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Editorial

Uma vida com propósito
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.

BARÓ

METRO

RH

inha este debate precisamente a propósito 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 confinamento 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 espera. Quem o fez continuou ativo, manteve 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-

V

PORTUGAL TEM A
SEGUNDA MENOR
TAXA DE OFERTAS DE
EMPREGO DA ZONA EURO
Eurostat

dernizar uma área de RH sem deixar de
alimentar o propósito que mobiliza milhares de colaboradores: “ajudar o próximo”.
Mas a descoberta e afirmação do propósito não é apenas uma responsabilidade
das organizações. É igualmente uma responsabilidade de cada um de nós, como
nos relembra Mário Ceitil, que no seu magistral artigo “Tecnohumanização”, nos diz
que “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 não perder...
A ancoragem num propósito é também
uma forma poderosa de trabalhar o chamado “capital psicológico positivo”, do
qual nos falam o Miguel Pereira Lopes e o
Paulo Rego, no seu irresistível artigo. Também a não perder, como aliás todas as outras peças desta edição.
Votos de uma excelente leitura de outono, neste regresso a uma normalidade tão
singular. E continuem seguros, a bem de
todos...

22 MIL
EMPRESAS

DESEMPREGO JOVEM
ESTÁ ACIMA DOS

recorreram aos novos
apoios pós-lay-off
Ministério do Trabalho
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Crónica

New Deal RH
situação de crise sanitária
que estamos a viver e a
crise económica “histórica” que já nos entrou pelas
empresas dentro trazem
consigo um novo modelo
de gestão de recursos humanos que se vai impor à escala das empresas,
dos países e dos indivíduos.
A gestão dos recursos humanos foi a prioridade desde o início da crise. Primeiro, pelo próprio
Estado, com o necessário reforço dos apoios
económicos às empresas (empréstimos, medidas de proteção diversas, etc.) Depois, pelos
CEO e dirigentes das empresas, que tiveram de
gerir os múltiplos impactos sociais e económicos imediatos (instauração do lay-off, trabalho
remoto e outras medidas para permitir a continuação da atividade e, ao mesmo tempo, preparar a retoma da atividade).
De todos os cenários possíveis para a saída da
crise, e pensando nas suas consequências, parece-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 líderes que melhor souberem conciliar os imperativos económicos da empresa com as necessidades 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

esta fase tratou-se de “dar sentido” à política
de RH da empresa perante uma situação muito 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 engagement 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 mesmo 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 transformações 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 colaboradores, mas, antes pelo contrário, uma oportunidade de novas perspetivas estratégicas,
tanto na empresa, como a nível pessoal...
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SAÚDE MENTAL

SAÚDE MENTAL CUSTA
3,2 MIL MILHÕES DE
EUROS ÀS EMPRESAS
PORTUGUESAS
A conclusão é de um relatório da Ordem
dos Psicólogos Portugueses e que tem por
base dados do ano passado.
No documento “O Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica 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 volume de negócios.

O custo do presentismo para
o empregador, segundo alguns estudos consultados
pelos investigadores da OPP,
podem ser três vezes superiores ao do absentismo. Por
outro lado, o mesmo documento defende que a prevenção 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 euros por ano.

O estudo, publicado em julho, salienta ainda que “este
cálculo refere-se apenas a
custos indiretos, os custos diretos dos riscos psicossociais
e problemas de saúde psicológica no trabalho não estão
contabilizados”. Não foi tido
igualmente em conta nestes
cálculos, e que lhes acresceriam, o aumento de erros e
acidentes por erro humano,
assim como o crescimento dos conflitos laborais, da
rotatividade e a intenção de
sair da organização.

LEI LABORAL

DIABÉTICOS E HIPERTENSOS VOLTAM A PODER JUSTIFICAR FALTAS AO TRABALHO
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 trabalhar em teletrabalho ou, na sua impossibilidade, justificar a falta ao trabalho apresentando declaração médica.
Os diabéticos e hipertensos sem condições para desempenharem funções em teletrabalho voltam a ter direito a justificar 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
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que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, 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 médica, 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.
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SABIA QUE...
Maioria dos portugueses confia que vai manter emprego
apesar da pandemia
Fonte: Estudo “(In)segurança Laboral” (Universidade Europeia)

CONTRATAÇÃO

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

Os dados são do ManpowerGroup
Employment Outlook Survey, que
prevê um crescimento lento da força de trabalho em Portugal, para o
último trimestre de 2020.
Nas 440 empresas portuguesas inquiridas, 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 revelam uma previsão de +8%, e o Comércio 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 encomendas. E a Restauração e Hotelaria

apresenta uma projeção de -8%.
Em termos geográficos, a previsão regional mais forte (+8%) é representada
no Centro. Já, no Norte, os empregadores 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 médias empresas apontam para uma projeção de +6%, as pequenas empresas
de +4%, e as microempresas de -3%.

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 desempregados 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 últimos 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 emprego 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 indivíduos 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 celebrados 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 correspondente 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 direito 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 prevista até 2 194,05.
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P|A|S|S|A|P|O|R|T|E
MERCER PORTUGAL
TEM NOVO COUNTRY
BUSINESS LEADER
DE CAREER
Tiago Borges assumiu, em agosto, a gestão da área com o objetivo de dar continuidade 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.

INÊS ZENHA
É A NOVA DRH DA PLMJ
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.
Inês Zenha iniciou carreira na Universidade Católica,
onde foi coordenadora do Gabinete de Carreiras da Católica Lisbon School of Business and Economics, e esteve 15
anos na consultora A.T. Kearney, onde liderou a área de recursos 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.

SETEMBRO OUTUBRO 2020 / Saiba mais em inforh.pt

ALEXANDRA BRANDÃO É A NOVA DRH
DO GRUPO SANTANDER
A executiva portuguesa deixa o cargo de responsável pela gestão e eficácia comercial do Santander em Portugal 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 primeira vez no banco em 2000. No Banco
Santander de Negócios, desempenhou
funções na área de tesouraria. Foi depois 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 membro do comité consultivo da European
Foundation for Management Development (EFMD).
Alexandra Brandão tem 42 anos e é licenciada em Gestão pela Nova SBE e tem um
multinational Master in Business and Administration, 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.
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RUI MENDES DA COSTA É O NOVO
DIRETOR CORPORATIVO DE RH DO
GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL
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 administração 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.

EDUARDO MENDES LIDERA PESSOAS
NO GRUPO ARROW GLOBAL PARA O SUL
DA EUROPA
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 Portugal, pelo grupo Pernod Ricard e ainda pelo Barclays Bank.

OIS TEM NOVA
HEAD OF
FINANCE &
ADMINISTRATION
Marta Branquinho terá a missão de gerir todas operações da Oeiras International 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, marketing management e, mais tarde, em recursos humanos e chief happiness officer.

Saiba mais em www.inforh.pt
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Entrevista

POR

Flávia Brito
RHmagazine

“CORREMOS
O RISCO DE
NÃO APOIAR
DEVIDAMENTE
O EMPREGO”
ANTÓNIO SARAIVA, PRESIDENTE DA CIP CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL
nquanto parceiro social, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP)
esteve, desde o primeiro momento,
envolvida no desenho e preparação
das medidas excecionais que o Governo aprovou para fazer face à pandemia, 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, presidente 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 vezes chamado, a proteção do emprego deve manter-se uma
prioridade e deve ter por base a qualificação dos trabalhadores, bem como a transição digital e ambiental.

E

FB O regime de lay-off simplificado tinha o objetivo de proteger o emprego. Tendo em conta os mais recentes dados relativos ao desemprego, até que ponto este objetivo foi cumprido?
AS Esta crise pandémica é um desafio como nenhum ou-
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tro que tenhamos enfrentado
anteriormente, com consequências que são perfeitamente 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 destruição do emprego teria sido

maior, se não fossem as medidas que foram tomadas.
Segundo os dados do INE,
durante o tempo que levamos
de pandemia, 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.
Por isso mesmo, a preservação
do emprego deve continuar
a ser a grande prioridade da
política económica, com uma
aposta na formação profissional, para cumprir o objetivo de
qualificação e requalificação do
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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 importante ferramenta de apoio
na defesa do emprego e das
empresas. Não foi uma qualquer 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 concretização da medida no terreno.
Como disse, o objetivo
deve continuar a ser proteger
o emprego e salvar a economia, com especial incidência
na micro e pequena realidade
empresarial. Nesse sentido,
seria avisado que se mantivesse um programa de apoio
que estava já a funcionar, em
vez de se enveredar por uma
reformulação, com novos processos, com mais burocracia
e com um novo período de
ajustamento. É introduzir ruído num sistema, numa altura
em que a rapidez de resposta
é fundamental. Depois, quando 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-

posto de defender postos de
trabalho. No meu entender,
corremos o risco de não apoiar
devidamente o emprego para,
a seguir, acabarmos por financiar o desemprego, através da
segurança social.
Acrescento ainda uma
questão que também é fundamental para as empresas,
que é a imprevisibilidade. As
alterações têm sido constantes, 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 extemporâneas, em que defraudam
legítimas expetativas das em-

presas, limitando, ainda mais,
a sua capacidade para ultrapassarem esta situação.

A carga fiscal a que as empresas
estão sujeitas em Portugal é um
dos maiores condicionamentos para
conseguirem ultrapassar esta crise?

"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"

"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"

A carga fiscal, em Portugal,
é um condicionamento que
torna a economia portuguesa menos competitiva e, por
isso, a sua redução tem estado na agenda da CIP e continuará a estar, porque é uma
desvantagem comparativa.
Ainda recentemente, a OCDE
concluiu que Portugal está
entre os países em que a car-

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

Saiba mais em inforh.pt
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Não se trata de uma questão
diretamente relacionada com
a crise, mas sim com o contexto normal em que as empresas
operam, apesar de, obviamente, como outros constrangimentos, 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 fazemos no quadro da discussão
sobre o orçamento do Estado
para 2021, defendemos a necessidade de estimular e atrair
fiscalmente o investimento.
A questão não se esgota, no
entanto, no nível dos impostos e é mais profunda, abarcando, por exemplo, questões
relacionadas com a coerência
do sistema fiscal e com a sua
previsibilidade, que é fundamental para as empresas,
que não conseguem planear,
porque estão sempre na incerteza do enquadramento fiscal,
e isso é limitador da decisão
de investimento.

"A CARGA FISCAL, EM PORTUGAL,
É UM CONDICIONAMENTO QUE
TORNA A ECONOMIA PORTUGUESA
MENOS COMPETITIVA"
que as repercussões da crise 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 desemprego. Os dados que temos

Com o aumento dos encargos e a redução dos consumos e receitas, antevê uma nova subida de insolvências
e desemprego nos próximos meses?
No final de julho, havia mais
91 740 desempregados registados nos centros de emprego 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
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é que a recuperação da atividade 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, apesar 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"

de manobra para resistir durante 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 agosto, 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 medidas. A economia dificilmente

aguentaria um novo período
de encerramento generalizado das atividades económicas,
como o que tivemos durante o
estado de emergência, e creio
que esse cenário não se coloca. O que estamos a fazer, e o
que temos de fazer, é adaptar a
nossa vida às condicionantes
impostas pelo novo coronavírus, enquanto não existe uma
vacina nem um tratamento
viável para a doença que provoca. 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.

Quais são os setores que estão a ultrapassar situações mais complicadas?
Temos de ter a noção de que
há atividades que ainda con-

tinuam encerradas e que,
noutros casos, os constrangimentos são tais que é muito
difícil manter as operações,
muito menos nos níveis anteriores 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 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.

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

reforço de capitais das empresas, pois só assim poderão
investir; apostar no capital humano, articulando o apoio ao
emprego com o imperativo, de
longo prazo, da qualificação e
requalificação da força de trabalho; relançar o investimento
público em infraestruturas essenciais ao reforço da competitividade nacional (como é o
caso das redes ferroviárias de
mercadorias); financiar reformas para facilitar mudanças
estruturais que ajudem os
trabalhadores a ajustar-se e
melhorem o ambiente de negócios das empresas.
Tudo isto em articulação com
os Fundos Estruturais, que o
Plano de Recuperação irá reforçar no quadro da Política de
Coesão, criando-se uma maior
margem para a sua focalização
no apoio direto à produtividade
e competitividade das empresas, estimulando, quer o investimento empresarial, quer a
qualificação dos ativos.
Toda a estratégia de recuperação deve ter por base a
transição digital e ambiental, 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 crise, têm demonstrado uma
grande resiliência. Têm sabido adaptar-se, têm sabido
reinventar-se, mesmo num
quadro de completa incerte-

Saiba mais em inforh.pt
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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 responder 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 também corresponde a uma das
prioridades assumidas pela
Comissão Europeia para a recuperação económica.

Os empresários portugueses estavam 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 qualquer 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 recuperar e de nos desenvolvermos, todos perdemos.

Os patrões estão confiantes numa
recuperação?
A crise económica que estamos já a enfrentar foi inesperada e, já o sabemos, terá
uma profundidade sem precedentes e uma duração que

não podemos, nesta altura,
precisar. Os empresários e
os gestores estão confiantes
de que podemos ultrapassar
esta situação, mas também
conscientes de que não acontecerá repentinamente e de
que existe risco. A recuperação da atividade económica
está a ser mais lenta do que o
desejável, vai ser lenta e vai
depender da evolução da pandemia, da existência de uma
vacina e de um tratamento, e
vai depender também da resiliência do tecido económico,
nosso e dos nossos principais
parceiros.
O processo de desconfinamento que foi feito não resultou, para as empresas, no volume de faturação que se tinha
estimado, nem, em muitos casos, em valores de faturação
mínimos para sobrevivência,
o que faz com que muitas em-
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"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"
presas, especialmente pequenas e médias empresas, que
não têm a mesma capacidade
financeira de grandes empresas, se encontrem numa
situação aflitiva, continuando
a precisar urgentemente de
apoios do Estado.
Mas este é também um momento 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 humanos. Temos de nos focar nisso
mesmo e é aqui que parte dos
recursos que teremos disponíveis devem ser aplicados.
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A M T C O N S U LT I N G

FAZER
DIFERENTE:
UM PROPÓSITO
QUE LEVOU
AO SUCESSO

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.

stávamos por volta do ano 2000,
quando Hugo Pizarro, Joaquim Francisco 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
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diz, “parente pobre” da consultoria. “Quando começámos
a trabalhar, a figura do diretor de recursos humanos, em
90% dos casos, era acumulada
pelo diretor financeiro. Recursos humanos, na maior parte
das empresas portuguesas,
nessa altura, era processar
salários. Ninguém se preocupava se os colaboradores estavam 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 aparecendo, a equipa foi crescendo
e, ao fim de cerca de três anos
de trabalho, surgiu a oportunidade 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,

“NÓS CRIAMOS
LÍDERES.
CRIAMOS
CONSULTORES,
NÃO SÓ
TÉCNICOS, MAS
CONSULTORES NA
SUA VERDADEIRA
ESSÊNCIA”
fruto dos trabalhos que estávamos a desenvolver como
freelancers, antes do início a
atividade da AMT. A continuidade foi um estreitar de relações, nomeadamente, com
parceiros e implementadores
de soluções SAP. Nesse sentido, estivemos, nos primeiros
anos, sempre a trabalhar com
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opinião – não quer dizer que
não sejam modelos de negócios brutais e que funcionem
na perfeição. Mas na nossa
opinião – porque vivemos downsizings e vivemos momentos
de grande expansão – há sempre coisas que não funcionam
muito bem, e nesses momentos nós aprendemos”, explica
Hugo Pizarro.

