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“O mundo mudou”. Já todos ouvimos vezes sem conta esta frase, e podemos

até já estar cansados de tanto a ouvir, mas é uma realidade! 

De um dia para o outro, tivemos que correr uma maratona para a qual a grande

maioria de nós não estava preparada. 

De um dia para o outro, tivemos que fazer esforços para conseguir alcançar algo

sem saber se iriamos ou não ser bem-sucedidos. 

Tal como numa maratona, chegaram aos primeiros lugares aqueles que durante os

longos quilómetros souberam gerir bem o seu esforço, e há quem tenha chegado

(ou ainda chegue) com mais ou menos mazelas. Mas chegaram, e isso por si só é já

uma grande vitória!

De um dia para o outro as empresas tiveram que repensar a forma como acolhiam,

orientavam e acompanhavam as suas pessoas. 

A criatividade esteve no seu auge durante meses e este e-book demonstra isso

mesmo. Com mais ou menos mazelas, as empresas conseguiram implementar

diferentes estratégias e acompanhar a mudança.

Pensando em palavras-chave na área dos Recursos Humanos para este ano de

2021, identificámos 5 que nos ajudaram a organizar as mudanças ou novos projetos

que os Responsáveis de Recursos Humanos de várias empresas partilharam

connosco:

No decorrer da sua leitura vai também encontrar artigos de opinião com reflexões

sobre a gestão do talento nas empresas.

A todos os que contribuíram para este e-book com a sua partilha, o nosso muito

obrigada!

A si, que está agora a começar de ler este e-book, desejamos-lhe uma boa leitura!
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CONTRATAR É COMO UM JOGO DE SORTE OU AZAR? 

Cada ano, mais de um milhão de portugueses (i) começa um novo

emprego. Mais de um milhão de vezes alguém tomou a decisão

que uma pessoa é a melhor contratação possível. 

Tudo começa com a decisão que faz falta alguém para resolver um

problema de negócio, para reforçar aquela equipa, ir mais longe.

Muitas vezes segue-se o anúncio interno e externo, o passa-

palavra para encontrar o candidato ideal ou em alguns casos um

convite direto. 

São pedidos CV’s e cartas de apresentação, muitas vezes escritos

por terceiros e que pouco dizem sobre quem são verdadeiramente

os candidatos. Consideramos a formação académica, as

experiências anteriores e os respetivos resultados. Por vezes

falamos com as referências dados pelo próprio candidato,

analisamos o seu perfil nas redes sociais e o cadastro. 

Seguem-se as entrevistas feitas por pessoas mais ou menos

“experientes” que frequentemente têm pouca consciência dos

seus próprios enviesamentos (ii)  e que analisam os candidatos sob

critérios que podem ou não ser os mais corretos para uma boa

decisão. 

Encontrámos o nosso candidato! Segue-se a negociação e a oferta,

discutem-se ordenados, regalias e expectativas futuras. 

Vem o primeiro dia, com muita ilusão de parte a parte. As

apresentações, os sorrisos, o kit de boas-vindas, o portátil, a

sessão de onboarding, é tudo novo. 

Rapidamente se enche a agenda com diversas tarefas e reuniões.

A expectativa de resultados rápidos é grande – há que meter a

“mão na massa”, começar a tomar decisões. 

Afinal estamos a fazer este enorme investimento no “melhor

candidato”. 

Mas nem sempre é assim… a realidade é que segundo diversas

fontes o tempo de permanência média num emprego no setor

privado é de 4 anos (iii), e cerca de 2 anos para os trabalhadores

mais jovens (24 a 35 anos) e em alguns setores como o

tecnológico. 

Em muitos casos as contratações falham, o desempenho é baixo,

por vezes os comportamentos são tóxicos e é difícil a adaptação à

cultura da empresa. 

FREDERICO
CARVALHO

“A
liderança
começa
dentro de
nós”

COACH,  MENTOR,
CONSULTOR
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Como podemos então melhorar os resultados das nossas

contratações? 

Começando por conhecer e valorizar mais as competências

pessoais, analisando a personalidade dos candidatos para

compreender a sua capacidade de tomar boas decisões, o que os

motiva e se o desafio que temos para oferecer está alinhado com

essas motivações iv e por fim, se a sua maneira de estar e de agir é

compatível com as exigências da função. 

Por outro lado, aceitar que o desempenho passado não garante o

desempenho futuro, porque este está intimamente ligado e

dependente da cultura e ambiente de trabalho de cada

organização. 

FREDERICO
CARVALHO

i http://www.fundoscompensacao.pt/fct2  

ii https://hbr.org/2019/05/your-approach-to-hiring-is-all-wrong 

iii https://www.recruiter.com/i/how-long-employees-stay-at-work/ ,

https://www.bls.gov/news.release/pdf/tenure.pdf , http://www.fundoscompensacao.pt/fct2 

iv https://www.michaelpage.pt/advice/lideran%C3%A7a-e-gest%C3%A3o-de-equipas/atrair-

talento/o-talento-atrai-talento  6
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Num discurso de 1931, Mahatma Gandhi terá alegadamente dito «a

grandeza de um país e o seu progresso podem ser medidos pela

maneira como trata os seus animais». Outra frase célebre, atribuída

a Peter Drucker, diz que «A cultura come a estratégia ao pequeno-

almoço».

