos ao longo do nosso ciclo de vida na organização: 

• Colaborador GROW: desenvolvimento pessoal 
• Equipa GROW: trabalho de equipa 
• Líder GROW: liderança e gestão de Equipas 
• Parceiro GROW: relacionamento com clientes, fornecedo-

res e outros stakeholders 

Cada um destes pilares, por 
sua vez, abre caminho para 
explorar as diferentes compe-
tências que se podem e devem 
desenvolver para que uma em-
presa se torne uma organiza-
ção GROW.

Neste momento, e face às 
contingências que atravessa-
mos, o Modelo GROW poderá 
ser desenvolvido em forma-

to presencial, cumprindo as 
orientações da DGS, ou em 
formato online, recorrendo a 
um conjunto de ferramentas 
de colaboração digital.  

Mais do que nunca, é es-
sencial fazer crescer o talento 
nas organizações. É tempo de 
potenciar o desenvolvimento 
das suas pessoas e das suas 
chefias, para que estas possam 
gerir melhor as suas equipas, 
para investir no relaciona-
mento com os seus clientes e 
stakeholders e para conduzir e 
orientar a sua equipa, de modo 
a que esta se torne mais moti-
vada e produtiva.

Queremos que as empresas 
encontrem o seu trevo de qua-
tro folhas, e a Fórmula do Ta-
lento está entusiasmada em se 
juntar a essa aventura. Conte 
connosco! 

MODELO GROW®: A SOLUÇÃO PARA 
CONTINUAR A (DES)ENVOLVER  
AS SUAS PESSOAS!

O MODELO GROW 
PODERÁ SER 
DESENVOLVIDO 
EM FORMATO 
PRESENCIAL OU 
ONLINE 
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Outsourcing da 
Direção de RH Consultoria RH

Formação
e 

Desenvolvimento

Recrutamento 
e 

Seleção

geral@formuladotalento.ptwww.formuladotalento.pt +351 217 161 261

Nós temos a FÓRMULA… 
a sua Empresa tem o TALENTO!

Somos a consultora de recursos humanos que nasceu para apoiar as  
empresas portuguesas na gestão e desenvolvimento das suas pessoas, 

atuando em quatro áreas essenciais: 
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Flávia Brito 
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“FOMENTAMOS  
MUITO ESSA 
POLÍTICA DE 
MOBILIDADE E 
RECLASSIFICAÇÃO”
PEDRO JORGE SILVA, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SCML

esta organização, a missão de aju-
dar o próximo é vivida diariamente, 
não só externamente, nos serviços 
prestados, como também do ponto 
de vista interno. À RHmagazine, Pe-
dro Jorge Silva, diretor de recursos 
humanos da SCML há cerca de dois 

anos, dá a conhecer algumas boas práticas de gestão de 
pessoas da organização, que incluem uma aposta clara 
na formação e uma forte política de mobilidade interna, 
práticas essas que muitas vezes se cruzam, contribuindo 
para cerca de 2 500 movimentos internos por ano – entre 
novas contratações, mobilidades funcionais, reclassifica-
ções e substituições temporárias.

Nesta entrevista, o responsável fala ainda do processo 
de reestruturação do departamento de recursos humanos, 

que, sendo parte integrante 
da transformação digital que 
está em curso em toda a ins-
tituição, visa tornar os pro-
cessos menos burocráticos e 
mais ágeis, permitindo assim 
a evolução de carreira dos co-
laboradores.

FB Como está a ser o desafio de li-
derar os recursos humanos de uma 
instituição como a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa?
PJS É um desafio diário e 
constante. Vai fazer dois 
anos, em novembro, que aqui 
estou. A SCML, como costu-
mo dizer, tem tanto de desa-
fiante e disruptivo como de 
gratificante. Temos 522 anos 
de história, portanto, é natu-
ral que existam perspetivas 
e práticas de gestão resul-
tantes de mindsets distintos. 
Há todo um manancial de 

história que tem de ser geri-
do, sem nos desgarrarmos do 
passado, mas pensando no 
futuro. Temos de olhar sem-
pre em frente, porque estão 
constantemente a ser postos 
desafios à SCML e porque a 
SCML tem, na sua própria 
vivência do dia a dia e gestão 
diária, uma responsabilidade 
social acrescida relativamen-
te às demais instituições que 
conhecemos. Tem a particu-
laridade de ajudar o próximo, 
estar focada nas pessoas que 
mais precisam.

Além da necessária gestão 
de aproximadamente 6 500 
pessoas, temos uma equipa 

"Temos um potencial de evolução 
dentro da SCML que é uma 
realidade que poucas instituições 
ou empresas podem ter"
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Conhecida por todos, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML) é uma 
instituição com 522 anos de história, 
várias áreas de atuação e cerca de 
6 500 colaboradores. 



PEDRO  
JORGE SILVA 

DRH DA SANTA CASA DA  
MISERICÓRDIA DE LISBOA 

Iniciou carreira na consultora 
de RH Adecco, como 

responsável administrativo. 
Depois foi DRH na Air Luxor 

e na Parmalat Portugal. Mais 
recentemente, assumiu a 
direção de uma unidade 
de negócio RH na Geoban 

(pertencente ao Grupo 
Santander) e, depois de cerca 

de oito anos e meio, como 
DRH da Universidade Católica, 

mudou-se para a SCML.

Saiba mais em inforh.pt

"ESTAMOS A FALAR DE UM CONSIDERÁVEL 
NÚMERO DE TRABALHADORES QUE 
RECORREM A ESTE TIPO DE APOIO, 
IMPLICANDO UM INVESTIMENTO DE 
CENTENAS DE MILHARES DE EUROS"
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de recursos humanos, com 
113 pessoas, que dão apoio 
transversal às diversas áreas 
e serviços.

Na SCML, além do conforto 
das palavras e do ordenado 
ao final do mês, damos im-
portância ao reconhecimento 
e apoio adicional em situações 
críticas, que carecem de apoio 
de diversa ordem, por forma 
a capitalizar o mais possível a 
nossa capacidade de atração 
e retenção. Nesta vertente, a 
SCML tem uma sensibilidade 
acrescida ao nível dos apoios 
sociais, financeiros e de saúde, 
entre outros.  

Pegando no exemplo de 
uma boa prática dentro da 
SCML, reitero uma reconhe-
cida por todos os colaborado-
res – pelo menos aqueles que 
têm a intenção de recorrer a 
essa política de benefícios – 
que é o apoio à formação por 
iniciativa dos próprios. Ou 
seja, a SCML premeia os co-
laboradores – com apoios a 
"custo zero" – que, por vezes, 
já em fase adulta, com filhos e 
famílias constituídas, possam 
ter outras prioridades finan-
ceiras, e que, de outra forma, 
estariam impossibilitados de 
tirar uma licenciatura, acabar 
o mestrado ou doutoramento.

Qual é a adesão a essa iniciativa?
Desde 2018, com particular 
reflexo nos próximos dois a 
três anos, estamos a apoiar 
um total de 156 colaborado-
res. Estamos a falar assim de 
um considerável número de 
trabalhadores que recorrem a 
este tipo de apoio, implicando 
um investimento de centenas 
de milhares de euros. Isto é 

se revela atrativa, na medida 
em que beneficiamos da vanta-
gem de termos diversas áreas 
de atuação. 

Temos um potencial de 
evolução dentro da SCML que 
é uma realidade para poucas 
instituições ou empresas. 
Utilizando uma linguagem 
de gestão, não temos um core 
business, temos várias áreas e 
interesses de atuação. Posso 
iniciar a minha relação labo-
ral com a SCML numa área 
e acabar numa área comple-
mente distinta, face ao meu 
percurso profissional inicial. 
Nós fomentamos muito essa 
política de mobilidade e re-
classificação profissional das 
pessoas, com base na iniciati-
va dos colaboradores e chefias 
e de acordo com as necessi-
dades operacionais que vão 
surgindo.  