Aposta firme na formação

esses parceiros. E isso permitiu-nos, progressiva e gradualmente, contratar alguns
consultores para podermos
aumentar equipa”, conta Tiago 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, registando um crescimento anual
contínuo. O sucesso, como
partilham os sócios, passou
por querer fazer algo diferente, criar uma equipa coesa e
apostar nessa equipa. “Sempre tivemos este desígnio de
sermos diferentes. E sermos
diferentes começou internamente. Ou seja, o que é que
tentámos fazer de maneira diferente? 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

A AMT Consulting assumiu,
desde cedo, como parte fulcral
da sua essência, a aposta clara
na capacitação de profissionais, nomeadamente, juniores. Com duas academias de
formação por ano, com cerca
de 15 a 20 pessoas, a maior
parte dos consultores da organização atualmente foram
feitos “na casa” e não apenas
no que diz respeito às suas
competências técnicas. “Desde 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”, garante Hugo Pizarro.
Depois de uma experiência
no modelo de e-learning, a empresa regressou o ano passado
ao formato presencial. “Recuperámos o ano passado as
academias que fazíamos antigamente, em sala, de forma
obrigatória. Duas por ano, uma
em março, outra em setembro/outubro. Desde o ano passado que acabámos com este

modelo e-learning, que estava
muito na moda, mas que estava a causar muitos dissabores.
Porque ao dar uma academia
em sala, não passamos só o
conhecimento técnico, passas tudo o resto: experiências,
exemplos, maneiras de estar.
E isso, com o e-learning, perdemos 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 momento de passagem de conhecimento, técnico e interpes-

soal, mas também de cultura
– essencial para o crescimento e sucesso da companhia. “O
facto de os sócios se envolverem 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 importante 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 possível, pelo menos as melhores.
Umas conseguimos, outras
não, mas isso faz parte da vida.

Tiago Leal

Hugo Pizarro

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

Compromisso com a inovação
Desde o início da sua atividade, a AMT Consulting já esteve envolvida em mais de cem
projetos, em estreita relação
com parceiros e clientes finais. Foi a primeira empresa
da área, em Portugal, a investir 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 génese da empresa: “Esta procura
por estes serviços reflete a
forma como os nossos clientes nos veem e como somos
representados no mercado.
Acho que isso é muito importante. Esta parte de inovação
aliada ao tema das academias,
acho que foram dos fatores diferenciadores na história da

O SUCESSO, COMO
PARTILHAM OS
SÓCIOS, PASSOU
POR QUERER
FAZER ALGO
DIFERENTE, CRIAR
UMA EQUIPA
COESA E APOSTAR
NESSA EQUIPA
AMT. Porque nós começámos
a investir na Cloud, juntamente com o tema das academias,
o que permitiu à AMT, por um
lado, aumentar a capacitação
da sua equipa, para poder
vender mais serviços especializados e, por outro, apostar
claramente nos novos produtos da SAP”.
Anos antes, em 2011, a
empresa abria o escritório
no Porto e criava o AMT Labs,
dentro do centro de investigação da Universidade do Porto,
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num espaço com uma série
de outras empresas, como a
Sonae e a EDP. “É um departamento que temos internamente que tem o objetivo de
trabalhar a inovação, explorar
novas ideias. Sabemos que é
um custo, mas também sabemos 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 compromisso 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 possível 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 importante na história da organização.
Hoje, a empresa conta com um
CEO – que entrou inicialmente na organização com o papel de diretor comercial para a
aposta na Cloud –, um diretor
de operações e um diretor de
recursos humanos, que reportam aos sócios e lideram uma
equipa que, como dizem, “está
a dar cartas”. “Isso dá-nos
uma tranquilidade e uma força 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 realidade. Contando com dois
parceiros e uma canalização
muito fortes, a operação para
o internacional arrancou este
ano. Mas há mais objetivos
traçados, também no mercado interno, desde a criação de
polos tecnológicos até outras
parcerias. “Acho que olhando
para trás tem sido um sucesso”, termina.
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Especial Formação

“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.

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 desencadeou 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.

E
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RHM Como é que o setor da formação 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 cliente com quem já trabalhamos há
algum tempo com formações
presenciais, com quem decidimos 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 desafios. 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 concentrarem em algo diferente. Ter um
dia inteiro permite-nos fazer
trabalhos talvez mais profundos. No online é impossível.
Ninguém aguenta um dia inteiro. Tivemos um caso, provavelmente o mais extremo que
tivemos, que foi uma formação
em que o professor fez duas horas 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 professores, gostamos de sentir a
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dinâmica da sala. No online
é muito mais difícil sentir
essa dinâmica. Por exemplo,
numa sala, consigo sentir se
as pessoas estão mais cansadas, se as pessoas não estão
a perceber, porque já estão
a olhar umas para as outras.

ACHO QUE SE
PERDE UM BOCADO
A PROFUNDIDADE,
QUANDO SE FAZ
ONLINE, MAS
GANHA-SE EM
EFETIVIDADE
Há muitos sinais de linguagem 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 permite ao formador passar de
uma sala para outra. Em resumo, são desafios muito logísticos e alguns deles podem-se

resolver com a tecnologia – outros talvez não.

Em relação à transferência de aprendizagem, pergunto-lhe se é possível
prever o impacto da formação online,
comparativamente aos resultados
que eram alcançados com a formação presencial?
Isso é interessante... Eu não tenho 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 menos eficiente que a formação
presencial. Eu diria, no caso da
formação das empresas, que a
diferença é a seguinte: o custo de uma pessoa sair do seu
ambiente normal para vir fazer 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 profundidade, quando se faz online,
mas ganha-se em efetividade,

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 participantes, é mil vezes superior
no presencial. Paralelamente,
quando as pessoas já se conhecem presencialmente, podem 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 completamente presencial que experimentamos durante muito
tempo, acho que estamos a
ver que há algumas dinâmicas online que se conseguem
fazer de uma maneira que
funciona muito bem e que
tem menos custo para os participantes: sair do escritório,
conduzir, estacionar, isso tudo
tem um custo.

A pandemia está a levar também a
grandes mudanças dentro das organizações, a exigir novas competências 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 nossa 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
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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 pessoas estão a pensar: “em vez
de reinventarmos as soluções
cada um por si, porque é que
não trabalhamos em conjunto?". Estamos a sentir isso na
procura dos programas de recursos humanos e também de
tudo o que é comportamento
de liderança. Do lado da procura, 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 retalho – acho que podemos fazer o paralelo – o ideal seria
eu, como consumidor, poder
fazer as minhas compras na
Zara online e estas serem entregues na loja física da Zara,
ou eu ir à loja, não encontrar o
tamanho, e o produto ser encomendado 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 online, mas o ideal é misturar
estas opções todas. O grande
desafio nas empresas é como
é que se faz com que o cliente, o consumidor, tenha uma
experiência que faça sentido
através disso. Este desafio

está a acontecer em todas as
áreas da vida das empresas,
que têm de agora saber articular 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 trazer um produto da China para
a Europa hoje, então temos de
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repensar toda a supply chain
nesta nova perspetiva.

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

E o que estão a oferecer para fazer
face a esses desafios?
Estamos agora a lançar pela
primeira vez programas abertos 100% online. O Digital
Product Management Fundamentals, 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 parceria com a Productized, que
faz consultoria e formação nesta 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 completamente online. Vamos lançar,
ainda este an, um programa
de e-commerce, liderado pelo
Luís Monteiro, que é uma pessoa que esteve à frente da estratégia 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 empresas. Vamos fazer um programa
aberto, em inglês, com ele. Em
termos de programas completamente online, estas são
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Eu sou uma grande believer
nas parcerias

óbvio, é o conteúdo, o docente
e a marca, mas é muito o networking 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 somos esta plataforma e fazemos
a ligação entre os profissionais
de várias indústrias.

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 Superior Técnico+. No ano passado montámos o programa
Blockchain com o Técnico e,
este ano, vamos lançar o programa Cibersegurança. Eu sou
uma grande believer nas parcerias. 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 força 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 Técnico 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

NOVOS CURSOS ONLINE DA CATÓLICA-LISBON
›› Purpose Driven Business
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/purpose
›› Digital Product Management Fundamentals
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/digitalproductmanagement
›› Business Model Innovation

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 trabalharmos com a banca, com
a tecnologia, com a energia,
com o fast moving, consumer
gooding… Conseguimos trazer
uma perspetiva muito rica.
Mesmo quando fazemos formação para uma empresa de
uma certa indústria, podemos

comparar com as outras empresas da mesma indústria e
com as outras indústrias. Nos
programas abertos, o facto de
misturar as indústrias é muito
importante para os participantes. Eu, como professora, tenho
a noção de que muitos dos participantes 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 precisam desse “passo para trás”,
de ter uma perspetiva mais
larga. Nós fizemos o grande
trabalho de perceber bem o
que é que os participantes valorizam mais na formação da
CATÓLICA-LISBON. Como é

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 essencial, 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 importante, mas o que é realmente
importante é como as pessoas
usam o Zoom, como usam os
breakout rooms, como é que
as pessoas conseguem misturar. Acho que a tecnologia é essencial, 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 remotas. Temos de ter a noção
que remota ou não remota, temos 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.
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SITEL:
RECRUTAMENTO
GAMIFICADO
Com o objetivo de identificar, de
forma mais eficaz, o melhor talento, a
empresa apostou na gamificação do
seu processo de recrutamento.

A

Sitel Portugal desenvolveu um processo de recrutamento inovador
para conseguir identificar, de forma
mais rápida e eficaz, o melhor talento das centenas de candidaturas que
recebe todas as semanas, garantindo 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 candidatar, 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 atualmente com marcas a nível mundial de diversas áreas, como
as tecnologias, viagens e turismo, financeira, eletrónica,
automóvel, banca e de software, oferecendo recursos abrangentes de serviço ao cliente e soluções multicanal. “Para
conseguirmos dar resposta às necessidades dos nossos
clientes, precisamos de construir e manter continuamente 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
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Sitel Portugal, Grécia e Itália.
A otimização do processo
de recrutamento da empresa,
a redução do tempo de recrutamento e a garantia de dar
uma resposta mais célere aos
candidatos, uma vez que se
consegue determinar mais rapidamente quais aqueles que
estão realmente aptos para o
cargo em questão, são alguns
dos objetivos da Sitel em apostar na gamificação.

Reduzir o tempo do recrutamento
O primeiro momento acontece como no processo de
recrutamento dito normal.
Quando candidato concorre
a uma posição na Sitel, recebe um email de confirmação
em como iniciou esse processo. Mas, nesse email, recebe
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O OBJETIVO
É AMBICIOSO:
REDUZIR O
TURNOVER
EM 45%

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

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 realiza uma última entrevista,
obviamente com aqueles que
superarem positivamente as
provas anteriores.
“Aquilo que pretendemos
também é reduzir, ao máximo, o tempo de recrutamento
e reduzir ao máximo todas
as necessidades de interação
com o candidato que anteriormente 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 Cristina Cordeiro, talent acquisition
manager na Sitel. Desde o momento em que o profissional
se candidata até ter uma resposta, 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 conta Cristina Cordeiro, “o candidato vai ter vídeos que vão
mostrando aquilo que são os

nossos colaboradores e aquilo
que é a experiência dos colaboradores na Sitel e em Lisboa,
porque nós também recrutamos 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 apresentarem a empresa e a vida
em Lisboa, vão também convidando o candidato a realizar
determinados testes – cada
um desses testes com um objetivo 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, conseguimos 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 identificar se o candidato tem mais
capacidades de apoio ao cliente, vendas, ou técnicas. Para
além disso, é também avaliado
o inglês, que é a língua comum
em toda a organização. “São

estes quatro grandes grupos 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 manager. Há dinâmicas em que
o candidato responde de que
forma iria atuar perante aquela 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 percentagem deste turnover acontece
nos primeiros 90 dias, porque
provavelmente as pessoas
idealizaram uma função, ou
idealizaram que ia ser de determinada forma, que depois
não corresponde. O que pretendemos é que, desde o primeiro momento, possa haver
uma visão muito realística daquilo que será a função e que
a pessoa perceba aquilo que
será expetável, para que, depois, possa também sentir-se
bem a realizar essas funções,
quando iniciar.”
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POR

Flávia Brito
RHmagazine

“NÃO NOS INTERESSA
NADA QUE UMA PESSOA
ENTRE E PASSADO SEIS
MESES SAIA”
uando a multinacional Mercedes-Benz decidiu abrir o primeiro centro
de fornecimento de serviços digitais
e de soluções globais de software a nível mundial, Portugal foi o país escolhido. Estávamos em maio de 2017 e
estava dado o segundo passo da Mercedes (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 responsabilidade 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 começou 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 conta 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 entender 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.”

Q
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FB Quase toda a gente conhece a Mercedes-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 gigante, tem 300 mil pessoas à
volta do mundo. É muito forte
a construir automóveis e também quer ser muito forte no
setor tecnológico. E, para ser
mais rápida, mais ágil e mais
flexível a desenvolver tecnologia, 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 vendas fora do veículo. Fazemos,
por exemplo, o site da Mercedes a nível mundial, plataformas de e-commerce, vários produtos também relacionados
com pós-venda e com serviços
digitais. Portanto, tudo o que
esteja relacionado com vender 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 empresa onde estou há mais tempo
também. Neste momento,
sou responsável pelo recrutamento em Lisboa e estou
envolvido numa série de outras iniciativas relacionadas
com recursos humanos.
Nós trabalhamos numa

"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"

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.

framework um pouco desconhecida em Portugal, que é a
holocracia. Basicamente, dividimos as áreas de competências por círculos e não temos
a figura do manager dentro da
organização. Os papeis estão
separados por diferentes roles,
e cada pessoa tem um conjunto de roles com várias responsabilidades, e é aí que tem de
intervir. Obviamente sempre
trabalhando muito em equipa, mas tendo uma autonomia
enorme, porque não temos
ninguém a dizer-nos "agora
faz isto, agora faz aquilo". São
as pessoas que têm de descobrir 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 diferentes, que podem encontrar no
YouTube, e queremo-nos posicionar 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 connosco vêm do ramo tecnológico,
e esse público exige uma flexibilidade e uma autonomia
diferente no seu dia a dia.
Tentamos dar isso aos nossos
colaboradores para que eles
sintam, não só que têm tempo 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 comecei, não estava desenhada dessa forma. Houve vários estados
de vida da organização. Quando começámos, só havia o hub
em Portugal, mas já havia uma
perspetiva de ligar o hub à Alemanha e, no final do mesmo
ano, a Daimler adquiriu uma
empresa chamada CINTEO,
que se baseava em Estugarda
e em Berlim, e fizeram o rebranding para Mercedes-Benz.
io. Desde março de 2018 é que
somos Mercedes-Benz.io oficialmente, e abraçamos esta
framework que os nossos colegas da Alemanha já tinham.
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No primeiro ano, não estávamos a pensar exatamente
nisto, mas a mentalidade
estava lá. E a mentalidade é
muito fácil traduzir. Procuramos 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 especialistas e pessoas que realmente
consigam acrescentar valor à
organização, mas ao mesmo
tempo que sejam pessoas
adaptáveis e flexíveis, porque a tecnologia está sempre
a mudar. A tecnologia que é
verdade hoje amanhã pode
deixar de ser, portanto, pessoas que se consigam adaptar
rapidamente a diferentes contextos e, sobretudo, que trabalhem bem em equipa, porque
todos os nossos desafios exigem 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 especialista na tua área, se não tiveres
esta componente de trabalhar
em equipa, acabas por não ser
um fit para nós. E esta foi a atitude que tivémos desde o início 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 equipa 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 primeiras pessoas?
Vou dar alguns números porque implica imensa coisa.
Quando cheguei, nem tínhamos um Application Tracking
System. Tínhamos pastas com
currículos e tínhamos uns 500
currículos. As minhas primeiras 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 primeiros contactos e a criar o
pitch da Mercedes-Benz.io. O
que é que isso implica? Implica, 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 cruzado, de certa maneira, no
passado, e isso acaba por ser
uma vantagem.
Por outro lado, é muito fácil
vender o projeto, porque, 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, porque, quando começámos, toda a gente tinha a perspetiva de que estávamos a fazer
carros autónomos, realidades
virtuais e coisas do género. Estamos a fazer coisas interessantes, mas não são a esse nível,
e o tipo de pessoas que procuramos também são diferentes.
Depois implica realmente
conseguir ler na pessoa qual
é a sua motivação se juntar
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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 mundo. 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 técnicas 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 recrutamento. Sempre quisemos
ter um processo simples, mas
que avaliasse as competências
chave. Não queríamos ter nem
demasiadas fases, nem obviamente poucas fases.

"Procuramos especialistas
e pessoas que realmente
consigam acrescentar valor à
organização, mas ao mesmo
tempo que sejam pessoas
adaptáveis e flexíveis"

Começámos, sobretudo,
neste caso, a fazer uma avaliação 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 técnico, onde as pessoas tinham
mesmo de programar e de desenvolver uma aplicação, que
depois era avaliada internamente. Quem passava nessa
fase seguia para uma entrevista técnica. E a partir daqui já
sabíamos que a pessoa tinha
competência, caso passasse
estas fases, e tínhamos uma
entrevista final, muito mais focada na parte cultural, na forma como é que a pessoa pensa, porque é que quer mudar, e
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"QUANDO
AS PESSOAS
ESTÃO A FALAR
DIRETAMENTE COM
O CEO, PERCEBEM
A IMPORTÂNCIA DO
RECRUTAMENTO
PARA A
ORGANIZAÇÃO"
que normalmente era comigo
e também com o Alexandre –
que entrevistou, diria eu, as
primeiras cem contratações.
Entrevistámos quase sempre os dois. Depois disso foi
variando um pouco, mas acaba 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 sucesso que tivemos para conseguir 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 organização 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 contrário, “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 desde o primeiro momento em
que a pessoa se candidata, ou
que até abordamos a pessoa
no LinkedIn, até uma possível aceitação de proposta. Nas
nossas candidaturas, temos
sempre três perguntas que

normalmente fazemos e que
são standard: "Qual é a tua
motivação? Qual foi o teu processo mais complexo? E qual
é a tua expetativa?" Algumas
das respostas que as pessoas
colocam lá acabam por mostrar muito desinteresse. Às
vezes, no projeto mais complexo, dizem “tive muitos”. Na
motivação, gostavam porque
“são uma grande empresa”.
Aqui triamos logo quem tem
interesse, ou não, em continuar no processo.
Depois obviamente que,
em cada fase, temos um certo tipo de expetativa em relação à pessoa. Na primeira
chamada, quando falamos
com os candidatos, percebe-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 porque é que quer mudar.
Depois as nossas provas
técnicas são exigentes, e percebemos 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 sénior que contratámos no início
entregou uma prova, porque
acabava o prazo naquela altura, 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 forma, mas mostra muito a atitude 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 caraterísticas às organizações.
Por último, temos uma entrevista 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 vamos falando com muitos can-

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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Entrevista Recrutador
RECRUIT BETTER
• Gonçalo Sequeira fundou,
em 2018, esta comunidade
de partilha de conhecimento na área de recrutamento.
O objetivo é que recrutadores,
hiring managers, entrevistadores e pessoas ligadas ao
employer branding partilhem
experiências, boas práticas e
também falhanços.

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

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 perguntas mais desafiadoras, às
vezes, para perceber se realmente a pessoa está a mentir
ou não.
São estas pequenas coisas
que se vão vendo ao longo do
tempo e ao longo de um processo 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-

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 muito em escassez de talento especializado 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 especializado existente?
Mais ou menos. Não concordo a 100%. Já falei disto em
encontros inclusivamente. Se
estivermos só a falar de tecnologia, que é muitas vezes
onde esse problema acontece, 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 empresa conseguir treinar as
pessoas, ou não, até porque,
principalmente Lisboa, mas
Portugal a nível geral, acaba
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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"

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 pessoas de fora, que depois treinaram profissionais cá dentro
mais juniores, portanto, acho
que o talento existe.
Existe uma escassez porquê? Porque está tudo à procura do mesmo. Porque Java
developers é uma coisa que nós

procuramos e, se calhar, mais
cem empresas em Portugal.
Mas depois vai ser muito diferente 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 proatividade das empresas a serem
abertas a perfis que podem potenciar, 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, porque há menos empresas à procura e há mais talento disponível. 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.

25 ANOS A TRABALHAR PARA OS PROFISSIONAIS DE RH!

Já conhece as nossas
NOVAS SOLUÇÕES integradas de comunicação?
FORTALECEMOS A SUA MARCA ATRAVÉS DA
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE QUALIDADE.

Reportagens
Entrevistas
Vídeo
Ebooks
Guias Práticos
Estudos RH
Newsletters especializadas
Webinars
EncontRHos Online
Banner superior

Banner intermédio

CONTACTE-NOS!
Cristina Martins de Barros
MANAGING DIRECTOR
918 146 060
cristinabarros@iirh.pt

Vanessa Henriques
DIRECTORA EXECUTIVA
965 317 331
vanessahenriques@iirh.pt
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PANDEMIA
COMO A TECNOLOGIA ESTÁ
A APOIAR A GESTÃO RH?

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 apontava que Portugal era o segundo país da Europa a apresentar maior maturidade no
que se referia à transformação 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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lização dos RH da sua empresa era uma prioridade na
estratégia corporativa e 98%
diziam mesmo já ter começado a transformação digital na
sua organização. No entanto,
apesar de a função de RH poder desempenhar um papel
estratégico na transformação
digital de toda organização,
por se encontrarem numa
posição com muitos pontos
de contacto com os colaboradores, apenas 3% dos gestores de RH consideravam essa
tarefa como uma responsabilidade sua. Segundo esta pesquisa, os recursos humanos
também ficavam para trás
quando se tratava de digitalizar as suas próprias atividades: apenas 40% dos en-

trevistados tinham na altura
uma estratégia documentada
de Tecnologia de Informação
de Recursos Humanos e somente 33% já tinha iniciado a
sua implementação.
Porém, em 2020, a crise
da Covid-19 veio mudar profundamente a maneira como
todas as empresas trabalham, oferecendo aos recursos humanos a possibilidade
de acelerarem para o digital.
A importância dessa transformação digital foi prevista
há anos, mas agora, por força
de uma pandemia, foi im-
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posta aos RH, mais rápido do
que todos no setor poderiam
imaginar.
Como refere José Luís Nunes, solution advisor e human
capital management da SAP
Portugal, “um estudo da Mckinsey refere que em dois meses alcançou-se o progresso
digital esperado para cinco
anos. Uma inevitabilidade,
face ao contexto em que vivemos, mas também uma oportunidade.” No que diz respeito
à SAP, a empresa tem apostado em dotar as direções de
recursos humanos com soluções digitais capazes de avaliar o bem-estar e a segurança
das suas equipas e colaboradores. “Sem também esquecermos a crescente atenção
que se verifica, pela tão necessária formação e capacitação 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 desconhecidas e alavancando
novas soluções digitais criativas, possibilitando os RH
para assumirem a liderança
e moldarem como o resto da
organização pode prosperar
num ambiente continuamente perturbado, aplicando
mais recursos digitais na maneira de trabalhar. Ao mesmo
tempo, a pandemia trouxe
uma nova realidade: uma
grande procura por trabalho
virtual, com sistemas fáceis,

intuitivos, acessíveis a qualquer hora e em qualquer local – uma condição essencial
para manter a continuidade
do trabalho, já que milhares
de trabalhadores, principalmente os do setor dos serviços, 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 desde o recrutamento, formação
e-learning e avaliação de desempenho sendo totalmente

adaptadas aos clientes com
foco na garantia da melhor
experiência de utilizador.”
Do ponto de vista do colaborador, 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 vista organizacional, tornou-se
fundamental manter a conexão e comunicação com os
trabalhadores.
Indiscutível será dizer que
as organizações que, num

AS EMPRESAS QUE AINDA
TINHAM ALGUMA RESISTÊNCIA
À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
VIRAM-SE OBRIGADAS A CEDER
ÀS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELAS
NOVAS TECNOLOGIAS

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 Covid-19 começou a impactá-los.
Um estudo recente da Neves de Almeida HR Consulting procurou traçar uma
panorâmica da inovação,
transformação digital e dos
principais desafios dos recursos humanos no âmbito do
desenvolvimento das organizações, 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, seleção e integração (20%) e
a gestão de desempenho e
carreiras (13%). Menos impactadas seriam as áreas de
employer branding (6%) e operações RH.

Trabalho remoto e distanciamento
social. A mudança de paradigma
A pandemia obrigou as organizações 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, colocaram uma série de coisas de
lado e tiveram muito tempo
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dedicados a reorganizar-se”,
acredita Frederico Cruz, senior manager da Everedge
Consulting, uma empresa de
consultoria com atividade
em Portugal e Angola. Para o
responsável, o contexto demonstrou, acima de tudo, a
importância de as empresas
terem processos mais estruturados e informação clara,
para que os colaboradores,
de forma mais autónoma, tenham acesso a ela sem que as
equipas de gestão de RH percam tempo.
Em Portugal, foram 1,09
milhões as pessoas empregadas – 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 Nacional de Estatística (INE). A
esmagadora maioria (91,2%)
indicou, nesse relatório, que o
fez por causa da pandemia. O
trabalho remoto e a colaboração em modo virtual foram a
grande tendência durante os
últimos meses. “Falamos sobre 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 possui 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 necessidades anteriores ao Covid, “foi

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 componentes para torná-las um pouco
mais sofisticadas, melhorá-las”, explica Frederico Cruz.
A Meta4, empresa especialista em soluções tecnológicas para a gestão e desenvolvimento do capital humano,
identificou alguns aspetos
críticos que, neste contexto, as áreas de recursos humanos podem promover e
assegurar, graças às possi-
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bilidades oferecidas pela tecnologia, nomeadamente:
• Assegurar a continuidade do negócio: o alinhamento dos recursos humanos e colaboradores
com as necessidades dos seus
clientes é fundamental para a
sobrevivência das organizações. Neste contexto, no qual
se exige à organização uma
engrenagem perfeita, a tecnologia permite que colaboradores
e colegas de recursos humanos
acedam a dados e informações

atualizadas a partir de qualquer
computador ou dispositivo móvel. Tal possibilita às empresas
continuarem a prestar os seus
serviços graças ao teletrabalho,
desde que a natureza do seu negócio o permita.
• Assegurar o cumprimento das
normas: nos últimos meses, as
normas legais que impactam
o funcionamento das organizações têm sofrido alterações
e atualizações constantes.
A tecnologia vem permitir a
conformidade regulatória dos
processos de recursos humanos com essas diretrizes.
• Garantir a continuidade dos
processos estratégicos de RH: a
tecnologia permite também
às organizações continuar
a gerir processos estratégicos para os negócios, como
o recrutamento e seleção
- através de entrevistas em
vídeo, evitando riscos desnecessários – ou a formação.
Graças às soluções de e-learning, os funcionários podem
continuar a aceder aos seus
programas de formação, durante este período, sem ter
que interromper os planos
de desenvolvimento, com o
possível custo que tal implicaria 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 colaboração estão na ordem do
dia. “As organizações que não
estavam preparadas para isso
tiveram que o fazer de forma
muito rápida, esse investimento, essa preparação, essa
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reorganização, e isso foi positivo na perspetiva de que agora já estão mais bem preparados para esse tipo de trabalho
e para aquilo que possa vir no
futuro”, explica o responsável.
No caso da Everedge Consultig, a solução própria já
contemplava um portal dos
colaboradores, onde os profissionais podiam chegar e
consultar a informação, tendo
a capacidade para fazer esta
comunicação interna. Mas a
pandemia exigia mais. “Nós
tentámos criar novas dinâmicas de interação dos colaboradores com a organização. Lançar 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 importante auscultar os colaboradores.
Por isso, sentimos a necessidade de incorporar funcionalidades de inquérito, que as
pessoas entrassem no portal e
tivessem de responder a perguntas e que essa informação
fosse rapidamente capturada

pelos RH e trabalhada”.
Na Daufood, empresa
que gere o master franchisee da Domino’s Pizza em
vários países da Europa, a
pandemia trouxe desafios,
ao nível da gestão das pessoas, que, segundo Salomé
Barreira, people first director
da Domino’s Pizza Portugal,
foram além da dimensão da
digitalização e tecnológica.
“Com as nossas lojas abertas e o suporte das equipas
de back office a trabalhar em
regime de teletrabalho, tornou-se crítico manter canais
de comunicação fluidos e
eficazes”, refere a profissional. “Informar sobre as decisões da empresa, tais como
o plano de contingência, as