Quando surge uma oportu-
nidade para essa evolução se 
concretizar, a divulgação inter-
na é desencadeada pelos ca-
nais próprios, por forma a exis-
tir uma difusão transversal. 
Não obstante, os colaboradores 
candidatos são submetidos a 
todo um processo de avaliação 
– análise de perfil, entrevistas, 
testes, entre outros – por forma 
a termos as pessoas certas nos 
lugares certos.

considerado um dos bene-
fícios mais valorizados na 
SCML, porque nem todas as 
instituições ou empresas têm 
essa sensibilidade. É uma for-
ma de reconhecer as pessoas 
que trabalham na SCML, mas 
também uma forma de possi-
bilitar a progressão e promo-
ção dos nossos colaboradores. 

Para além disso, temos uma 
política de recrutamento que 
assenta num princípio base: a 
valorização dos recursos hu-
manos internos. Recorremos 
sempre, de há uns anos a esta 
parte, e em primeira linha, à 
mobilidade interna de cola-
boradores. Claro que isto gera 
fluxos de rotação entre equi-
pas que, para nós, também são 
um desafio diário. Ou seja, es-

tar constantemente a "repor" 
colaboradores que evoluíram 
na carreira, ou que foram alo-
cados a outros desafios e ou-
tras áreas, porque tiraram um 
curso, ou porque querem ter 
uma nova experiência de tra-
balho dentro da organização. 
Neste âmbito, a SCML também 
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Porém, tais mobilidades 
internas geram aquilo que, 
em gíria interna, designamos 
a lógica do carrossel. Vai-se 
ocupar uma posição, a posi-
ção anterior fica descoberta 
e, caso exista necessidade 
de reposição com novas pes-
soas, desencadeia-se outro 
processo interno. Assim, um 
processo de recrutamento po-
derá desencadear uma série 
de recrutamentos em cadeia, 
devido às sucessivas necessi-
dades de reposição. 

Só quando não encontra-
mos ninguém internamen-
te com o perfil para ocupar 
determinada posição é que 
recorremos ao recrutamento 
externo. Pontualmente, para 
o preenchimento de determi-
nadas posições, relativamente 
às quais já sabemos que tere-
mos dificuldade em encontrar 
competências internas, recor-
remos em simultâneo ao re-
crutamento interno e externo. 

"TEMOS DE ESTAR 'ON THE SAME PAGE' 
E DE PENSAR TRANSVERSALMENTE 

INDEPENDENTEMENTE DAS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO ONDE TEMOS 

RESPONSABILIDADES"

relativamente às oportunida-
des existentes.  

Vamos gerindo, dentro do 
possível e de acordo com as 
necessidades e possibilidades 
da SCML, todas essas movi-
mentações. Isso, por si só, é um 
desafio diário e constante para 
a nossa equipa de gestores e 
direções de unidade, a quem 
diariamente damos apoio. 
Dentro desta lógica de movi-
mentações – reclassificações, 
ingresso de pessoas, conversão 
de contratos de substituição 
em contratos sem termo – es-
tamos a falar de cerca de 2 500 
processos internos, que se tra-
duzem em cerca de 60 proces-
sos por semana. Isto permite 
ter uma noção da dimensão e 
do volume de trabalho que os 
recursos humanos têm, ape-
nas no que aos processos de 
recrutamento e contratação 
diz respeito. Por seu turno, é 
desencadeada uma série de 
outros processos inerentes à 
gestão do ciclo de vida de um 
colaborador da SCML, nomea-
damente, nas áreas da forma-
ção, saúde ocupacional, apoio 
social, payroll, reporting interno 
e externo e áreas de gestão de 
processos, com vista a otimizar 
toda a gestão de RH.

Pouco tempo depois de chegar à 
SCML, iniciou uma reestruturação na 
forma como os RH estavam organi-
zados. O que viu que o fez concluir 
que era necessário mudar?
Para começar, senti um enor-
me “peso” administrativo e 
excesso de papel. Essa foi logo 
a minha primeira perceção. 
Temos uma carga burocrática 
grande, que temos procurado 
desmaterializar a par e passo. 
Outro desafio que tive, e com 
a intenção dessa reorganiza-
ção, foi precisamente otimizar 
e tornar cada vez mais sincró-
nicas as áreas de recursos hu-
manos, ou seja, criar bases de 
dependência que muitas ve-
zes não eram percecionadas.

As mudanças que tive de 
operar nos recursos huma-
nos foram no sentido da con-
solidação de um espírito de 
corpo e equipa, e de perceção 
de que, se algo correr mal para 
uns, correrá, direta ou indire-
tamente, mal para todos. Con-

Isso faz com que as pessoas per-
maneçam mais tempo dentro da 
organização?
Sim. É uma forma de retenção, 
na medida em que as pessoas 
têm a perceção de que dentro 
da SCML têm uma potencial 
oportunidade de evolução. 
Claro que isto, por vezes, tem o 
efeito perverso de as pessoas 
assumirem tal possibilidade 
como uma realidade auto-
mática, expetativas estas que 
também têm de ser geridas 
com o devido enquadramento 
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tudo, se todos nos envolver-
mos nos processos, as vitórias 
são também de toda a direção 
de recursos humanos, sem 
prejuízo do reconhecimento 
do mérito e contributo indivi-
dual de cada um.

A intenção da restruturação 
visou dar resposta à necessi-
dade de tornar os processos 
menos pesados, mais ágeis 
e de sistematizar melhor os 
fluxos de informação entre as 
áreas da direção de recursos 
humanos. Portanto, todos te-
mos de estar “on the same page” 
e pensar transversalmente in-
dependentemente das áreas 
de atuação onde temos res-
ponsabilidades. 

Estamos também a falar de mudan-
ças comportamentais, não é?
Exatamente. Isso teve de ser 
gerido e é um desafio que se 
deve manter constante. Em 
paralelo, o intuito de esti-
mular a própria capacidade 

de adaptação e agilidade dos 
próprios recursos humanos 
é uma meta a atingir diaria-
mente, ou seja, estarmos cada 
vez mais ecléticos em termos 
de gestão. Claro que isto não 
se faz de um dia para o ou-
tro, e muito menos se faz em 
seis meses, ou num ano, ou 
em dois anos. É um processo 
que tem de ser alimentado e 
gerido diariamente. Na enor-
me estrutura que é a SCML, 
quando pensamos em fazer 
qualquer alteração, temos de 
começar a pensar “lá atrás” 
com a devida antecipação, 

no sentido de calcular uma 
série de detalhes, para que as 
alterações ocorram da forma 
mais eficiente possível e com 
o menor grau de imprevistos – 
o que, no presente contexto de 
ambiguidade e complexidade, 
se torna um complexo desafio 
em termos de planeamento. 

A SCML tem um propósito e uma 
missão muito particular, milhares de 
colaboradores e diferentes áreas de 
atuação. Como é que mantêm todas 
as pessoas alinhadas?
Quando falamos de chavões 
como “missão” e “cultura”, na 
SCML, vive-se essa missão e 
essa cultura, de facto, porque 
tem rosto e vida. Nem é pre-
ciso estar cá dentro. Quando 
ouvimos falar de SCML, asso-
ciamos a uma missão que é 
virada para os outros e para 
a ajuda ao próximo (aos que 
mais precisam), e essa missão 
acaba por ser vivida dentro da 
SCML de forma muito inten-
sa, em tudo o que fazemos. 
Todos trabalhamos com esse 
espírito e estamos incluídos, 
envolvidos e implicados nessa 
missão, porque sabemos que 
a SCML tem esse peso e essa 
resiliente missão presente na 
sociedade. Isso é o que nos 
motiva e alinha na permanên-
cia na SCML, dando-nos orgu-
lho e sentimento de pertença a 
esta singular instituição. 

Passámos por um período muito 
crítico. O período de confinamento 
levou-vos de algum modo a refletir 
sobre forma como a organização 
está estruturada?
Fomos forçados a repensar de 
forma ágil e eficaz, assumin-
do novas formas de trabalho, 

sem prejudicar a atuação da 
SCML, num período tão sen-
sível e incerto para a comuni-
dade em geral, revelando uma 
grande resiliência e abnega-
ção, por parte dos trabalhado-
res, em prol da prossecução 
da nossa missão. 

No que diz respeito aos hos-
pitais e ação social, também os 
recursos humanos, em conjun-
to com as áreas operacionais, 
tiveram de repensar políticas 
de reconhecimento, diferencia-
ção e estratégias de segurança, 
relativamente àqueles que esti-
vam na “linha da frente”. 