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, WhatsApp 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 contexto levou o departamento a um
outro nível de interação com
as pessoas: “Tranquilizar foi
crítico. Saber ouvir, entender
o contexto pessoal do trabalhador, ajudar a resolver
qualquer questão pessoal e
familiar levou-nos a um outro nível de interação com as
nossas pessoas.”
Especialista em recursos
humanos, a Randstad procurou adaptar o trabalho a
um modelo quase 100% digital, garantindo não só uma
experiência o mais próxima
possível do real, mas também o bem-estar de todas as
pessoas. “Passámos para um
contacto próximo com os nossos colaboradores, através de
videochamadas, e adotámos
um plano de diretos semanais para todos os colaboradores, não só com os nossos

diretores e CEO, mas também
lives com a área de RH, onde
se abordam as principais dúvidas face à pandemia. Para
gerir as diferentes equipas no
escritório, passámos a utilizar 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 empresa 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 respondia a limites muito específicos – um dia por semana
num máximo de 5 dias por
mês. A pandemia obrigou a
que essa prática se generalizasse, mas, nesta empresa,
a digitalização de processos
e a existência de canais de
comunicação internos assentes em formatos digitais
precederam a pandemia, o
que lhes permitiu ter condições para reagir rapidamente. “Foi possível implementar
o trabalho remoto, em larga
escala, com relativa facilidade para as equipas de desenvolvimento de produto e
de suporte ao negócio”, partilha Ana Silva, diretora de
recursos humanos. Já a produção 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-
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Tema de Capa
ca de mil pessoas, foi preciso
distanciar os horários de turnos e criar mais espaços para
os momentos de pausas, entre muitas outras medidas. “A
maior parte dos nossos mais
de 800 colaboradores apenas consegue desenvolver as
suas funções presencialmente, pelo que as ferramentas
de comunicação digitais foram e continuam a ser as que
mais impacto têm”, conclui.
Outro exemplo chega-nos
da Fnac, empresa do retalho especializado, que conta
atualmente com uma equipa de 1800 colaboradores.
Segundo Rita Mingatos, responsável 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.” Durante este período, a digitalização permitiu à organização
continuar a planear e desenvolver a atividade, através do
trabalho remoto, com recurso
a ferramentas colaborati-

“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)

vas, distribuindo as equipas
por turnos e espaços, com o
menor risco possível. “Paralelamente, os canais digitais
têm sido o principal motor de
comunicação e da Cultura Interna”, nota.
Para a Altitude, uma empresa portuguesa de tecnologias de informação, dedicada
à criação de produtos e soluções para contact centers, com
a pandemia, a grande diferença na digitalização foi dei-

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
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xar de ser opcional para ser
a única forma de trabalhar e
comunicar. “Iniciámos o nosso 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 definidos nesta área, desde políticas como clean-desk, paperless
e free-sitting, a trabalharmos
em qualquer lugar e só com
ferramentas digitais”, clarifica
Rui Santos, CFO, head of HR, finance and legal.
Já, na tecnológica Abaco
Consulting, a utilização massiva das ferramentas Microsoft 365, e especificamente o
Teams, permitiu aos colaboradores trabalhar a comunicação e a partilha de informação, de uma forma até mais
produtiva e regular do que
antes do teletrabalho forçado.
“Surpreendentemente
não
baixámos a nossa produtividade, mas cremos que tal só
foi possível devido à nossa cultura 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 digitalização da grande maioria
dos nossos processos”, refere
Ângela Santos, board member
e responsável pelo desenvolvimento de capital humano

da Abaco Consulting, empresa
do setor tecnológico com cerca de 140 colaboradores em
Portugal.
Também na tecnológica
Unipartner procurou cumprir-se o distanciamento social,
aumentando a proximidade
com recurso ao digital. “Criámos 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 engagement e a comunicação”, nota a
diretora de recursos humanos
Elisabete Chaves.
Na empresa científica Solvay, a digitalização já fazia
parte do dia a dia e, por isso,
o período de confinamento
veio apenas reforçar a estratégia 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 concretamente, os nossos softwares
de RH permitiram-nos alcançar níveis de eficiência
muito elevados e garantir o
business as usual nos 64 países”, sublinha Joana Adriano,
EMEA talent acquisition deste
grupo com cerca de 24 mil
colaboradores.
Os Laboratórios Boiron, líderes mundiais na produção
e comercialização de medicamentos homeopáticos, presente em mais de 50 países,
referiram que a plataforma
OMNIA da PRIMAVERA lhes
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trouxe um grande ganho de
eficiência na gestão dos recursos humanos. Para João
Pedro Jorge, diretor financeiro e administrativo, “É tudo
feito de uma forma muito
mais rápida, os documentos
estão todos disponíveis na
plataforma, onde as pessoas
registam faltas, férias, despesas, acedem a declarações e
recibos. E o próprio reporting
mensal passou a ser célere.
Pelo menos, um dia de trabalho por mês foi poupado a
algumas pessoas na empresa
e isso é significativo.”

Garantir acessibilidade e segurança
(e autonomia)
A pandemia trouxe novos desafios aos negócios. As empresas 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 digitalização 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 incertezas da atualidade, seja
com olhos postos no futuro,
com ou sem pandemia, os
processos de RH estarem
simplificados, serem intuitivos e estarem informatizados
é cada vez mais importante.
“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 con-

A PANDEMIA TROUXE UMA
NOVA REALIDADE: UMA
GRANDE PROCURA POR
TRABALHO VIRTUAL, COM
SISTEMAS FÁCEIS, INTUITIVOS,
ACESSÍVEIS A QUALQUER HORA
E EM QUALQUER LOCAL

centrar noutras aspetos a que
hoje em dia são necessárias
dar resposta”, clarifica Frederico Cruz, acrescentando
que quanto mais otimizados
estiverem os processos, mais
eficientes estiverem, menos
tempo consumirem aos profissionais 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 tecnologia 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 fazer e tentamos também responder.
Outra necessidade pedida
recorrentemente à Everedge
pelos seus clientes, neste contexto, é o acesso em qualquer
lado à informação e aos processos de RH. “Dedicamo-nos
também bastante à parte da
segurança, da informação –
quando estamos a expor a informação que é sempre sensível da organização para o
exterior – e ao permitir que os
colaboradores tenham acesso
generalizado. Diria que são
estes pontos principais: a comunicação, a simplicidade e a
segurança e o acesso em qual-

quer lado foram os pontos em
que nos focámos mais”, indica
o responsável.
Frederico Cruz faz ainda
uma última nota sobre a importância do “tempo” nos
dias que correm, principalmente para os profissionais
de RH, que têm estado na “linha da frente” no que toca ao
funcionamento do tecido empresarial. “Há processos, pedidos de informação aos RH,
ou aqueles processos mais
administrativos de utilizar a
informação, que exigem tempo dos RH. Se os colaboradores conseguirem fazer isso de
forma autónoma, no fundo,
aliviam a carga dos recursos
humanos. Como estão remotos, ou a trabalhar em turnos, os horários nem sempre
coincidem. Então, as pessoas
conseguirem trabalhar esses
processos, consultar a informação, de forma autónoma, é
a forma ideal de ultrapassarmos essa situação.”
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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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om participações minoritárias e maioritárias, a Sonae IM (Investment Management)
– braço tecnológico do grupo Sonae, que
investe noutras empresas de tecnologia
das áreas do retalho, de telco e de cibersegurança – contava com cerca de sete centenas 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 necessidade de apostar numa solução que permitisse, numa única
ferramenta, fazer a gestão de todos os processos de recursos huma-
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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 organização, com profissionais espalhados por cinco geografias,
sentia a necessidade de ter
uma plataforma onde pudesse
implementar cursos de e-learning, algo que não lhes era
possível na altura com as soluções com que trabalhavam.
“Queríamos ter uma forma de
disponibilizar aos nossos colaboradores formação que não
fosse em contexto de sala, tradicional, mas queríamos também 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 necessidades de formação e os mapas de
talento”, explica Ana Ferreira,
responsável pelas áreas de HR
development e comunicação na
Sonae IM.
Algumas das funcionalidades pretendidas já eram utilizadas com recurso a outras
plataformas, mas o objetivo, e
também o grande desafio, passava exatamente por integrar

“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”
todos os sistemas numa única
plataforma. Perante a realidade de deterem várias empresas, com necessidades diferentes, 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 apelativas, pouco user friendly”, conta
a responsável.
A comunicação foi uma
parte assumida com a máxima relevância neste projeto. A
empresa queria também algo
que criasse alguma curiosidade, principalmente na fase inicial de lançamento do projeto:
“Era importante criar algum
impacto e estabelecer uma
ligação emocional com o colaborador, para que ele tivesse
não só curiosidade em utilizar, mas também sentisse que
a plataforma iria acrescentar
algo àquilo que são as necessidades 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 disponível para tudo aquilo de que
o colaborador possa precisar e
habilitado para esclarecer efi-

cazmente todas as dúvidas que
possam surgir.
Em conjunto com uma agência externa, a Sonae IM apostou ainda no desenvolvimento
da marca da plataforma, para
criar algo que fosse exclusivo
da Sonae IM, que fosse fácil
de memorizar e que estabelecesse 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 Ferreira, a estratégia de comunicação começou com um email de
awareness: “um email simples,
como se fosse um email escrito 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 comunicação de apresentação do
SAM, com um vídeo em que
“este” se apresentava e falava
das diferentes áreas que a plataforma trabalha.

Encontrar o parceiro certo
Com vários softwares disponíveis no mercado, a escolha da
Sonae IM recaiu sobre a Cornerstone. “Os módulos da Cornerstone responderam muito
bem à primeira vista e foi por
aí também a nossa decisão.
Pareceu-nos que as funcionalidades que a Cornerstone
oferecia respondiam bastante bem àquilo que seriam as
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nossas necessidades”, partilha
Ana Ferreira.
A responsável deixa até um
conselho para quem estiver a
pensar fazer uma implementação deste tipo: explorar muito
bem quais são as soluções standard da plataforma, ou seja, o
que é que por defeito a plataforma 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 standard da plataforma, mais vamos
beneficiar daqueles que podem ser esses updates futuros”,
acrescenta.
Ana Ferreira alerta também que, por vezes, pode ser
necessário fazer algum “work
around”: Mesmo que não seja
possível fazer exatamente
tudo como a empresa idealizou inicialmente, ou se o by design não responde exatamente
àquilo que é pretendido, há
que estudar outras soluções.
“Nesse caso, não poderíamos
estar mais bem acompanhados do que pelo ISQe que foi
sempre uma excelente equipa”, ressalva.

As diferentes fases de implementação
Toda a implementação e desenvolvimento da solução foi
levada a cabo pelo departamento de recursos humanos
da Sonae IM, composto por três
elementos, mas contando sempre com o acompanhamento e
feedback de outras equipas de
recursos humanos, nomeadamente, das equipas locais pertencentes àquelas empresas
maioritárias.

intermédio do ISQe, foi a 24 de
novembro de 2017, e o go live
da plataforma foi a 5 de fevereiro de 2018. “Fizemos aqui
uma implementação em tempo
recorde. Não com a ferramenta
a funcionar ainda na totalidade,
mas com aquilo que nós entendemos que eram os módulos
fundamentais para fazermos
o arranque”, diz a responsável.
À data do lançamento, estavam disponíveis os módulos
de gestão de formação – ainda
apenas presencial nessa fase
–, avaliação de desempenho,
a área de benefícios dos colaboradores e também uma área
de self-service, onde os colaboradores podem consultar os

OS MÓDULOS DE
PERFORMANCE E
DE SUCESSÃO VÃO
SENDO SEMPRE
AFINADOS CADA
VEZ QUE SÃO
LANÇADOS
A implementação do projeto foi feita num espaço temporal 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/junho de 2017. O kick off do projeto com a Cornerstone, por
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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 implementação do módulo da sucessão, ligado com a parte do mapeamento 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 envergadura não é um processo
estanque. Continuamente, foram surgindo novas necessidades a que a Sonae IM, em cola-

ANA FERREIRA
RESPONSÁVEL POR HR
DEVELOPMENT E COMUNICAÇÃO
NA SONAE IM

boração com o ISQe, procurou
dar resposta através de novos
módulos, funcionalidades e
adaptando as já existentes.
Neste momento, a plataforma é usada também para toda
a comunicação com os colaboradores. 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 automática dos dados de todos os
profissionais.
Na parte da formação presencial, a plataforma permite
ter uma série de funcionalidades automáticas, como o envio
de convocatórias, que permitem 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

“As implementações não são todas perfeitas, encontramos sempre
algumas pedras no caminho, mas também há coisas que aprendemos. Uma das principais é não ficarmos presos a processos passados ou à forma como foi feito até agora, aquele velho pensamento do
“sempre se fez assim”. Acho que a maior barreira que impede as empresas 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.”