Tudo teve de ser repensado. 
Mas, na essência, faz senti-
do repensar, de forma mais 
resiliente no tempo, a forma 
como desenvolvemos o traba-
lho no dia a dia. Tivemos de 
nos adaptar tecnologicamen-
te e em tempo recorde. Foi um 
esforço enorme colocar mi-
lhares de pessoas em regime 
de teletrabalho.

Falou em políticas de reconhecimen-
to para as pessoas que estavam na 
"linha da frente". Do que se tratou 
concretamente?
Em termos retributivos, foram 
tomadas medidas que visaram 
compensar o esforço adicio-
nal e a exposição ao risco das 
pessoas que permaneceram 
na primeira linha de atuação. 

Nós tivemos essa capacida-
de e cuidado, sendo de louvar 
o esforço imprimido pelos co-
laboradores, que, no seu dia a 
dia de trabalho, mantiveram 
a SCML a funcionar, não pre-
judicando todos aqueles que 
recorrem a esta instituição e 
que a consideram o seu "porto 
de abrigo”. 

"Só quando não encontramos 
ninguém internamente com o 
perfil para ocupar determinada 
posição é que recorremos ao 
recrutamento externo"
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campanha “O Nosso Futuro” surge 
como parte da transformação digital 
que tem vindo a ser desenvolvida des-
de o início do ano passado na empresa 
de recursos humanos. “O momento 
em que nos habituámos a estar fisi-
camente mais distantes, trouxe-nos a 

vontade de estar mais presentes. A distância social acelerou 
a nossa transformação e estamos agora mais prontos e dis-
poníveis do que antes. Trouxemos o futuro para o presente”, 
afirma António Eloy Valério, CEO da Multipessoal.

Esta campanha assenta em quatro áreas de atuação es-
tabelecidas na crença de que o futuro do emprego será tec-
nológico, próximo de todos, mas igualmente responsável. 
A Multipessoal afirma por isso uma aposta na inteligência 
digital, com a promoção das ferramentas que permitem a 
agilidade dos serviços ao dispor de todos os stakeholders. 

Ao longo deste artigo vamos conhecer as diferentes áreas 
desta campanha.

O FUTURO INTELIGENTE 
Apoiados numa base de dados com mais de 600 mil can-
didatos, a Multipessoal analisa tendências de mercado e 
desenvolve ferramentas para enfrentar as oscilações ine-
rentes ao mesmo, sempre com foco na criação e manuten-
ção de relações únicas. 

Na nova área do colaborador, a empresa de recursos 
humanos disponibiliza os recibos de vencimento, o ma-

DO FUTURO 
PARA O 
PRESENTE

A
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A Multipessoal lançou um conjunto 
de iniciativas para que colaboradores, 
clientes, candidatos e parceiros 
possam enfrentar os desafios que 
foram impostos no momento presente.

nual de acolhimento e outra 
documentação útil para cola-
boradores. 

A organização dispõe 
também de uma solução de 
assinatura digital para os 
processos de contratação de 
colaboradores em trabalho 
temporário. Esta modalidade 
permite assim que estes do-
cumentos sejam assinados 
de forma segura, mais fácil 
e sustentável, diminuindo os 
processos burocráticos, as 
deslocações e os documentos 
impressos.

A Multipessoal anunciou 
também o primeiro assis-
tente virtual de emprego em 
Portugal, que está disponível 
24 horas por dia e que serve 
os colaboradores e candida-
tos. Só no primeiro mês de 
lançamento deste assistente 
virtual, registaram-se mais 
de 5 500 conversas com no-

vos utilizadores e mais de 27 
mil interações de candidatos 
ou colaboradores.

Há também uma nova pla-
taforma de emprego. Quem 
procura um novo desafio pode 
agora consultar todas as opor-
tunidades de trabalho desta 
empresa de recursos huma-
nos e, de forma rápida e fácil, 
realizar a inscrição e candida-
tura a vagas de emprego.

O FUTURO EMPREGO 
Como empresa portuguesa 
com mais de 26 anos de expe-
riência no setor dos recursos 
humanos, uma equipa de 160 
colaboradores dedicados, 1 
090 clientes e 10 250 colabo-
radores colocados em cliente, 
a organização tem marcado, 
e vai continuar a marcar, pre-
sença nos principais fóruns 
de discussão sobre o mundo 
profissional em Portugal.
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O PRIMEIRO 
ASSISTENTE 
VIRTUAL DE 
EMPREGO EM 
PORTUGAL, QUE 
ESTÁ DISPONÍVEL 
24 HORAS  
POR DIA
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O FUTURO EU
Este pilar diz respeito à va-
lorização das pessoas e às 
ferramentas disponibiliza-
das para garantir o estabe-
lecimento e manutenção de 
relações únicas.

A Multipessoal dispõe de 
uma ferramenta que permite 
o agendamento online de visi-
tas aos espaços de atendimen-
to da marca. Ainda no sentido 
de facilitar o contacto com os 
profissionais de recrutamento, 
surgem as páginas dos consul-

tores de recrutamento e sele-
ção especializado que permi-
tem a marcação de conversas e 
até mesmo entrevistas. Desde 
o lançamento da campanha 
“O Nosso Futuro” que todos 
os dias se realiza, pelo menos, 
uma entrevista com um dos 
consultores da empresa – en-
trevista essa que foi agendada 
online pelo candidato, no dia 
e hora que considerou mais 
conveniente. “Numa altura em 
que, por motivos excecionais, 
todos nos vimos obrigados ao 
distanciamento físico, senti-
mos que as páginas pessoais 
online dos nossos consultores 
de recrutamento e seleção es-

pecializado eram uma forma 
inovadora de nos aproximar, 
mesmo que digitalmente, 
das pessoas que procuram a 
Multipessoal. Por outro lado, é 
também uma forma de valori-
zar as nossas equipas internas 
dando-lhes um espaço perso-
nalizado, dedicado e de eleva-
díssimo potencial no contacto 
tanto com candidatos como 
com clientes. Estamos, uma 
vez mais, totalmente alinha-
dos com os valores da Multi-
pessoal, a estimar o que nos é 

mais importante: as pessoas, 
garantindo que somos supor-
te e que trabalhamos de forma 
sempre inovadora”, explica Ri-
cardo Carneiro, diretor da área 
de recrutamento e seleção es-
pecializado.

O FUTURO RESPONSÁVEL
Por último, o futuro respon-
sável representa a aposta da 
Multipessoal na responsabili-
dade social corporativa, com 
parcerias e iniciativas que 

podem até envolver colabo-
radores, clientes, candidatos 
e parceiros. 

A marca tem fomentado o 
fortalecimento da responsabi-
lidade social corporativa, por 
exemplo, através de um pro-
cesso de avaliação gratuita e 
personalizada do currículo dos 
candidatos. A empresa dispo-
nibiliza gratuitamente, através 
do assistente virtual no websi-
te, a análise personalizada do 
currículo dos candidatos, com 
base em 21 critérios objetivos, 
que vão desde a colocação de 
dados básicos de identificação 
do candidato à introdução de 
informação relevante e tangí-
vel no detalhe das habilitações 
académicas e experiência 
profissional. Outros fatores, 
como a formatação utilizada, 
a existência, ou não, de erros 
ortográficos e a forma como a 
informação é disposta no currí-
culo são também considerados. 

Até ao momento mais de 
300 candidatos já submete-
ram o seu CV para ser avaliado 
gratuitamente pela equipa de 
consultores especializados da 
Multipessoal, numa média de 
cinco currículos submetidos 
por candidatos por dia.

A Multipessoal assume as-
sim a responsabilidade de aju-
dar quem está desempregado a 
encontrar um trabalho e quem 
quer mudar a preparar-se para 
uma nova oportunidade. 

Para além disso, ainda no 
âmbito do “Futuro Respon-
sável”, a empresa de recur-
sos humanos vai doar parte 
da receita das colocações da 
área de recrutamento e sele-
ção especializado até ao final 
do ano. 
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transformação digital é uma aposta da Mul-
tipessoal desde 2019. Qual é a importância 
desta aposta para a marca? 
A transformação digital que iniciá-
mos no ano passado surge após um 
período de intensa pesquisa e estru-
turação, fruto de uma estratégia ra-

cional e ponderada, cujo objetivo fundamental é responder 
às necessidades do mercado de trabalho atual. Com vista 
a esse mesmo fim decidimos, antes de mais, que iriamos 
suportar esta reformulação em três pilares essenciais: pes-
soas, processos e tecnologia.