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.”

ferramentas que permitem mapear o talento e definir sucessores) – é também um processo
que tem vindo a ser melhorado
continuamente à medida que é
lançando todos os anos. “Desde 2018, sempre que lançamos
cada um dos processos, voltamos a revisitar. Vemos qual foi
o feedback da aplicação do ano
anterior e vamos sempre trabalhando”. 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 colaboradores, quer para as equipas
de RH.
Para tal, o apoio da Cornerstone
tem sido fundamental, como
conta: “dentro das grandes
vantagens de ter uma plataforma 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, complexo 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 necessário estes perguntarem ou enviarem um email aos recursos
humanos para pedir determinadas 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 chamamos, é mesmo um self-service. A
pessoa pode ir sozinha e obter
a informação sem precisar da
ajuda de outra pessoa”, remata
Ana Ferreira.
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CAPITAL
PSICOLÓGICO
POSITIVO:
IMPERATIVO
PARA AS
ORGANIZAÇÕES
EM CONTEXTO
DE CRISE
omo resultado da pandemia, assistimos a um conjunto de transformações na sociedade em geral que
têm impacto direto na forma como
vivemos o presente, olhamos e perspetivamos o futuro. Isso acaba por
ter influência no nosso bem-estar,
nos níveis de stress, nas nossas atitudes e comportamentos 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-
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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, Youssef, & Avolio, 2007), porque,
segundo alguns autores, colaboradores com níveis mais
elevados de capital psicológico
positivo, quando comparados
com os restantes, lidam melhor com situações geradoras de stress, têm uma maior
propensão a ter atitudes mais
desejáveis, tais como, autonomia, comprometimento para
com a organização, melhor
desempenho, são menos propensos a faltar e têm melhores
comportamentos de cidadania
organizacional (Luthans & Youssef-Morgan, 2017; Murthy,
2014; Avey, Reichard, Luthans,

& Mhatre, 2011). Outros estudos aludem também ao facto
de existir uma relação direta
entre algumas das capacidades
psicológicas positivas e o engagement no trabalho (Luthans &
Youssef, 2004; Cunha, Rego,
Lopes & Ceitil, 2008).
Poder-se-á constatar, tendo em consideração as atuais
circunstâncias e o facto de estarmos talvez na presença de
uma mudança de paradigma,
que uma aposta por parte das
organizações no desenvolvimento do capital psicológico
positivo dos seus colaboradores, numa economia cada
vez mais volátil, global e que
se pretende sustentável, será
certamente benéfica para as
mesmas, tendo em conta a relação custo versus benefício, e
traduzir-se- á numa vantagem
competitiva (Luthans & Youssef, 2004).

43

A PROMOÇÃO
E O FOMENTO
DO CAPITAL
PSICOLÓGICO
POSITIVO PODE
INDUZIR A NÍVEIS
DE FELICIDADE
INDIVIDUAL
MAIS ELEVADOS
E CONDUZIR A
DESEMPENHOS DE
EXCELÊNCIA
CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO
O capital psicológico positivo
tem origem nos estudos relacionados com a psicologia
positiva, que remontam há uns
anos e direcionaram o seu foco
para o que está bem nas pessoas, tornando-as mais produtivas, 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 diferentes, que apoiavam a positividade e a gestão baseada nas
forças da organização. Surge

assim Positive Organizational
Scholarship (POS) e Positive
Organizational Behavior (POB),
que têm a sua origem na Psicologia Positiva, afirmam Seligman, (2005) e Luthans et
al. (2007).
Segundo a literatura, e apesar de POS e POB representarem suposições deontológicas distintas, uma vez que
apontam para diferentes componentes 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 caraterísticas do comportamento
devem ser vistas em primeiro
lugar como consequência dos
estados psicológicos positivos.
Para Luthans et al. (2007),
POB centra-se ao nível individual e estuda as diversas forças e capacidades psicológicas
positivas (PsyCap) dos recursos humanos que possam ser
medidas e avaliadas. Segundo
Luthans, Avolio, Walumbwa &
Li (2005), o seu desenvolvimento foca-se numa ótica de
resultados positivos ao nível do
desempenho, resultando isso,
segundo Luthans & Youssef,
(2004), numa melhor performance organizacional.
É como resultado do estudo
efetuado por diversos autores,
que o capital psicológico positivo (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 desafiadoras (autoeficácia); fazer uma
atribuição positiva sobre ter sucesso agora e no futuro (otimismo); ser perseverante perante
as metas e quando necessário
redirecionar os caminhos para
alcançar o sucesso (esperança)
e, quando abalado por problemas com adversidades, sustentar e recuperar, ir mais longe
e mais além, para alcançar o
sucesso (resiliência).” (Luthans
et al., 2007, p. 3).

A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL PSICOLÓGICO 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 colaboradores. Talvez o mais paradigmático, tendo em conta vários
fatores, tais como políticos e
sociais é, segundo Luthans
et al. (2005), o facto de existir uma relação direta entre
o PsyCap dos trabalhadores
chineses e o seu empenho, e
que isso influenciou diretamente o desenvolvimento da
economia chinesa.
Para além disso, a literatura
também refere que indivíduos
com níveis de capital psicológico positivo mais elevados são
mais resistentes e tolerantes a
mudanças que possam ocorrer
em ambientes organizacionais, 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
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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 comparados 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, consequentemente, 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 desempenhos de excelência, se aproveitado dia a dia.
Não obstante, se o desenvolvimento 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 disso são os estudos que reportam
que existe uma relação direta e
significativa, entre a esperança,
otimismo e autoeficácia, com
o engagement no trabalho (Luthans & Youssef, 2004; Cunha,
Rego, Lopes & Ceitil, 2008; Xanthopoulo, Bakker, Demorouti &
Schaufeli, 2009).

ARTIGO TÉCNICO

COMO DESENVOLVER O CAPITAL
PSICOLÓGICO POSITIVO
Como referido anteriormente, face à importância que o
PsyCap representa, não só para
a sociedade, como para as organizações, o mesmo pode ser
desenvolvido. Um exemplo disso são estudos que apontam
para que as quatro capacidades psicológicas positivas que
compõem o PsyCap podem ser
mensuráveis e desenvolvidas,
tendo isso um impacto significativo nos indivíduos nos
mais diversos níveis, e nas
organizações como referido
anteriormente (Luthans &

TORNA-SE IMPERATIVO PARA AS
ORGANIZAÇÕES QUE ADOTEM
UM CONJUNTO DE ESTRATÉGIAS
QUE VISEM A PROMOÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES
PSICOLÓGICAS POSITIVAS (OTIMISMO,
ESPERANÇA, RESILIÊNCIA E
AUTOEFICÁCIA/CONFIANÇA)
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Youssef, 2004; Luthans, Avey,
Avolio, & Petersons, 2010).
Face ao exposto anteriormente, no quadro que se segue, apresentamos algumas
estratégias que podem ser
adotadas pelas organizações,
para desenvolver o PsyCap dos
seus colaboradores.
Porém, para além das estratégias em cima referidas, uma
outra das estratégias que as
organizações podem implementar é a adoção de novos
tipos de liderança, mais positivos, tais como, a liderança
autêntica. Segundo a literatura
existente, os líderes autênticos,
através do seus comportamentos, atitudes, emoções, crítica
e feedback construtivo, e como
consequência de possuírem a
capacidade de se manterem
esperançosos e confiantes,
conseguem influenciar o oti-
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mismo, a autoeficácia e esperança 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 estratégias que visem o desenvolvimento do PsyCap dos
colaboradores, por parte das
organizações, se reveste de extrema 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

· OTIMISMO

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 desafiantes, 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 mudança faz parte da vida;
• Não tenha medo de tomar decisões.Porém, não as
tome precipitadamente.

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 benefício 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.

· AUTOEFICÁCIA
Para os outros:
• Transmitir confiança aos colaboradores aquando da
realização das suas tarefas;

· ESPERANÇA

• 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 experiências 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. Lembre-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.

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.

(Adaptado de Luthans & Youssef, 2004)
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reflexo positivo na estratégia
da organização.
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ENTREVISTA

Filipa Mendes Pinto

fundadora e partner da FIND

"ESTA PANDEMIA
VEIO EXPOR AS
FRAGILIDADES DA
GESTÃO"
rabalhar presencialmente e passar 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 mudança, 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.

T

RHM Várias vezes alertou para um possível “entuasiasmo” de contratação 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 completamente postos de lado. A maior parte das sociedades estava
a crescer a dois dígitos ao ano, em termos de faturação, o
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que também teve reflexos naturalmente ao nível dos recursos 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

devida ponderação prévia e
que a sua ausência pode ter
um impacto negativo superior ao da não contratação.
Ora, quando confrontados
com um tsunami que aparece sem qualquer hipótese de
aviso prévio, o desencontro
de expetativas torna-se mais
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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 necessidade natural de as organizações 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 advogados.

Que consequências podem ter esses
desenquadramentos para estas organizações?
O que se passa – e esta é também uma questão para a qual
venho alertando há algum

tempo – tem a ver com o facto 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 profissionalização, 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 reação à própria pandemia em
si, mas na capacidade de responder de forma profissional
e consistente à própria crise,
porque as consequências ainda não se sentiram, vão-se
sentir nos próximos meses.

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

É MUITO
IMPORTANTE,
EM PARTICULAR
PARA AS NOVAS
GERAÇÕES, QUE
O ESCRITÓRIO
CONTINUE A
EXISTIR
É um mercado que tem flexibilidade, neste contexto. Em
situação de crise há sempre
determinadas áreas do direito 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, alguma parte de contencioso e
também o direito financeiro.
Diria que estas seriam as áreas
de maior impacto, a par naturalmente das novas tecnologias – 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 negócio, porque umas áreas vão
compensando as outras. Há
determinados setores que, ou
por força de uma grande especialização, ou por força do tipo
de atividade, não conseguem
ter esta maleabilidade de ajuste às necessidades mais frequentes 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 advocacia. Como disse, ainda é
tradicional. Não tanto como
era há relativamente poucos
anos, mas era, e ainda é, de
alguma forma um tipo de atividade que valorizava imenso a presença física e que
entendia que só trabalhava
realmente quem estava fisicamente no escritório.
A pandemia veio desmistificar isso, no sentido em que,
ao obrigar a que todos estivessem em casa, veio esclarecer
que, de facto, se pode manter
níveis de produtividade muito
elevados estando fora do habitual local de trabalho. Acho
que isso é uma coisa que vai
ficar para o pós-crise e que
veio alterar um bocado o conceito de escritório. Não veio
eliminar o escritório, que vai
continuar a existir – e é muito 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 trabalhar a um nível de produtividade muito elevado.

Na advocacia, essa ideia de que
quem não estava fisicamente poderia 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
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– o que, por si só, são duas
ideias completamente erradas. Primeiro, muitas horas
no escritório não é equivalente a elevada produtividade e
eficiência, que são conceitos
que hoje assumem enorme
importância. E segundo, estar
fisicamente no escritório também não é equivalente a uma
maior qualidade de trabalho,
ou a um contributo diferenciado. 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 conceito de escritório vai mudar,
sem dúvida, mas vai ter de
continuar.

O que podem as sociedades de advogados aprender com esta crise?
Para além daquilo que referi – verem a prestação do
trabalho com um olhar um
bocado mais flexível – acho
que compreenderam, na sua
esmagadora maioria, que é
saudável haver mais equilíbrio 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 trabalhar. Enquanto no escritório
sempre há alguma quebra
para almoço, algum horário
de saída, em casa estavam
permanentemente a trabalhar. 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 certamente aprenderam que se
produz, ou se pode produzir,
de forma muito eficaz, rentável e eficiente em casa como
no escritório. Naturalmente
que também será muito importante haver uma atenção
mais cuidada em relação às
pessoas, porque obviamente,
também neste tipo de contextos, há colaboradores competentes 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, diferenciar quem trabalha bem
de quem não trabalha bem.
Esta situação também é
uma oportunidade para diferentes pessoas, nomeadamente, para os mais jovens,
que a devem ver como efetiva-
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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 interação 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 indiferentes, porque eram dados
como adquiridos. Hoje, as
pessoas pensam no que efetivamente é importante, e isso
transmite-se às organizações,
com inegáveis consequências
positivas.

Provider do Mês

A INOVAÇÃO
AO SERVIÇO
DA FORMAÇÃO

Mafalda Isaac, Carlos Costa e Alda Neves,
partners da B-Training

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 atuação no mercado português e PALOP,
a empresa tem como principal foco
a melhoria da qualidade da formação profissional nas várias modalidades. 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 processo 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 desenvolvido, 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 Gestão da Formação.
Todos os cursos estão em constante processo de atualização, de acordo com as práticas mais recentes do mercado, 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 – credibilizando ainda mais a formação no seu todo.
Nos últimos dez anos, a B-Training Consulting tem

C

apostado também na prestação de serviços de consultoria 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 oferecer um serviço diferenciador
na área da formação à distância, que inicia com a instalação, customização e parametrização técnico-pedagógica
de uma plataforma de e-learning (LMS).
Adicionalmente, a organização tem procedido à conceção 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 clientes, desde PME’s até grandes empresas, que apostam

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

continuadamente nos vários
serviços que dispõe. Matilde
Monteiro, do departamento
de recursos humanos – desenvolvimento e formação da
Viagens Abreu, partilha o seu
testemunho: “Se queríamos
apostar em formação à distância, teríamos que desenvolver 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 mercado, desafiámos a B-Training
a ser nosso parceiro. Esta parceria 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”.
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FORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
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 respondiam 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 estavam 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 trabalho 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 lacunas 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
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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 trabalhadores a novas funções e atividades. Esta dinâmica é mais
do que sobre trabalho remoto
ou a função da automação e
inteligência artificial. É também sobre como os líderes podem requalificar e aprimorar
a força de trabalho para fornecer novos modelos de negócios na era pós-pandemia.
Para enfrentar esse desafio, as empresas devem criar
uma estratégia de talentos
que contemple, não apenas
aprendizagem de competências técnicas específicas
do trabalho, mas também a
aquisição de competências
essenciais, como adaptabilidade, comunicação, colaboração e criatividade.
Quanto ao investimento
financeiro, de acordo com a
Adecco, apostar em requali-

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 empregadores considerarem os custos de requalificação de uma
perspetiva holística.
Agora é hora de as empresas dobrarem os seus orçamentos de aprendizagem e
se comprometerem com a requalificação. A aposta no desenvolvimento do seu talento
também as fortalecerá para
futuras disrupções.