Estamos no mercado dos recursos humanos há mais 
de 25 anos. Temos o conhecimento que advém da nossa 
experiência. Temos bases consolidadas, mas também uma 
enorme vontade de evoluir e acompanhar todos aqueles 
que connosco colaboram, garantindo que conseguimos 
sempre ser o suporte que necessitam. Sabemos a impor-
tância do passado, mas estamos focados no futuro.

Deste projeto de transformação fazem parte aconteci-
mentos tão distintos como a renovação do executive board, 
o crescimento das equipas operacionais e de suporte, o 
rebranding da marca, a redefinição da missão, visão e valores 
e o desenvolvimento e disponibilização de ferramentas e 
processos tecnológicos que nos permitem uma melhor 
valorização das pessoas, dos seus assets enquanto profis-
sionais e do seu tempo.

“TRÊS PILARES 
ESSENCIAIS:  
PESSOAS, 
PROCESSOS E 
TECNOLOGIA”

A

ANTÓNIO ELOY VALÉRIO, CEO DA MULTIPESSOAL “O Nosso Futuro” surge a braços 
com o novo normal. A pandemia 
influenciou de alguma forma este 
novo posicionamento da Multipes-
soal? Ou algumas ações que te-
nham tomado?
A pandemia, apesar de nos 
obrigar a estar fisicamen-
te distantes, veio reforçar a 
necessidade de arranjarmos 
soluções para estarmos mais 
próximos. Daí que tenha surgi-
do esta campanha focada em 
"O Nosso Futuro”, com o ob-
jetivo de transmitir seguran-
ça neste tempo de incerteza 
e garantir presença mesmo 
quando nos pedem distância. 
O nosso foco é a manutenção 
de relações únicas com os 
nossos stakeholders. 

Os acontecimentos a que 
temos vindo a assistir resul-
taram numa antecipação das 
transformações que se pre-
viam e mudaram o presente. 
Da distância social decorre, 
para a Multipessoal, a vontade 
de estarmos ainda mais pron-
tos e disponíveis que no pas-
sado para garantir que neste 

momento de incerteza nos 
mantemos ao lado de quem 
colabora connosco. 

Na sua opinião o que vai marcar o 
futuro do emprego em Portugal?
É preciso entendermos o con-
texto em que operamos para 
avaliar o que será o futuro 
e, neste momento, é clara a 
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acentuação do desemprego. 
Esta tendência poderá resul-
tar numa inversão sobre quem 
guia o mercado. Isto é, vamos 
verificar um aumento do nú-
mero de candidatos para cada 
oportunidade de trabalho, o 
que resultará num retorno ao 
mercado encaminhado pelas 
organizações. Salvo exceções, 
como, por exemplo, as áreas 
das TI em que ainda não exis-
tem profissionais especiali-
zados suficientes para fazer 
face ao número de ofertas de 
emprego em crescimento. 

Desta inversão de papéis 
terá de resultar uma reinven-
ção, por parte das empresas e 
profissionais em grande par-
te dos setores. Acredito que 
a tecnologia será chave para 
estabelecer e partilhar ferra-
mentas que, não só distingam 
as organizações e as valorizem 
no mercado, como potenciem 
relações únicas – mesmo as 
que tantas vezes acontecem à 

distância nesta nova realidade. 
Para que se consigam estas 

relações é preciso que o foco 
esteja nas pessoas. Desde os 
colaboradores que serão os 
principais difusores da repu-
tação da organização, até aos 
clientes, candidatos e demais 
parceiros. 

Na Multipessoal, nesta fase 
conturbada, quisemos desen-
volver e aplicar iniciativas que 
minimizem o impacto desta 
crise. Daí que procuremos 
sempre atualizar-nos sobre 
o mercado para que seja pos-
sível apresentar soluções que 
aproximem pessoas e apoiem 
causas neste “Nosso Futuro”. 

A Multipessoal conta com mais de 
25 anos de experiência no setor de 
recursos humanos em Portugal. Que 
balanço fazem destes 25 anos? E 
quais os objetivos neste momento?
A Multipessoal celebra este 
ano, orgulhosamente, o seu 
27.º aniversário. Nascemos 
em 1993 como uma empre-
sa de trabalho temporário 
com vontade de afirmação 
no mercado dos recursos hu-
manos e temos atingido esse 
mesmo objetivo. Ao longo dos 
anos fomos desenvolvendo e 
atuando em diferentes áreas 
de trabalho para responder 
às necessidades do mercado. 
Desde o trabalho temporário e 
facility services, passando pelo 
outsourcing de profissionais 
de TI e field marketing, até ao 

recrutamento e seleção espe-
cializado nas áreas de fınance 
& banking, sales & marketing, 
engineering & manufacturing e 
information technologies. 

Em 2019 iniciámos o pro-
jeto de transformação e no 
início deste ano apresentá-
mos ao mercado um conjun-
to de evoluções: o rebranding 
da Multipessoal, a agregação 
das marcas numa só voz e o 
lançamento de uma plata-
forma de emprego renovada. 
Depois surge esta campanha 
"O Nosso Futuro", que traduz 
perfeitamente o nosso po-
sicionamento: a vontade de 
acompanhar todos aqueles 
que connosco colaboram em 
estreita relação para garantir 
que, mais do que oportunida-
de, somos suporte.

O balanço destes anos no 
mercado mostra-se assim 
extremamente positivo, adap-
tável e evolutivo. E os objeti-
vos, neste momento, passam 
por combater este período de 
crise, garantindo a nossa con-
tribuição para a reativação do 
emprego em Portugal.

Numa altura em que as taxas de 
desemprego aumentam e em que 
se prevê uma crise cujos contornos 
ainda não são possíveis de definir, 
concorda que as empresas de RH 
vão assumir um papel importante 
na sociedade, no sentido em que 
vão ser parceiros ativos para tentar 
minimizar este problema no país? 
Sem dúvida que sim. As em-
presas de recursos huma-
nos, nas suas diversas áreas 
de atuação, terão de assumir 
esse mesmo papel para a 
movimentação do mercado 
de trabalho, ao lado de pro-
fissionais e organizações. 

Como é que a Multipessoal prevê 
dar o seu contributo?
Na Multipessoal vamos con-
tribuir para a reativação do 
emprego em Portugal possi-
bilitando às pessoas desem-
pregadas encontrar uma nova 
oportunidade de emprego, e 
ainda auxiliando aqueles que 
procuram mudar e abraçar 
um novo desafio. 

Temos serviços de tra-
balho temporário, outsour-
cing nas áreas de TI, field 
marketing e recrutamento e 
seleção especializado para 
quem pretende ingressar no 
mercado de trabalho; apre-
sentamos o serviço de career 
management para quem pro-
cura um processo de reinte-
gração estruturado e ainda 
disponibilizamos os serviços 
da SGL na área dos facility 
services. No fundo, e porque 
acreditamos que todos os 
trabalhos são importantes, 
garantimos a valorização 
de profissionais e o apoio às 
empresas nas mais distintas 
áreas de atuação. 

NESTA FASE 
CONTURBADA 
QUISEMOS 
DESENVOLVER 
E APLICAR 
INICIATIVAS QUE 
MINIMIZEM O 
IMPACTO DESTA 
CRISE

A tecnologia será chave para 
estabelecer e partilhar ferramentas 
que, não só distingam as organizações 
e as valorizem no mercado, como 
potenciem relações únicas
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A pandemia veio chamar, como 
nunca, a atenção das organizações 
para o tema da saúde mental. Devido 
essencialmente ao confinamento, 
muitas empresas aumentaram os 
canais de comunicação com os 
trabalhadores e também o número de 
iniciativas para promover a saúde e o 
bem-estar. 

as é preciso ir mais longe. Dentro ou 
fora do escritório, é preciso garantir 
lideranças próximas, sensíveis e con-
fiáveis, avaliar por rotina os riscos psi-
cossociais e criar canais apropriados 
para a prevenção, deteção e acompa-
nhamento dos colaboradores.