Uma Aprendizagem
Digital e Humana!
Transformamos as Competências
em Performance através das nossas
soluções de aprendizagem
100% digitais

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.

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

213 303 166 // info@cegoc.pt

www.cegoc.pt
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“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.

E

m entrevista à RHmagazine, Cátia Silva, head of open
courses business development e multimodal learning &
development advisor na CEGOC, afirma que são várias 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 exemplo, e de entre várias iniciativas recentes, destaco que nos
últimos dois anos lançámos a abordagem 4REAL® (Real
– Efficient- Adapted - Learning), continuámos a desenvolver 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 incrementou o sentido de urgência face ao necessário reskilling e
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upskilling de competências individuais e coletivas. Por outro
lado, os constrangimentos que
o distanciamento social impõe
exponenciaram a oportunidade e a pertinência do digital
learning. Antecipando estas
necessidades, e em conjunto
com especialistas de diversas
áreas, lançámos desde março
um conjunto de novos percursos de aprendizagem 100%
digitais, reforçámos no mercado 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 vindo 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 investimento nos próximos anos.

Quais as vantagens da formação
100% online?
São várias as vantagens, muitas
delas amplamente exploradas.
Destaco, contudo, a personalização e o reforço e transferência da aprendizagem.

Com a digitalização da
aprendizagem torna-se possível permitir que cada um
dos participantes individualize, 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 aprendizagem, condições essenciais para aumentar o retorno
do investimento.
Paralelamente, é possível
criar mecanismos, não só de
reforço, mas de desafio à implementação da aprendizagem no contexto de trabalho,
o que potencia a sua transferência e produz resultados
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visíveis na performance individual e coletiva.
Todavia, qualquer vantagem que possamos associar
à formação 100% digital só
é verdadeiramente relevante
se a experiência dos participantes for positiva. Para isso,
há que ter sempre em mente
os diferentes perfis de participantes e a necessária (re)
humanização das soluções digitais, incorporando ao longo
de todo o percurso de aprendizagem diversas interações
síncronas e assíncronas com
especialistas, coachs, tutores,
entre outros. Só assim podemos assegurar que a autonomia inerente à realização de
uma aprendizagem digital não
seja percecionada como uma
experiência pautada pela falta

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 reskilling nesta nova etapa de retoma
gradual da atividade económica?
Todos nós experienciámos
uma mudança repentina e

abrupta nas nossas vidas, e estamos agora perante um novo
contexto social, económico,
até mesmo pessoal. Mais do
que nunca, tivemos, ao longo
dos últimos meses, a necessidade de nos (re)adaptar, e
essa necessidade continuará
a pautar as nossas vidas.
A mudança trouxe novas
formas de operar, novos processos, novas necessidades.
E as consequências económicas da pandemia irão provocar novas mudanças. Logo,
nunca como agora foi tão necessário apostar no upskilling
e reskilling, quer para manter
a competitividade do tecido
empresarial, quer para aumentar a empregabilidade
de cada um de nós.
Isto implica apostar no desenvolvimento de um conjunto de competências, de entre
as quais destaco a aprendizagem contínua, ou seja, a
capacidade de (re)aprender a
aprender de forma constante
e ininterrupta para enfrentar-

TORNA-SE
POSSÍVEL
PERMITIR QUE
CADA UM DOS
PARTICIPANTES
INDIVIDUALIZE O
SEU PERCURSO DE
APRENDIZAGEM

mos novos desafios. E o desenvolvimento 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 efetivamente sentimos essa necessidade. Logo, o digital learning
continuará a evoluir para responder de forma eficaz a esta
realidade, e as áreas de L&D
serão, cada vez mais, confrontadas 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 valências, assegurar a segurança da informação e melhorar
a comunicação e o trabalho
remoto. Todavia, e cada vez
mais, competências tecnológicas nas áreas da robótica, inteligência artificial, realidade
aumentada, Internet of Things,
bem como competências digitais, como web development, web
design e marketing digital, serão incontornáveis, à medida
que os negócios, em todos os
setores de atividade, se transformam e digitalizam.
Porém, neste “novo normal”
há outras competências que
são críticas, tais como a flexibilidade e adaptabilidade, a criatividade, o pensamento crítico,
a comunicação, a liderança, até
mesmo a inteligência emocional. Ou seja, é necessário reforçar a aposta no desenvolvimento de um conjunto de soft
skills que nenhuma tecnologia
pode substituir!
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“A ATUALIZAÇÃO
CONSTANTE DE
CONHECIMENTO
PASSA A SER
FUNDAMENTAL”
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. Sabendo 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, reformular 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.
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PAULO
PEIXOTO

DIRETOR DA REGIÃO NORTE
NA ATEC

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

CRIÁMOS
MÓDULOS DE
FORMAÇÃO
TOTALMENTE
ONLINE

Quais as principais competências
que os profissionais precisam de ter
para dar resposta aos desafios do
momento?
Durante o período de confinamento e no pós-confinamento,
assistimos a um boom no desenvolvimento de novas aplicações
e plataformas facilitadoras do
trabalho colaborativo, com
inúmeras vantagens e potencialidades que vêm ajudar a
reforçar a aposta no teletrabalho por parte das entidades
empregadoras. Por outro lado,
acreditamos que o receio de
novas paragens de atividade
levou o setor industrial a reforçar a aposta no aumento
da produção automatizada e
na crescente automatização e
digitalização dos seus processos. Assim, e enquanto entidade 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 pensamento crítico, a criatividade,
a autonomia e proatividade,
resolução de problemas, tomada de decisão, inteligência
emocional, entre outras, são
fundamentais face à necessidade de adaptação a novas
ferramentas e a novas formas
de reorganização do trabalho. A
necessidade de aprendizagem
e atualização constante de conhecimento passam a ser fundamentais para a sobrevivência
profissional.
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"APRENDEMOS O
QUE QUEREMOS,
NÃO O QUE
NOS IMPÕEM"
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 organizações, nomeadamente, no que concerne a dar resposta 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 preventivas 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 desenvolvimento. Temos o nosso portefólio de temas que
desenvolvemos em contexto de formação presencial,
e-learning e blended e que ajustamos sempre aos objetivos específicos de cada organização. Tal como os nossos
clientes, sentimos a necessidade de converter formatos
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presenciais em digitais, seja
através da realização de webinars, 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 millenial está preparada para o digital é mito. É claro que importa
conhecer a nossa população-alvo, sem preconceitos ou juízos de valor, e como preferem
aprender. É importante definir
qual a estratégia de aprendizagem da organização e proporcionar um ambiente digital
apelativo e que vá ao encontro
daquilo que são as necessidades de desenvolvimento de
cada pessoa, ou seja, pensar
qual é a experiência de aprendizagem que queremos proporcionar às nossas pessoas.
Existem várias soluções no
mercado, desde LMS (Learning
Management Systems) a LXP
(ferramentas focadas na experiência de aprendizagem) com
diferentes funcionalidades e
diferentes níveis de investimento. Antes da implementação, 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 colaboradores não só consumidores
de conteúdos, mas também
criadores.

Sara Dória,
Founder e managing
director da GROW-ING

Por último, dando-lhes liberdade. Nós aprendemos o
que queremos, não o que nos
impõem. Enquanto o investimento em formação for apenas em temas “obrigatórios”,
os nossos talentos vão procurar 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 desenvolvimento de forma ágil,
atempada e com verdadeiro
impacto no negócio. Como já
tive oportunidade de referir, a
gestão do plano anual de formação é muito século passado. 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 formatos digitais já provaram ser
eficazes, capazes de abranger
um grande número de pessoas
em simultâneo e, se bem construídos, muito apelativos.
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and effective

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

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 suspensos e as prioridades mudaram radicalmente.
Mas ficará certamente marcada, na nossa memória, a rapidez 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 desenvolvimento de competências denominado Modelo GROW®, que
assenta em:
• Goals – Objetivos (Identificar o que é realmente importante e urgente)
• Reality – Realidade (Entender onde nos movemos e perceber as frequentes mudanças que vão acontecendo)
• Options – Opções (Considerar sempre várias alternativas
e vários cenários)
• Will – Vontade (Acima de tudo querer. Querer que os objetivos sejam concretizados, que as mudanças se concretizem, 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 organização, 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, fornecedores e outros stakeholders
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O MODELO GROW
PODERÁ SER
DESENVOLVIDO
EM FORMATO
PRESENCIAL OU
ONLINE
Cada um destes pilares, por
sua vez, abre caminho para
explorar as diferentes competências que se podem e devem
desenvolver para que uma empresa se torne uma organização GROW.
Neste momento, e face às
contingências que atravessamos, 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 essencial 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 relacionamento com os seus clientes e
stakeholders e para conduzir e
orientar a sua equipa, de modo
a que esta se torne mais motivada e produtiva.
Queremos que as empresas
encontrem o seu trevo de quatro folhas, e a Fórmula do Talento está entusiasmada em se
juntar a essa aventura. Conte
connosco!

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:

Outsourcing da
Direção de RH

Consultoria RH

Formação
e
Desenvolvimento

Recrutamento
e
Seleção

Nós temos a FÓRMULA…
a sua Empresa tem o TALENTO!
www.formuladotalento.pt

geral@formuladotalento.pt

+351 217 161 261
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POR

Flávia Brito
RHmagazine

“FOMENTAMOS
MUITO ESSA
POLÍTICA DE
MOBILIDADE E
RECLASSIFICAÇÃO”
PEDRO JORGE SILVA, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SCML

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.

esta organização, a missão de ajudar o próximo é vivida diariamente,
não só externamente, nos serviços
prestados, como também do ponto
de vista interno. À RHmagazine, Pedro 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, reclassificações e substituições temporárias.
Nesta entrevista, o responsável fala ainda do processo
de reestruturação do departamento de recursos humanos,

N
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que, sendo parte integrante
da transformação digital que
está em curso em toda a instituição, visa tornar os processos menos burocráticos e
mais ágeis, permitindo assim
a evolução de carreira dos colaboradores.

FB Como está a ser o desafio de liderar 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 costumo dizer, tem tanto de desafiante e disruptivo como de
gratificante. Temos 522 anos
de história, portanto, é natural que existam perspetivas
e práticas de gestão resultantes de mindsets distintos.
Há todo um manancial de

"Temos um potencial de evolução
dentro da SCML que é uma
realidade que poucas instituições
ou empresas podem ter"

história que tem de ser gerido, sem nos desgarrarmos do
passado, mas pensando no
futuro. Temos de olhar sempre 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 relativamente às demais instituições que
conhecemos. Tem a particularidade de ajudar o próximo,
estar focada nas pessoas que
mais precisam.
Além da necessária gestão
de aproximadamente 6 500
pessoas, temos uma equipa
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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 importância 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 reconhecida por todos os colaboradores – 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 colaboradores – com apoios a
"custo zero" – que, por vezes,
já em fase adulta, com filhos e
famílias constituídas, possam
ter outras prioridades financeiras, e que, de outra forma,
estariam impossibilitados de
tirar uma licenciatura, acabar
o mestrado ou doutoramento.

considerado um dos benefícios mais valorizados na
SCML, porque nem todas as
instituições ou empresas têm
essa sensibilidade. É uma forma de reconhecer as pessoas
que trabalham na SCML, mas
também uma forma de possibilitar a progressão e promoção dos nossos colaboradores.
Para além disso, temos uma
política de recrutamento que
assenta num princípio base: a
valorização dos recursos humanos internos. Recorremos
sempre, de há uns anos a esta
parte, e em primeira linha, à
mobilidade interna de colaboradores. Claro que isto gera
fluxos de rotação entre equipas que, para nós, também são
um desafio diário. Ou seja, es-

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.

se revela atrativa, na medida
em que beneficiamos da vantagem 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 laboral com a SCML numa área
e acabar numa área complemente distinta, face ao meu
percurso profissional inicial.
Nós fomentamos muito essa
política de mobilidade e reclassificação profissional das
pessoas, com base na iniciativa dos colaboradores e chefias
e de acordo com as necessidades operacionais que vão
surgindo.
Quando surge uma oportunidade para essa evolução se
concretizar, a divulgação interna é desencadeada pelos canais próprios, por forma a existir 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.

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 colaboradores. 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

tar constantemente a "repor"
colaboradores que evoluíram
na carreira, ou que foram alocados a outros desafios e outras áreas, porque tiraram um
curso, ou porque querem ter
uma nova experiência de trabalho dentro da organização.
Neste âmbito, a SCML também

"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"
Saiba mais em inforh.pt
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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 posição anterior fica descoberta
e, caso exista necessidade
de reposição com novas pessoas, desencadeia-se outro
processo interno. Assim, um
processo de recrutamento poderá desencadear uma série
de recrutamentos em cadeia,
devido às sucessivas necessidades de reposição.
Só quando não encontramos ninguém internamente com o perfil para ocupar
determinada posição é que
recorremos ao recrutamento
externo. Pontualmente, para
o preenchimento de determinadas posições, relativamente
às quais já sabemos que teremos dificuldade em encontrar
competências internas, recorremos em simultâneo ao recrutamento interno e externo.

"TEMOS DE ESTAR 'ON THE SAME PAGE'
E DE PENSAR TRANSVERSALMENTE
INDEPENDENTEMENTE DAS
ÁREAS DE ATUAÇÃO ONDE TEMOS
RESPONSABILIDADES"
Isso faz com que as pessoas permaneçam 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 automática, expetativas estas que
também têm de ser geridas
com o devido enquadramento
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relativamente às oportunidades existentes.
Vamos gerindo, dentro do
possível e de acordo com as
necessidades e possibilidades
da SCML, todas essas movimentações. 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 movimentações – reclassificações,
ingresso de pessoas, conversão
de contratos de substituição
em contratos sem termo – estamos a falar de cerca de 2 500
processos internos, que se traduzem em cerca de 60 processos por semana. Isto permite
ter uma noção da dimensão e
do volume de trabalho que os
recursos humanos têm, apenas 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, nomeadamente, nas áreas da formação, 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 organizados. O que viu que o fez concluir
que era necessário mudar?
Para começar, senti um enorme “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 reorganização, foi precisamente otimizar
e tornar cada vez mais sincrónicas as áreas de recursos humanos, ou seja, criar bases de
dependência que muitas vezes não eram percecionadas.
As mudanças que tive de
operar nos recursos humanos foram no sentido da consolidação de um espírito de
corpo e equipa, e de perceção
de que, se algo correr mal para
uns, correrá, direta ou indiretamente, mal para todos. Con-
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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?

tudo, se todos nos envolvermos nos processos, as vitórias
são também de toda a direção
de recursos humanos, sem
prejuízo do reconhecimento
do mérito e contributo individual de cada um.
A intenção da restruturação
visou dar resposta à necessidade 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 temos de estar “on the same page”
e pensar transversalmente independentemente das áreas
de atuação onde temos responsabilidades.

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

"Só quando não encontramos
ninguém internamente com o
perfil para ocupar determinada
posição é que recorremos ao
recrutamento externo"

de adaptação e agilidade dos
próprios recursos humanos
é uma meta a atingir diariamente, ou seja, estarmos cada
vez mais ecléticos em termos
de gestão. Claro que isto não
se faz de um dia para o outro, 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 enorme estrutura que é a SCML,
quando pensamos em fazer
qualquer alteração, temos de
começar a pensar “lá atrás”
com a devida antecipação,

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 preciso estar cá dentro. Quando
ouvimos falar de SCML, associamos 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 intensa, 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 permanência na SCML, dando-nos orgulho 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, assumindo novas formas de trabalho,

sem prejudicar a atuação da
SCML, num período tão sensível e incerto para a comunidade em geral, revelando uma
grande resiliência e abnegação, por parte dos trabalhadores, em prol da prossecução
da nossa missão.
No que diz respeito aos hospitais e ação social, também os
recursos humanos, em conjunto com as áreas operacionais,
tiveram de repensar políticas
de reconhecimento, diferenciação e estratégias de segurança,
relativamente àqueles que estivam na “linha da frente”.
Tudo teve de ser repensado.
Mas, na essência, faz sentido repensar, de forma mais
resiliente no tempo, a forma
como desenvolvemos o trabalho no dia a dia. Tivemos de
nos adaptar tecnologicamente e em tempo recorde. Foi um
esforço enorme colocar milhares de pessoas em regime
de teletrabalho.

Falou em políticas de reconhecimento 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 adicional e a exposição ao risco das
pessoas que permaneceram
na primeira linha de atuação.
Nós tivemos essa capacidade e cuidado, sendo de louvar
o esforço imprimido pelos colaboradores, que, no seu dia a
dia de trabalho, mantiveram
a SCML a funcionar, não prejudicando todos aqueles que
recorrem a esta instituição e
que a consideram o seu "porto
de abrigo”.

Saiba mais em inforh.pt
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DO FUTURO
PARA O
PRESENTE
A Multipessoal lançou um conjunto
de iniciativas para que colaboradores,
clientes, candidatos e parceiros
possam enfrentar os desafios que
foram impostos no momento presente.

campanha “O Nosso Futuro” surge
como parte da transformação digital
que tem vindo a ser desenvolvida desde o início do ano passado na empresa
de recursos humanos. “O momento
em que nos habituámos a estar fisicamente mais distantes, trouxe-nos a
vontade de estar mais presentes. A distância social acelerou
a nossa transformação e estamos agora mais prontos e disponíveis do que antes. Trouxemos o futuro para o presente”,
afirma António Eloy Valério, CEO da Multipessoal.
Esta campanha assenta em quatro áreas de atuação estabelecidas na crença de que o futuro do emprego será tecnológico, 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.

A

O FUTURO INTELIGENTE
Apoiados numa base de dados com mais de 600 mil candidatos, a Multipessoal analisa tendências de mercado e
desenvolve ferramentas para enfrentar as oscilações inerentes ao mesmo, sempre com foco na criação e manutenção de relações únicas.
Na nova área do colaborador, a empresa de recursos
humanos disponibiliza os recibos de vencimento, o ma-
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nual de acolhimento e outra
documentação útil para colaboradores.
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 documentos 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 assistente virtual de emprego em
Portugal, que está disponível
24 horas por dia e que serve
os colaboradores e candidatos. 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 plataforma de emprego. Quem
procura um novo desafio pode
agora consultar todas as oportunidades de trabalho desta
empresa de recursos humanos e, de forma rápida e fácil,
realizar a inscrição e candidatura a vagas de emprego.

O FUTURO EMPREGO
Como empresa portuguesa
com mais de 26 anos de experiência no setor dos recursos
humanos, uma equipa de 160
colaboradores dedicados, 1
090 clientes e 10 250 colaboradores colocados em cliente,
a organização tem marcado,
e vai continuar a marcar, presença nos principais fóruns
de discussão sobre o mundo
profissional em Portugal.
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tores de recrutamento e seleção especializado que permitem 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 – entrevista 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, sentimos que as páginas pessoais
online dos nossos consultores
de recrutamento e seleção es-

O FUTURO EU
Este pilar diz respeito à valorização das pessoas e às
ferramentas disponibilizadas para garantir o estabelecimento e manutenção de
relações únicas.
A Multipessoal dispõe de
uma ferramenta que permite
o agendamento online de visitas aos espaços de atendimento da marca. Ainda no sentido
de facilitar o contacto com os
profissionais de recrutamento,
surgem as páginas dos consul-

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 valorizar as nossas equipas internas
dando-lhes um espaço personalizado, dedicado e de elevadíssimo potencial no contacto
tanto com candidatos como
com clientes. Estamos, uma
vez mais, totalmente alinhados com os valores da Multipessoal, a estimar o que nos é

O PRIMEIRO
ASSISTENTE
VIRTUAL DE
EMPREGO EM
PORTUGAL, QUE
ESTÁ DISPONÍVEL
24 HORAS
POR DIA

mais importante: as pessoas,
garantindo que somos suporte e que trabalhamos de forma
sempre inovadora”, explica Ricardo Carneiro, diretor da área
de recrutamento e seleção especializado.

O FUTURO RESPONSÁVEL
Por último, o futuro responsável representa a aposta da
Multipessoal na responsabilidade social corporativa, com
parcerias e iniciativas que

podem até envolver colaboradores, clientes, candidatos
e parceiros.
A marca tem fomentado o
fortalecimento da responsabilidade social corporativa, por
exemplo, através de um processo de avaliação gratuita e
personalizada do currículo dos
candidatos. A empresa disponibiliza gratuitamente, através
do assistente virtual no website, 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 tangível 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 currículo são também considerados.
Até ao momento mais de
300 candidatos já submeteram 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 assim a responsabilidade de ajudar 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 Responsável”, a empresa de recursos humanos vai doar parte
da receita das colocações da
área de recrutamento e seleção especializado até ao final
do ano.
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“TRÊS PILARES
ESSENCIAIS:
PESSOAS,
PROCESSOS E
TECNOLOGIA”
ANTÓNIO ELOY VALÉRIO, CEO DA MULTIPESSOAL

A

transformação digital é uma aposta da Multipessoal desde 2019. Qual é a importância
desta aposta para a marca?

A transformação digital que iniciámos no ano passado surge após um
período de intensa pesquisa e estruturação, fruto de uma estratégia racional 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: pessoas, 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 importância do passado, mas estamos focados no futuro.
Deste projeto de transformação fazem parte acontecimentos 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 profissionais e do seu tempo.
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“O Nosso Futuro” surge a braços
com o novo normal. A pandemia
influenciou de alguma forma este
novo posicionamento da Multipessoal? Ou algumas ações que tenham tomado?

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

A pandemia, apesar de nos
obrigar a estar fisicamente distantes, veio reforçar a
necessidade de arranjarmos
soluções para estarmos mais
próximos. Daí que tenha surgido esta campanha focada em
"O Nosso Futuro”, com o objetivo de transmitir segurança 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 resultaram numa antecipação das
transformações que se previam e mudaram o presente.
Da distância social decorre,
para a Multipessoal, a vontade
de estarmos ainda mais prontos e disponíveis que no passado para garantir que neste

É preciso entendermos o contexto em que operamos para
avaliar o que será o futuro
e, neste momento, é clara a

Na sua opinião o que vai marcar o
futuro do emprego em Portugal?
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acentuação do desemprego.
Esta tendência poderá resultar numa inversão sobre quem
guia o mercado. Isto é, vamos
verificar um aumento do número 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 existem profissionais especializados suficientes para fazer
face ao número de ofertas de
emprego em crescimento.
Desta inversão de papéis
terá de resultar uma reinvenção, por parte das empresas e
profissionais em grande parte dos setores. Acredito que
a tecnologia será chave para
estabelecer e partilhar ferramentas 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 reputação da organização, até aos
clientes, candidatos e demais
parceiros.
Na Multipessoal, nesta fase
conturbada, quisemos desenvolver e aplicar iniciativas que
minimizem o impacto desta
crise. Daí que procuremos
sempre atualizar-nos sobre
o mercado para que seja possível 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 empresa de trabalho temporário
com vontade de afirmação
no mercado dos recursos humanos 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

A tecnologia será chave para
estabelecer e partilhar ferramentas
que, não só distingam as organizações
e as valorizem no mercado, como
potenciem relações únicas

NESTA FASE
CONTURBADA
QUISEMOS
DESENVOLVER
E APLICAR
INICIATIVAS QUE
MINIMIZEM O
IMPACTO DESTA
CRISE
recrutamento e seleção especializado nas áreas de fınance
& banking, sales & marketing,
engineering & manufacturing e
information technologies.
Em 2019 iniciámos o projeto de transformação e no
início deste ano apresentámos ao mercado um conjunto de evoluções: o rebranding
da Multipessoal, a agregação
das marcas numa só voz e o
lançamento de uma plataforma de emprego renovada.
Depois surge esta campanha
"O Nosso Futuro", que traduz
perfeitamente o nosso posicionamento: a vontade de
acompanhar todos aqueles
que connosco colaboram em
estreita relação para garantir
que, mais do que oportunidade, somos suporte.
O balanço destes anos no
mercado mostra-se assim
extremamente positivo, adaptável e evolutivo. E os objetivos, neste momento, passam
por combater este período de
crise, garantindo a nossa contribuição 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 empresas de recursos humanos, nas suas diversas áreas
de atuação, terão de assumir
esse mesmo papel para a
movimentação do mercado
de trabalho, ao lado de profissionais e organizações.

Como é que a Multipessoal prevê
dar o seu contributo?
Na Multipessoal vamos contribuir para a reativação do
emprego em Portugal possibilitando às pessoas desempregadas encontrar uma nova
oportunidade de emprego, e
ainda auxiliando aqueles que
procuram mudar e abraçar
um novo desafio.
Temos serviços de trabalho temporário, outsourcing nas áreas de TI, field
marketing e recrutamento e
seleção especializado para
quem pretende ingressar no
mercado de trabalho; apresentamos o serviço de career
management para quem procura um processo de reintegração 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.
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SAÚDE MENTAL:
UMA CONDIÇÃO
SINE QUA NON
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 confiáveis, avaliar por rotina os riscos psicossociais e criar canais apropriados
para a prevenção, deteção e acompanhamento dos colaboradores.
Quem o diz é Filipa Palha (FP), presidente da ENCONTRAR+SE - Associação para a Promoção da Saúde Mental,
e Pedro Martins (PM), diretor de recursos humanos e organização 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.

M

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.
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Filipa Palha

PM Em complemento ao referido por Filipa Palha, gostaria
de realçar que o papel da gestão de pessoas no contexto da
transformação digital tem uma
relevância acrescida, visto que
a tendência é a passagem de
modelos de trabalho tradicionalmente relacionais para
modelos dependentes da tecnologia, processos, workflows
que reduzem essas interações
humanas. Deste modo é necessário promover momentos
formais e informais de relação
entre os colegas, não só para
promover a comunicação e,
desta forma, evitar eventuais
conflitos, mas fundamentalmente para proporcionar ambientes empáticos, com vínculos 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 saúde mental num determinado

P e d ro M a r t i n s
ano, e que o nosso bem-estar
psicológico e mental é determinante para a boa utilização das
nossas capacidades, é evidente
o papel das chefias nesta matéria. Não podemos ignorar, no
entanto, que, lamentavelmente,
também nos deparamos com
chefias altamente tóxicas responsáveis pelo adoecer mental
daqueles que deles dependem.

PM: As chefias são o elemento
fundamental na deteção precoce da saúde mental tendo
em consideração a proximidade e conhecimento que têm
dos seus colaboradores. Faz
parte do seu papel de líder “tomar o pulso” da equipa e estar
muito atento a todos os sinais
de aumento de mal-estar e diminuição 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 saúde mental é de toda a equipa,
de toda a organização, e devem
ser utilizados todos os canais
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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 organizações?
FP As chefias precisam, antes
de mais, de ter literacia em saúde mental para poderem ser
sensíveis a sinais e sintomas
de alerta, e para saberem como
agir perante diferentes cenários. É, igualmente, importante
que o tema do bem-estar psicológico e da saúde mental seja
falado abertamente, que seja
reconhecido por todos que faz
parte dos valores organizacionais 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 empresa. O exemplo do português
António Horta Osório, CEO do
Lloyd’s Banking Group do Reino Unido, devia ser mais conhecido pois demonstra como
todas as pessoas, independentemente 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 importância de atender a esta dimensão
da saúde e implementou uma
política de promoção da saúde
mental nos cerca de 65 mil colaboradores do banco.
De forma particular, um
dos aspetos que já devia estar
acautelado nas empresas é o
da avaliação sistemática dos
riscos psicossociais.

PM: Antes de mais destaco o papel da sensibilização e formação 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, deteção e acompanhamento dos
colaboradores.
No caso da MDS, para além
da formação dada para ajudar
os colaboradores a identificar
precocemente eventuais sinais nos próprios ou nos colegas, complementamos o seguro de saúde, disponibilizado
a todos os colaboradores da
empresa, com acesso a consultas de psicologia.
O medo de não ser compreendido ou julgado pode
ainda condicionar muitos profissionais 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 obstáculo que não pode ser ignorado.
Estamos a falar numa mudança de mentalidades que estão
alicerçadas em preconceitos
milenares. Só em ambientes
seguros, com chefias genuinamente sensíveis e confiáveis,
é que os profissionais podem
sentir à vontade para partilhar
experiências desta natureza.
Temos pela frente um longo trabalho que obriga a ações
concertadas, consistentes e
contínuas.