Quem o diz é Filipa Palha (FP), presidente da ENCON-
TRAR+SE - Associação para a Promoção da Saúde Mental, 
e Pedro Martins (PM), diretor de recursos humanos e orga-
nização da MDS Portugal, que, em entrevista à RHmagazine, 
falam da importância das relações humanas num mundo 
cada vez mais digital, da necessidade de adotar uma visão 
holística nas empresas e de ter lideranças preparadas para 
lidar com o tema da saúde mental com as equipas.

Como podemos criar relações de trabalho mais humanas?
FP Trabalhando a dimensão humana das pessoas no local de 
trabalho. Olhando cada uma das pessoas que desempenham 
funções específicas durante 7, 8, 10, 12 horas de trabalho de 
uma forma holística, e reconhecer que existem outros aspetos 
das suas vidas que deveriam ser considerados no local de 
trabalho. Entre eles, a sua saúde (física e mental), o contexto 
social onde se inserem (família, amigos, comunidade onde 
vivem), acontecimentos de vida significativos, entre outros.

M

SAÚDE MENTAL:  
UMA CONDIÇÃO  
SINE QUA NON

PM Em complemento ao refe-
rido por Filipa Palha, gostaria 
de realçar que o papel da ges-
tão de pessoas no contexto da 
transformação digital tem uma 
relevância acrescida, visto que 
a tendência é a passagem de 
modelos de trabalho tradi-
cionalmente relacionais para 
modelos dependentes da tec-
nologia, processos, workflows 
que reduzem essas interações 
humanas. Deste modo é ne-
cessário promover momentos 
formais e informais de relação 
entre os colegas, não só para 
promover a comunicação e, 
desta forma, evitar eventuais 
conflitos, mas fundamental-
mente para proporcionar am-
bientes empáticos, com víncu-
los emocionais e sentimento 
de pertença à organização, 
criando assim uma verdadeira 
cultura empresarial baseada 
nas pessoas.

Qual o papel das chefias em garantir 
a saúde mental dos colaboradores?
FP As chefias têm um papel 
fundamental, considerando 
a proximidade que se espera 
que é expectável terem com as 
pessoas que fazem parte das 
suas equipas. Sabendo-se que 
uma em cada cinco pessoas 
passa por um problema de saú-
de mental num determinado 

ano, e que o nosso bem-estar 
psicológico e mental é determi-
nante para a boa utilização das 
nossas capacidades, é evidente 
o papel das chefias nesta ma-
téria. Não podemos ignorar, no 
entanto, que, lamentavelmente, 
também nos deparamos com 
chefias altamente tóxicas res-
ponsáveis pelo adoecer mental 
daqueles que deles dependem.

PM: As chefias são o elemento 
fundamental na deteção pre-
coce da saúde mental tendo 
em consideração a proximi-
dade e conhecimento que têm 
dos seus colaboradores. Faz 
parte do seu papel de líder “to-
mar o pulso” da equipa e estar 
muito atento a todos os sinais 
de aumento de mal-estar e di-
minuição do seu desempenho 
profissional.

No entanto, é preciso não 
esquecer que as próprias 
chefias não estão imunes ao 
risco de doença mental, muito 
pelo contrário, pelo que, mais 
do que uma responsabilidade 
hierárquica, o garante da saú-
de mental é de toda a equipa, 
de toda a organização, e devem 
ser utilizados todos os canais 

Pedro Martins

Filipa Palha
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SÓ EM AMBIENTES 
SEGUROS, 
COM CHEFIAS 
GENUINAMENTE 
SENSÍVEIS E 
CONFIÁVEIS, É QUE 
OS PROFISSIONAIS 
PODEM SENTIR 
À VONTADE 
PARA PARTILHAR 
EXPERIÊNCIAS 
DESTA NATUREZA
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disponíveis para se poder 
atuar preventivamente.

Como é que as chefias podem estar 
atentas e intervir? Que mecanismos 
podem ser criados dentro das orga-
nizações?
FP As chefias precisam, antes 
de mais, de ter literacia em saú-
de mental para poderem ser 
sensíveis a sinais e sintomas 
de alerta, e para saberem como 
agir perante diferentes cená-
rios. É, igualmente, importante 
que o tema do bem-estar psi-
cológico e da saúde mental seja 
falado abertamente, que seja 
reconhecido por todos que faz 
parte dos valores organizacio-
nais tratar a saúde mental de 
forma idêntica à saúde física. 

Atendendo ao estigma que 
ainda existe, o início de certos 
programas nesta área parte 
da partilha de experiências de 
pessoas de relevo na empre-
sa. O exemplo do português 
António Horta Osório, CEO do 
Lloyd’s Banking Group do Rei-
no Unido, devia ser mais co-
nhecido pois demonstra como 
todas as pessoas, independen-
temente das suas capacidades 
e/ou lugar que ocupam, podem 
passar por um problema de 
saúde mental. Partindo da sua 
experiência pessoal, Horta 
Osório reconheceu a importân-
cia de atender a esta dimensão 
da saúde e implementou uma 
política de promoção da saúde 
mental nos cerca de 65 mil co-
laboradores do banco. 

De forma particular, um 
dos aspetos que já devia estar 
acautelado nas empresas é o 
da avaliação sistemática dos 
riscos psicossociais. 

tores psicossociais determi-
nantes para o bem-estar no 
trabalho, a dimensão psico-
lógica e mental ainda é rara-
mente abordada. As relações 
interpessoais, a organização do 
trabalho, as fronteiras entre o 
trabalho e a vida pessoal, a con-
ciliação entre a vida pessoal, fa-
miliar e profissional estão entre 
os aspetos a ser considerados 
na criação de uma cultura or-
ganizacional que pretenda ser 
“mentalmente saudável”.

 
PM A saúde mental deve ser 
uma pedra basilar na cultu-
ra da empresa, com âmbito 
temporal alargado e perene. 
Se alguma coisa aprendemos 
com a pandemia é que grande 
parte das empresas do setor 
dos serviços, como é o caso da 
MDS, podem (e devem) deixar 
de estar vinculadas ao tradi-
cional modelo de trabalho pre-
sencial “das 9 às 5”. Modelos 
de teletrabalho e flexibilização 
horária permitem um equilí-
brio mental resultante da con-
ciliação entre a vida pessoal e 
profissional. 

Ainda assim é fundamental 
não correr riscos de corte de 
vínculos relacionais e emocio-
nais entre os colaboradores e 
a empresa ou equipa. A res-
ponsabilidade da organização 
pela promoção de momentos 
de relação interpessoal entre os 
seus colaboradores é acresci-
da em contextos laborais mais 
flexíveis. Neste contexto, a pro-
moção de uma comunicação de 
confiança e empática torna-se 
simultaneamente um desafio 
e uma condição sine qua non de 
sucesso. 

PM: Antes de mais destaco o pa-
pel da sensibilização e forma-
ção no âmbito da saúde mental. 
Mas a formação por si só não 
é suficiente. A empresa deve 
dispor de canais apropriados 
para apoio à prevenção, dete-
ção e acompanhamento dos 
colaboradores.

No caso da MDS, para além 
da formação dada para ajudar 
os colaboradores a identificar 
precocemente eventuais si-
nais nos próprios ou nos co-
legas, complementamos o se-
guro de saúde, disponibilizado 
a todos os colaboradores da 
empresa, com acesso a con-
sultas de psicologia.

O medo de não ser com-
preendido ou julgado pode 
ainda condicionar muitos pro-
fissionais a pedir ajuda. 

O que é que as chefias devem fazer 
para garantir que os profissionais 
se sentem à vontade para partilhar 
realmente aquilo que sentem?
FP O estigma na doença mental 
ainda é um enorme obstácu-
lo que não pode ser ignorado. 
Estamos a falar numa mudan-
ça de mentalidades que estão 
alicerçadas em preconceitos 
milenares. Só em ambientes 
seguros, com chefias genuina-
mente sensíveis e confiáveis, 
é que os profissionais podem 
sentir à vontade para partilhar 
experiências desta natureza.

Temos pela frente um lon-
go trabalho que obriga a ações 
concertadas, consistentes e 
contínuas. 