PM Neste âmbito, como em todos os aspetos culturais que estão enraizados na nossa socie-

SÓ EM AMBIENTES
SEGUROS,
COM CHEFIAS
GENUINAMENTE
SENSÍVEIS E
CONFIÁVEIS, É QUE
OS PROFISSIONAIS
PODEM SENTIR
À VONTADE
PARA PARTILHAR
EXPERIÊNCIAS
DESTA NATUREZA

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 capacitação dos colaboradores para
lidar com situações próprias e
com os colegas.

Quais os aspetos que devem nortear
uma empresa com uma cultura organizacional “mentalmente saudável”?
FP Como em qualquer outra
área da saúde, é necessário
medidas de promoção da saúde mental, de prevenção, de
intervenção precoce e de recuperação e reintegração.
Apesar da importância que
tem vindo a ser dada aos fa-

tores psicossociais determinantes para o bem-estar no
trabalho, a dimensão psicológica e mental ainda é raramente abordada. As relações
interpessoais, a organização do
trabalho, as fronteiras entre o
trabalho e a vida pessoal, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional estão entre
os aspetos a ser considerados
na criação de uma cultura organizacional que pretenda ser
“mentalmente saudável”.

PM A saúde mental deve ser
uma pedra basilar na cultura 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 tradicional modelo de trabalho presencial “das 9 às 5”. Modelos
de teletrabalho e flexibilização
horária permitem um equilíbrio mental resultante da conciliação entre a vida pessoal e
profissional.
Ainda assim é fundamental
não correr riscos de corte de
vínculos relacionais e emocionais entre os colaboradores e
a empresa ou equipa. A responsabilidade da organização
pela promoção de momentos
de relação interpessoal entre os
seus colaboradores é acrescida em contextos laborais mais
flexíveis. Neste contexto, a promoção de uma comunicação de
confiança e empática torna-se
simultaneamente um desafio
e uma condição sine qua non de
sucesso.
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Sandra Silveira e Cristina Romariz
Advogadas de direito laboral da Cuatrecasas

A “NOVA NORMALIDADE”
LABORAL E A PROTEÇÃO
DA PRIVACIDADE
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 empregadores a braços com as profundas
transformações no modo de prestar
trabalho. Em especial durante o período de confinamento obrigatório, mas mesmo depois,
assistimos a uma massificação do teletrabalho, ao surgimento 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 trabalhadores; 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 trabalhadores, em concreto, os seus direitos à privacidade e à proteção
dos seus dados pessoais.
Uma dessas soluções foi a implementação da hetero-me-

O
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dição de temperatura corporal
a trabalhadores para efeitos de
acesso e permanência no local
de trabalho (não se confunde
com a auto-medição pelos próprios como medida de controlo). Durante algum tempo foi
“tema quente”, designadamente devido às queixas de
trabalhadores e de sindicatos
junto da Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CNPD),
mas, mesmo após o arrefecimento 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, diretamente pelo empregador ou
por quem este designe, o que
é contrário ao disposto no Código do Trabalho.
Longe de ser inócuo de um
ponto de vista de direitos de
personalidade, e do tratamento de dados sensíveis – mesmo sem o registo da medição
obtida –, este enxerto legislativo suscita também dúvidas
quanto à sua constitucionalidade, atenta a limitação de
direitos fundamentais que
opera, sem que tal ocorra por
via de lei da Assembleia da República ou autorização legislativa para o Governo legislar
sobre esta matéria.

Alguns empregadores implementaram questionários
periódicos relativos a sintomas de Covid-19 (febre, tosse, etc.) e às últimas viagens
realizadas pelos trabalhadores
e respetivas datas, incluindo,
por vezes, questões relativas
ao agregado familiar do trabalhador e outros contactos.
De um ponto de vista laboral, tais práticas comprimem,
uma vez mais, o direito à reserva da intimidade dos trabalhadores, sendo certo que as
informações (adicionais) relativas à saúde, mesmo quando
possam ser solicitadas pelos
empregadores, têm de o ser,
necessariamente, por intermédio de médico. Com efeito,
quanto a este ponto, a monito-
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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 trabalhadores corresponde sempre
a um tratamento de dados de
saúde e, como tal, sujeito a limitações resultantes da legislação laboral e de proteção de
dados no âmbito da proteção
da privacidade do trabalhador.
Outras soluções têm vindo
a ser delineadas pelos empregadores na tentativa de
controlar o contágio no local
de trabalho. Um exemplo são
as aplicações móveis (apps)
para controlar o acesso e a lotação 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, variando na informação solicitada e
tratada e nas consequências
desencadeadas, é frequente
que incluam perguntas de
monitorização de saúde, combinadas com outras relativas à
vida privada dos trabalhadores (como contactos ou deslocações), com ou sem a intervenção 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, replicando o modelo a um nível empresarial, mantendo o caráter
voluntário e anónimo.
O objetivo é, uma vez mais,
atendível, mas 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. Importa recordar que, mesmo na presente
crise pandémica, continua a
competir aos serviços de segurança e saúde no trabalho a
avaliação e determinação das
medidas adequadas à prevenção, em concreto, da transmissão do novo coronavírus.
Mais recentemente, foi noticiado que muitos empregadores “espiavam” os seus trabalhadores, através do recurso
a tecnologias intrusivas para
controlar a prestação de atividade em regime de teletrabalho. Sendo um direito das empresas 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 proíbe 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 instalação de software nos equipamentos de trabalho destinados a controlar as páginas
web visitadas, os tempos despendidos em cada aplicação,
a entrada nos equipamentos
sub-repticiamente, etc.
Perante a pressão da “nova
normalidade”, resta saber
como se acomodarão, no contexto laboral, os direitos de
personalidade dos trabalhadores, e se se “normalizarão”
as compressões à privacidade
como resposta necessária (?)
ao combate à pandemia.
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FLOW

FULL LIFE, OUTSTANDING WORK:
CRESCER COM AS NOSSAS MOTIVAÇÕES,
EXPECTATIVAS, OBJETIVOS E EMOÇÕES
que os leitores podem encontrar neste livro?
Neste livro, os leitores podem encontrar 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

O que diferencia pessoas felizes e realizadas?
As pessoas felizes e realizadas criam à sua volta um círculo virtuoso, ou seja, um ambiente de cooperação e colaboração 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 desenvolver 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 indivíduos 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, diplomatas, empresários, coachs e terapeutas, jovens ado-
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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.

É especialista em
liderança e capital
humano, com experiência
executiva e multinacional. Empreendedor,
professor, investigador,
speaker, consultor, coach,
blogger e escritor, define
a sua carreira como uma
busca constante de novos
desafios. É ainda o diretor
editorial da RHmagazine.

lescentes e até profissionais
liberais.

Quais as caraterísticas de uma pessoa que queira obter resultados extraordinários?
Ao longo do livro exploro esses aspetos em detalhe, mas
poderia dizer, em resumo,
que para obter resultados
extraordinários, temos de
ter uma postura de permanente aprendizagem, uma
postura de humildes aprendentes que têm um sentido
de autoconsciência e autocrítica muito apurados. Isso
permite-nos estar atentos e
ser capazes de perceber onde
estamos, procurando permanentemente 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 autoconhecimento, para termos presente o nosso propósito mobilizador, calibrar as nossas

UM COMPANHEIRO PARA A SUA
JORNADA DE DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E PROFISSIONAL
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 ingredientes 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 ilumina 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 precisamos de descobrir o nosso
propósito fundamental, que
alimenta a nossa energia vital
para progredir.
As emoções, por sua vez,
são uma ferramenta poderosíssima que temos, seja para
nos fazer sentir melhor e mais
capazes, seja para melhorar
os nossos níveis de força anímica, seja para influenciar
os outros de forma positiva,
uma vez que não conseguimos chegar a lado algum sozinhos. Somos um ser social
e precisamos de aprovação,
apoio e colaboração dos outros em praticamente e todas

as dimensões da nossa vida.
Ambos os aspetos são trabalhados 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 simultâneas, posso considerar-me
uma pessoa profissionalmente 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 dadas, com uma rede de amigos,
colegas, alunos, profissionais
e clientes que confiam em
mim e apreciam o meu trabalho e o meu contributo para a
comunidade.
Também ao nível mais privado e familiar, posso considerar 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 minha vida.
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TECNOHUMANIZAÇÃO
Os Novos “Ciclos Virtuosos” nas Relações Profissionais

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 período 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 tecnologias 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 comunidades, 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 tecnologias permite aos seres humanos o desenvolvimento de
uma “Inteligência Aumentada” que, no essencial, se traduz
em potenciar uma maior inteligibilidade sistémica do conjunto dos dinamismos e fatores que influenciam uma determinada situação ou contexto. Esta maior inteligibilidade,
enquanto competência de elevado nível de complexidade
cognitiva, associada a uma utilização também ela mais inteligente e responsável da tecnologia, pode gerar “ciclos virtuosos” 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 crescimento económico e oportunidades para todos” (Schwab
& Davis, 2019.)
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A melhoria geral das condições de vida dos seres humanos, não sendo um objetivo
específico desta Quarta Revolução Industrial, uma vez
que as inovações tecnológicas
sempre foram encaradas, nas
Revoluções Industriais anteriores, como ferramentas alegadamente 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 profissionais, mas também as suas
vidas pessoais, através de um
verdadeiro e mais autêntico
processo de work/life integration (op.cit).
Mais do que nunca, em qualquer época histórica anterior,
nos encontramos agora perante uma verdadeira valorização
do ser humano como pessoa,
pelo menos enquanto princípio, salientando-se que as qualidades profissionais e as qualidades humanas interagem, ou
deverão interagir, produzindo
também aqui um novo “ciclo
virtuoso” no qual as categorias
e qualidades mais “especificamente humanas” das pessoas
têm, ou poderão vir a ter, um
enorme valor acrescentado.
Como é evidente, este desiderato só poderá, contudo, ser
alcançado, se as comunidades
humanas e as próprias pessoas
forem realmente capazes de
“estar à altura das circunstâncias”, sendo que, para tal,
é essencial desenvolver novos
sistemas, novas competências
e, sobretudo, novas modalida-

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
des de mindset efetivamente
alinhadas com estes novos
princípios e valores.
Porque, como salienta Ross,
“as tecnologias disruptivas podem ser uma dádiva, libertando os seres humanos para fazerem tarefas mais produtivas

– 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 sociedades que não souberem
lidar corretamente com estas transições são evidentes”
(Ross, 2016).
Seguindo esta linha de reflexão, 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 tecnológicos e organizativos relacionados com o trabalho com as
respetivas componentes humanas, designadamente competências 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 tecnológicas como das capacidades humanas, os sistemas tenderão
ou a subaproveitar alguma das
dimensões ou então a sobre-

M á r i o Ce i t i l
valorizar uma em detrimento
da outra.
Se esta integração existir,
poderemos estar perante um
cenário em que de facto os
avanços tecnológicos possibilitarão uma reconfiguração muito positiva das realidades do
trabalho, em que “substituindo trabalhadores que faziam
a rotina, tarefas metódicas, as
máquinas podem amplificar as
capacidades dos trabalhadores
em áreas como resolução de
problemas, liderança, inteligência emocional, empatia e
qualidades criativas” (PwC,
citada em Susskind, 2020).
No inverso, se não houver
essa integração, as perdas podem ser muito significativas e
alguns dos danos potencialmente irreparáveis, designadamente ao nível da gestão do
capital humano.
Os desafios são grandes e o
tempo é curto para nos prepararmos para eles.
Os profissionais, gestores,
colaboradores e líderes são
todos convocados para um
mesmo propósito: num tempo e face a realidades cada vez
mais desestruturadas e desestruturantes, 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, nesses ambientes disruptivos, nos
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mantermos focados, produtivos e motivados.
É também neste contexto de
complexidade e de ambiguidade crescentes que se suscitam
alguns dos principais desafios
à ressignificação de velhos paradigmas sobre o trabalho, que
o concebiam apenas, ou dominantemente, como um “meio
de pagar as contas”. No fundamental, estes paradigmas

emanavam de uma realidade
socioeconómica na qual, e de
acordo com as perspetivas da
economia política de inspiração 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 perante os novos desafios colocados
pelas ondas da “tecnohumanização”, 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. Na verdade, a “amplificação das capacidades dos

O “PROSSUMIDOR”
JÁ NÃO É AQUELE
QUE “SÓ FAZ SE
LHE PAGAREM”; É
AQUELE QUE “FAZ
PORQUE QUER”
trabalhadores” (PwC, citada
em Susskind, 2020), possibilitada por máquinas cada vez
mais inteligentes, permite que
cada um se converta no “proprietário” do seu próprio trabalho, reapossando-se assim do
sentido e do propósito que lhe
tinham sido sonegados pelas
modalidades de organização
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do trabalho e respetivas condições, geradas pela Segunda
Revolução Industrial.
Este “reapossamento” de
uma identidade profissional
erodida pelos excessos de uma
conceção maniqueísta do trabalho, assente nas antinomias
radicais entre trabalho e capital, entre produtores e consumidores e entre quem concebe
e quem executa, traz, como é
óbvio, importantes consequências 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 referida como work/life integration
(Schwab & Davis, 2019.)
Com o incremento da autonomia, aumenta a capacidade
e o efetivo poder de decisão
e, consequentemente, a responsabilidade em relação às
respetivas consequências; o
trabalho deixa de ser concebido como “uma coisa má”
ou “qualquer coisa a que se é
obrigado” e passa a constituir
uma fonte fundamental de

socialização e de construção
e consolidação da identidade,
não só profissional, como pessoal e de cidadania.
O profissional da Quarta Revolução Industrial deixa, então,
de ser um simples “operário”
ou apenas “trabalhador” e passa a assumir com coerência e
intencionalidade um papel de
“prossumidor”, misto de produtor e consumidor, no âmbito
do qual o trabalho passa a ser
concebido como uma parte integrante e fundamental do seu
próprio campo de desenvolvimento como pessoa.
O mindset tradicional é igualmente ressignificado de forma
radical. O “prossumidor” já não
é aquele que “só faz se lhe pagarem”; é aquele que “faz porque quer”.
Em conclusão, e como já referido anteriormente, os desafios são enormes e o tempo é
escasso para nos prepararmos
para eles.
Estaremos nós à altura das
circunstâncias e do papel histórico com que elas nos confrontam? Essa é a questão à
qual os próximos tempos, e nós
próprios, nos encarregaremos
de responder.
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