PM Neste âmbito, como em to-
dos os aspetos culturais que es-
tão enraizados na nossa socie-

dade, o papel da sensibilização 
e formação é fundamental. São 
processos de transformação 
morosos e o papel da empresa 
é não deixar cair o tema, evitar 
fenómenos de moda e persistir, 
ao longo dos anos, na capaci-
tação dos colaboradores para 
lidar com situações próprias e 
com os colegas.

Quais os aspetos que devem nortear 
uma empresa com uma cultura orga-
nizacional “mentalmente saudável”? 
FP Como em qualquer outra 
área da saúde, é necessário 
medidas de promoção da saú-
de mental, de prevenção, de 
intervenção precoce e de re-
cuperação e reintegração.

Apesar da importância que 
tem vindo a ser dada aos fa-
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A atual crise pandémica de 
Covid-19 forçou-nos a rebatizar a 
“normalidade” e, subitamente, de 
tão disruptivo, o “normal” passou a 
ser permanentemente adjetivado. A 
resposta à pandemia trouxe novas 
regras e procedimentos, novas 
preocupações, novos desafios. Em 
suma: uma “nova normalidade”.

s imperativos de adaptação e de 
mudança sentiram-se também, 
com particular impacto, no contexto 
laboral, com trabalhadores e empre-
gadores a braços com as profundas 
transformações no modo de prestar 
trabalho. Em especial durante o pe-

ríodo de confinamento obrigatório, mas mesmo depois, 
assistimos a uma massificação do teletrabalho, ao surgi-
mento de “flexibilidades” no tempo e local de trabalho, ou 
mesmo nos meios, e à necessidade de dotar ou reforçar as 
tecnologias de informação e comunicação das empresas.

A impulsionar esta transformação laboral estão várias 
forças: o dever de cumprimento das obrigações no âmbito 
da “legislação Covid”; a obrigação dos empregadores de 
zelar pela proteção da segurança e da saúde dos trabalha-
dores; o receio generalizado da crise sanitária; e a pressão 
económica para a manutenção e retoma da atividade.

Neste esforço de responder aos reptos e de implementar 
rapidamente mecanismos de regresso à “normalidade”, 
legislador e empregadores apressam-se a propor soluções 
que, muitas vezes, embora louváveis, comprimem de forma 
questionável os direitos de personalidade dos trabalhado-
res, em concreto, os seus direitos à privacidade e à proteção 
dos seus dados pessoais.

Uma dessas soluções foi a implementação da hetero-me-

O

POR

Sandra Silveira e Cristina Romariz
Advogadas de direito laboral da Cuatrecasas

A “NOVA NORMALIDADE” 
LABORAL E A PROTEÇÃO  
DA PRIVACIDADE 

dição de temperatura corporal 
a trabalhadores para efeitos de 
acesso e permanência no local 
de trabalho (não se confunde 
com a auto-medição pelos pró-
prios como medida de contro-
lo). Durante algum tempo foi 
“tema quente”, designada-
mente devido às queixas de 
trabalhadores e de sindicatos 
junto da Comissão Nacional 
de Proteção de Dados (CNPD), 
mas, mesmo após o arrefeci-
mento mediático, continua a 
suscitar entre os intérpretes 
do direito as maiores reservas, 
desde logo por permitir que tal 
controlo de temperatura seja 
realizado fora do âmbito da 
medicina no trabalho, dire-
tamente pelo empregador ou 
por quem este designe, o que 
é contrário ao disposto no Có-
digo do Trabalho.

Longe de ser inócuo de um 
ponto de vista de direitos de 
personalidade, e do tratamen-
to de dados sensíveis – mes-
mo sem o registo da medição 
obtida –, este enxerto legisla-
tivo suscita também dúvidas 
quanto à sua constituciona-
lidade, atenta a limitação de 
direitos fundamentais que 
opera, sem que tal ocorra por 
via de lei da Assembleia da Re-
pública ou autorização legis-
lativa para o Governo legislar 
sobre esta matéria.

Alguns empregadores im-
plementaram questionários 
periódicos relativos a sinto-
mas de Covid-19 (febre, tos-
se, etc.) e às últimas viagens 
realizadas pelos trabalhadores 
e respetivas datas, incluindo, 
por vezes, questões relativas 
ao agregado familiar do tra-
balhador e outros contactos.

De um ponto de vista labo-
ral, tais práticas comprimem, 
uma vez mais, o direito à re-
serva da intimidade dos traba-
lhadores, sendo certo que as 
informações (adicionais) rela-
tivas à saúde, mesmo quando 
possam ser solicitadas pelos 
empregadores, têm de o ser, 
necessariamente, por inter-
médio de médico. Com efeito, 
quanto a este ponto, a monito-

SETEMBRO OUTUBRO  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  



Saiba mais em inforh.pt

a todo o custo. Importa recor-
dar que, mesmo na presente 
crise pandémica, continua a 
competir aos serviços de se-
gurança e saúde no trabalho a 
avaliação e determinação das 
medidas adequadas à preven-
ção, em concreto, da transmis-
são do novo coronavírus.

Mais recentemente, foi noti-
ciado que muitos empregado-
res “espiavam” os seus traba-
lhadores, através do recurso 
a tecnologias intrusivas para 
controlar a prestação de ativi-
dade em regime de teletraba-
lho. Sendo um direito das em-
presas o controlo dos tempos 
de trabalho, a verdade é que, 
para vários empregadores, o 
teletrabalho gerou “angústias 
de separação”, levando-os a 
apertar o controlo laboral para 
lá do legalmente admissível.

O Código do Trabalho proí-
be que o empregador utilize 
meios de vigilância à distância 
no local de trabalho, através 
de equipamento tecnológico, 
com a finalidade de controlar 
o desempenho profissional 
do trabalhador, pelo que, às 
empresas, está vedada a ins-
talação de software nos equi-
pamentos de trabalho desti-
nados a controlar as páginas 
web visitadas, os tempos des-
pendidos em cada aplicação, 
a entrada nos equipamentos 
sub-repticiamente, etc.

Perante a pressão da “nova 
normalidade”, resta saber 
como se acomodarão, no con-
texto laboral, os direitos de 
personalidade dos trabalha-
dores, e se se “normalizarão” 
as compressões à privacidade 
como resposta necessária (?) 
ao combate à pandemia. 
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IMPÕE-SE AVALIAR 
CUIDADOSAMENTE 
COMO 
ACOMODAMOS A 
PRIVACIDADE DOS 
TRABALHADORES 
E A PROTEÇÃO 
DOS SEUS DADOS 
PESSOAIS NA 
SENDA DE EVITAR 
O CONTÁGIO A 
TODO O CUSTO

rização de sintomas dos traba-
lhadores corresponde sempre 
a um tratamento de dados de 
saúde e, como tal, sujeito a li-
mitações resultantes da legis-
lação laboral e de proteção de 
dados no âmbito da proteção 
da privacidade do trabalhador.

Outras soluções têm vindo 
a ser delineadas pelos em-
pregadores na tentativa de 
controlar o contágio no local 
de trabalho. Um exemplo são 
as aplicações móveis (apps) 
para controlar o acesso e a lo-
tação dos trabalhadores nas 
instalações, que têm vindo a 
ser implementadas, mas não 
sem despoletar vários alertas 
de um ponto de vista laboral e 
de proteção de dados. 

Ainda que cada app tenha a 

sua parametrização, varian-
do na informação solicitada e 
tratada e nas consequências 
desencadeadas, é frequente 
que incluam perguntas de 
monitorização de saúde, com-
binadas com outras relativas à 
vida privada dos trabalhado-
res (como contactos ou des-
locações), com ou sem a inter-
venção adicional de terceiros, 
gerando códigos de acesso e 
permanência na empresa.

Algumas destas apps podem 

ter uma configuração mais 
próxima da entretanto célebre 
StayAway Covid, sobre a qual a 
CNPD já se pronunciou, repli-
cando o modelo a um nível em-
presarial, mantendo o caráter 
voluntário e anónimo.

O objetivo é, uma vez mais, 
atendível, mas impõe-se ava-
liar cuidadosamente como 
acomodamos a privacidade 
dos trabalhadores e a prote-
ção dos seus dados pessoais 
na senda de evitar o contágio 
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que os leitores podem encontrar neste livro? 
Neste livro, os leitores podem en-
contrar um companheiro para a 
sua jornada de desenvolvimento 
pessoal e profissional. Espero que 
possa ser para muitas pessoas um 
guia, um referencial prático sobre 

como podem compreender melhor as suas motivações 
e as motivações de quem as rodeia, de forma a calibrar 
expetativas e, com isso, viver uma vida emocionalmente 
mais equilibrada, com mais foco e energia. Uma vida com 
propósito, pois isso, é que é viver.

O que diferencia pessoas felizes e realizadas?
As pessoas felizes e realizadas criam à sua volta um cír-
culo virtuoso, ou seja, um ambiente de cooperação e co-
laboração que resulta do efeito de contágio das emoções 
positivas que emanam. Isto acontece devido ao chamado 
“princípio da reciprocidade”, como explico no livro, que 
nos leva a ter o poder de criar um “efeito Gastão”, ou seja, 
atrair coisas boas para a nossa vida devido ao que de bom 
passamos aos outros.

A quem é destinado este livro?
Este livro destina-se a todos aqueles que se queiram de-
senvolver como pessoas e profissionais, ou que precisem 
de desenvolver outras pessoas. É uma obra inspirada nas 
minhas aulas da universidade, em que formo executivos 
para crescerem de uma forma mais equilibrada como in-
divíduos e profissionais, e a adesão tem sido tão positiva 
que me deu a ideia de passar esta experiência para um 
livro. Mas os meus primeiros leitores foram pessoas tão 
variadas, como CEO, diretores de recursos humanos, di-
plomatas, empresários, coachs e terapeutas, jovens ado-

O

FLOW 
Autor: Ricardo Fortes da Costa
Editora: Redcherry

FULL LIFE, OUTSTANDING WORK:
CRESCER COM AS NOSSAS MOTIVAÇÕES,  
EXPECTATIVAS, OBJETIVOS E EMOÇÕES
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desafios. É ainda o diretor 
editorial da RHmagazine.

lescentes e até profissionais 
liberais. 

Quais as caraterísticas de uma pes-
soa que queira obter resultados ex-
traordinários?
Ao longo do livro exploro es-
ses aspetos em detalhe, mas 
poderia dizer, em resumo, 
que para obter resultados 
extraordinários, temos de 
ter uma postura de perma-
nente aprendizagem, uma 
postura de humildes apren-
dentes que têm um sentido 
de autoconsciência e auto-
crítica muito apurados. Isso 
permite-nos estar atentos e 
ser capazes de perceber onde 
estamos, procurando perma-
nentemente aprender com 
os outros, melhorar e ir mais 
além. Mas também requer 
uma boa gestão das emoções, 
seja para manter os nossos 
níveis de autocontrole, seja 
para contagiar positivamente 
os outros. 

Por outro lado, requer uma 
boa dose de autoconheci-
mento, para termos presen-
te o nosso propósito mobi-
lizador, calibrar as nossas 

as dimensões da nossa vida. 
Ambos os aspetos são traba-
lhados em detalhe e de forma 
muito prática no livro.

Considera-se uma pessoa realizada?
Sem dúvida. Ao fim de 31 
anos de percurso profissional, 
ao longo de duas carreiras e 
quatro profissões simultâ-
neas, posso considerar-me 
uma pessoa profissionalmen-
te realizada, que hoje se pode 
dar ao luxo de só fazer aquilo 
de que gosta. Isto foi o produto 
de uma construção de muitos 
anos, que me permitiu chegar 
onde cheguei, com provas da-
das, com uma rede de amigos, 
colegas, alunos, profissionais 
e clientes que confiam em 
mim e apreciam o meu traba-
lho e o meu contributo para a 
comunidade. 

Também ao nível mais pri-
vado e familiar, posso consi-
derar que tenho vivido uma 
vida plena, com uma família 
que me suporta, com amigos 
que me apoiam e apreciam, e 
dois filhos maravilhosos, que 
são a maior realização da mi-
nha vida.

UM COMPANHEIRO PARA A SUA  
JORNADA DE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL

Este livro pretende ser um companheiro de jornada 
para todos os que procuram cumprir com a sua 
missão de vida, obtendo resultados extraordinários 
que lhes permitam deixar uma marca no mundo.
Numa linguagem clara, o autor explica, neste livro, 
os fundamentos da gestão de expectativas, das 
emoções e da motivação humana, abordando as 
melhores práticas de awareness e desenvolvimento, 
criando um instrumento de trabalho essencial nos 
tempos de mudança que vivemos.

expetativas e mantermos os 
nossos níveis motivacionais, 
mesmo nos momentos de 
maior adversidade, sendo 
resilientes. Com esta base 
presente, se escolhermos 
bem as pessoas de que nos 
rodeamos e os desafios que 
abraçamos, temos os ingre-
dientes básicos para fazer 
uma jornada bem-sucedida! 
As técnicas e ferramentas 
para explorar tudo isto estão 
descritas detalhadamente no 
livro de forma muito prática.

Qual o papel do propósito nas nossas 
vidas? E das emoções?
O propósito é o farol que ilu-
mina a nossa jornada. É o 
significado fundamental que 
explica porque fazemos o que 
fazemos e porque queremos 

abraçar desafios específicos 
nas nossas vidas. Uma vida 
sem propósito não é viver, é 
apenas existir sem um rumo. 
Para viver plenamente preci-
samos de descobrir o nosso 
propósito fundamental, que 
alimenta a nossa energia vital 
para progredir. 

As emoções, por sua vez, 
são uma ferramenta podero-
síssima que temos, seja para 
nos fazer sentir melhor e mais 
capazes, seja para melhorar 
os nossos níveis de força aní-
mica, seja para influenciar 
os outros de forma positiva, 
uma vez que não consegui-
mos chegar a lado algum so-
zinhos. Somos um ser social 
e precisamos de aprovação, 
apoio e colaboração dos ou-
tros em praticamente e todas 

Saiba mais em inforh.pt
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á nos alvores da Quarta Revolução 
Industrial (Schwab & Davis, 2019) 
surgiam prenúncios promissores 
de um novo mundo do trabalho, 
que anteviam o início de um pe-
ríodo de grande florescimento 
humano através do uso intensivo 

e em larga escala de tecnologias cada vez mais sofisticadas 
e máquinas cada vez mais “inteligentes”. Mas, mais do que 
uma simples revolução tecnológica, a Quarta Revolução 
Industrial inaugurava uma nova forma de olhar para as tec-
nologias não como um objetivo em si mesmo, acentuando 
apenas a visibilidade dos seus efeitos tecnológicos imediatos 
e previsíveis num futuro relativamente próximo, mas como 
uma nova forma de dar significado à vida profissional, na 
qual as tecnologias são vistas como “mais do que simples 
ferramentas ou forças inevitáveis, encontrando formas de 
dar ao maior número de pessoas a capacidade de impactar 
positivamente as suas famílias, organizações e comuni-
dades, bem como influenciando e orientando os sistemas 
que nos rodeiam e moldam as nossas vidas” (Schwab & 
Davis, 2019).

A utilização inteligente e sinergética das diferentes tec-
nologias permite aos seres humanos o desenvolvimento de 
uma “Inteligência Aumentada” que, no essencial, se traduz 
em potenciar uma maior inteligibilidade sistémica do con-
junto dos dinamismos e fatores que influenciam uma de-
terminada situação ou contexto. Esta maior inteligibilidade, 
enquanto competência de elevado nível de complexidade 
cognitiva, associada a uma utilização também ela mais in-
teligente e responsável da tecnologia, pode gerar “ciclos vir-
tuosos” de maior produtividade laboral, na medida em que, 
como refere Satya Nadella, no Prefácio a Moldando a Quarta 
Revolução Industrial, “as tecnologias inovadoras, somadas à 
força de trabalho treinada para usá-las de modo produtivo, 
multiplicadas pela intensidade do seu uso, propiciam cres-
cimento económico e oportunidades para todos” (Schwab 
& Davis, 2019.)

J

Os Novos “Ciclos Virtuosos” nas Relações Profissionais

TECNOHUMANIZAÇÃO

POR

Mário Ceitil
Presidente da APG – Associação  
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em Gestão Estratégica de Pessoas e 
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TODOS OS 
PROFISSIONAIS 
SÃO CONVOCADOS 
PARA UM NOVO 
“CHAMAMENTO” 
PROFISSIONAL: 
O DE, PARA 
ALÉM DE SEREM 
OS ”ATORES” 
PRINCIPAIS, 
SEREM TAMBÉM 
OS “AUTORES” DAS 
SUAS HISTÓRIAS 
DE VIDA

A melhoria geral das condi-
ções de vida dos seres huma-
nos, não sendo um objetivo 
específico desta Quarta Re-
volução Industrial, uma vez 
que as inovações tecnológicas 
sempre foram encaradas, nas 
Revoluções Industriais ante-
riores, como ferramentas ale-
gadamente dirigidas para essa 
mesma finalidade, apresenta-
-se aqui como uma afirmação 
mais inequívoca sobre o poder 
estruturante das tecnologias 
para potenciar nas pessoas 
uma maior capacidade de 
impactar positivamente não 
só as suas atividades profis-
sionais, mas também as suas 
vidas pessoais, através de um 
verdadeiro e mais autêntico 
processo de work/life integra-
tion (op.cit).

Mais do que nunca, em qual-
quer época histórica anterior, 
nos encontramos agora peran-
te uma verdadeira valorização 
do ser humano como pessoa, 
pelo menos enquanto princí-
pio, salientando-se que as qua-
lidades profissionais e as quali-
dades humanas interagem, ou 
deverão interagir, produzindo 
também aqui um novo “ciclo 
virtuoso” no qual as categorias 
e qualidades mais “especifica-
mente humanas” das pessoas 
têm, ou poderão vir a ter, um 
enorme valor acrescentado.

Como é evidente, este desi-
derato só poderá, contudo, ser 
alcançado, se as comunidades 
humanas e as próprias pessoas 
forem realmente capazes de 
“estar à altura das circuns-
tâncias”, sendo que, para tal, 
é essencial desenvolver novos 
sistemas, novas competências 
e, sobretudo, novas modalida-

des de mindset efetivamente 
alinhadas com estes novos 
princípios e valores.

Porque, como salienta Ross, 
“as tecnologias disruptivas po-
dem ser uma dádiva, libertan-
do os seres humanos para fa-
zerem tarefas mais produtivas 

valorizar uma em detrimento 
da outra.

Se esta integração existir, 
poderemos estar perante um 
cenário em que de facto os 
avanços tecnológicos possibili-
tarão uma reconfiguração mui-
to positiva das realidades do 
trabalho, em que “substituin-
do trabalhadores que faziam 
a rotina, tarefas metódicas, as 
máquinas podem amplificar as 
capacidades dos trabalhadores 
em áreas como resolução de 
problemas, liderança, inteli-
gência emocional, empatia e 
qualidades criativas” (PwC, 
citada em Susskind, 2020).

No inverso, se não houver 
essa integração, as perdas po-
dem ser muito significativas e 
alguns dos danos potencial-
mente irreparáveis, designa-
damente ao nível da gestão do 
capital humano.

Os desafios são grandes e o 
tempo é curto para nos prepa-
rarmos para eles. 

Os profissionais, gestores, 
colaboradores e líderes são 
todos convocados para um 
mesmo propósito: num tem-
po e face a realidades cada vez 
mais desestruturadas e deses-
truturantes, há que fortalecer 
internamente as estruturas 
humanas de forma a garantir 
a prevalência das categorias e 
qualidades mais profundas de 
cada equipa, de cada pessoa, 
de cada comunidade para, nes-
ses ambientes disruptivos, nos 

– mas apenas desde que estes 
criem os sistemas necessários 
para adaptar as suas forças de 
trabalho, as economias e as 
sociedades face à inevitável 
rotura. Os perigos para as so-
ciedades que não souberem 
lidar corretamente com es-
tas transições são evidentes” 
(Ross, 2016).

Seguindo esta linha de re-
flexão, muitos, ou a totalidade, 
dos modelos de gestão e das 
práticas deles decorrentes que 
estão diretamente alinhados 
com os princípios da Quarta 
Revolução Industrial, propõem 
uma integração permanente 
entre os dispositivos tecnoló-
gicos e organizativos relacio-
nados com o trabalho com as 
respetivas componentes hu-
manas, designadamente com-
petências e mindset. De facto, se 
não houver sinergia entre estas 
dimensões, e se não houver 
um paradigma integrador que 
verdadeiramente possibilite o 
melhor aproveitamento tanto 
das potencialidades tecnológi-
cas como das capacidades hu-
manas, os sistemas tenderão 
ou a subaproveitar alguma das 
dimensões ou então a sobre-

Mário Ceitil
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mantermos focados, produti-
vos e motivados.

É também neste contexto de 
complexidade e de ambiguida-
de crescentes que se suscitam 
alguns dos principais desafios 
à ressignificação de velhos pa-
radigmas sobre o trabalho, que 
o concebiam apenas, ou domi-
nantemente, como um “meio 
de pagar as contas”. No fun-
damental, estes paradigmas 

O “PROSSUMIDOR” 
JÁ NÃO É AQUELE 
QUE “SÓ FAZ SE 
LHE PAGAREM”; É 
AQUELE QUE “FAZ 
PORQUE QUER”

socialização e de construção 
e consolidação da identidade, 
não só profissional, como pes-
soal e de cidadania. 

O profissional da Quarta Re-
volução Industrial deixa, então, 
de ser um simples “operário” 
ou apenas “trabalhador” e pas-
sa a assumir com coerência e 
intencionalidade um papel de 
“prossumidor”, misto de pro-
dutor e consumidor, no âmbito 
do qual o trabalho passa a ser 
concebido como uma parte in-
tegrante e fundamental do seu 
próprio campo de desenvolvi-
mento como pessoa.

O mindset tradicional é igual-
mente ressignificado de forma 
radical. O “prossumidor” já não 
é aquele que “só faz se lhe pa-
garem”; é aquele que “faz por-
que quer”.

Em conclusão, e como já re-
ferido anteriormente, os desa-
fios são enormes e o tempo é 
escasso para nos prepararmos 
para eles. 

Estaremos nós à altura das 
circunstâncias e do papel his-
tórico com que elas nos con-
frontam? Essa é a questão à 
qual os próximos tempos, e nós 
próprios, nos encarregaremos 
de responder. 

trabalhadores” (PwC, citada 
em Susskind, 2020), possibi-
litada por máquinas cada vez 
mais inteligentes, permite que 
cada um se converta no “pro-
prietário” do seu próprio traba-
lho, reapossando-se assim do 
sentido e do propósito que lhe 
tinham sido sonegados pelas 
modalidades de organização 

do trabalho e respetivas con-
dições, geradas pela Segunda 
Revolução Industrial. 

Este “reapossamento” de 
uma identidade profissional 
erodida pelos excessos de uma 
conceção maniqueísta do tra-
balho, assente nas antinomias 
radicais entre trabalho e capi-
tal, entre produtores e consu-
midores e entre quem concebe 
e quem executa, traz, como é 
óbvio, importantes consequên-
cias não só nas modalidades 
de organização do trabalho, 
como ao nível dos estilos de 
vida das pessoas, dando uma 
nova expressão e substância à 
realidade já anteriormente re-
ferida como work/life integration 
(Schwab & Davis, 2019.)

Com o incremento da auto-
nomia, aumenta a capacidade 
e o efetivo poder de decisão 
e, consequentemente, a res-
ponsabilidade em relação às 
respetivas consequências; o 
trabalho deixa de ser conce-
bido como “uma coisa má” 
ou “qualquer coisa a que se é 
obrigado” e passa a constituir 
uma fonte fundamental de 

emanavam de uma realidade 
socioeconómica na qual, e de 
acordo com as perspetivas da 
economia política de inspi-
ração marxista, as relações 
tradicionais entre o capital e 
o trabalho eram, no contexto 
das sociedades “capitalistas”, 
inevitavelmente marcadas 
pelo fenómeno de “alienação 
do trabalho”.

Hoje, pelo contrário, e peran-
te os novos desafios colocados 
pelas ondas da “tecnohumani-
zação”, todos os profissionais 
são convocados para um novo 
“chamamento” profissional: o 
de, para além de serem os ”ato-
res” principais, serem também 
os “autores” das suas histórias 
de vida. Na verdade, a “ampli-
ficação das capacidades dos 
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