Bem, Gandhi nunca proferiu aquela primeira frase no dito discurso,

nem existe qualquer evidência da autoria de Drucker relativamente

à segunda; mas ambas se tornaram virais. Não obstante, servem

perfeitamente o propósito para o que pretendo transmitir. 

Acredito que é possível medir a grandeza de uma organização e

o seu progresso pela forma como trata as suas pessoas, bem

como pela sua cultura organizacional. Nem todas as

organizações têm as melhores condições para o fazer; mas

preocupam-me aquelas que têm e não o fazem.

Consta que há duas formas principais de motivar pessoas: pela

punição e pela recompensa. A primeira assenta no medo «vais

fazer e/ou atingir isto, ou és despedido(a)». A segunda assenta no

prémio «se fizeres e/ou atingires isto, recebes uma recompensa».

Depois, há uma terceira via, aquela em que eu mais acredito, que é

a da cultura. Aquela em que as pessoas estão tão

comprometidas, que tudo farão para se atingirem os melhores

resultados. Depois, eventuais recompensas pecuniárias, serão

meros agradecimentos pelo bom desempenho.

A mais simples definição de cultura organizacional que conheço

refere que «é a forma como fazemos as coisas por aqui». A

cultura assenta em valores, em expetativas e nas práticas

uniformizada pelos membros de uma determinada organização,

onde a comunicação representa um papel central.

Mas, como se identifica uma boa cultura organizacional? Eu diria

quer é aquela que tem as pessoas no centro do negócio, onde os

colaboradores sabem o que esperar e como se comportar. É

aquela que tem uma boa proposta de valor – e.g. pacote salarial

justo, boas condições e ambiente de trabalho, desafios constantes,

autonomia, progressão, um propósito, equilíbrio entre as

dimensões pessoal e profissional, transparência, confiança na

organização.

Tudo isto gera uma boa experiência do colaborador, centrada nas

várias etapas do seu ciclo na organização – atração, recrutamento,

onboarding, desenvolvimento, retenção e uma correta

desvinculação – deixando a porta aberta para um eventual

regresso.

No final, já todos sabemos que uma boa cultura organizacional

resulta em pessoas mais felizes e, pessoas felizes são mais

produtivas. Acredito que há de chegar o dia em que a felicidade

das pessoas nas organizações será cultural e não apenas um

meio para um fim.

PEDRO
BRANCO

“Acredito que
há de chegar
o dia em que
a felicidade
das pessoas
nas
organizações
será cultural
e não apenas
um meio para
um fim”

BUSINESS DIRECTOR
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Quando em março de 2020 tivemos que nos reinventar, senti

desde logo uma necessidade de alinhamento. Com o confinamento

e consequente isolamento a necessidade de alinhar o trabalho

com a essência tornou-se um fator de “sobrevivência”. 

É nos tempos de crise que o que as empresas são na sua essência

surge à tona - que as nossas fragilidades e forças se evidenciam.

As pessoas ficam mais vulneráveis, a forma como são tratadas e a

empresa lida com a situação (interna e externamente) passa a estar

no centro da decisão. Por isso, neste processo de adaptação

sentimos necessidade de grande alinhamento da nossa essência.

Sentimos que a distância seria minimizada se cada um no seu local

contribuísse para um bem comum. Para tal, fizemos um workshop

de alinhamento de propósito de vida e da organização. Foi um

processo que nos trouxe clareza sobre o que nos move, este

alinhamento com a organização. De uma forma colaborativa,

clarificámos o nosso papel na sociedade e o porquê de estarmos

onde estamos. De que modo poderíamos contribuir para esse

propósito através da colaboração com os nossos clientes. Isso

deu-nos força enquanto indivíduos bem como enquanto equipa.

Passámos também a ter conversas sobre isto, a integrar estes

conceitos no dia a dia. Também os momentos de comunicação

passaram a ser mais frequentes, como por exemplo - todos os dias

temos Stand Up Meetings – com o objetivo de alinhar prioridades

e intensificar a colaboração. 

Por outro lado, demonstramos aos nossos clientes que estamos ao

seu lado - disponibilizámos os nossos conhecimentos em como

lidar com a situação que vivíamos com Webinars e Workshops

online gratuitos, oferecendo o nosso conhecimento e dicas

práticas para os ajudar neste processo de adaptação. Foram

experiências muito gratificantes, pois o nível de colaboração nas

comunidades foi muito elevado. Estávamos todos no mesmo

barco, havia grande empatia e dessa forma também estávamos a

alimentar a nossa essência. 

Este alinhamento tem nos ajudado a identificar e desenvolver

melhor não só as nossas pessoas, mas também, clientes,

parceiros. Ter claro os valores que nos movem e propósito torna

claro para onde devemos ir. O processo de análise e decisão flui

mais naturalmente. 

Por isso clarificar e alinhar o propósito, no nosso caso, tornou-se a

nossa energia, a nossa razão de ser e de agir!

SUSANA
BOGALHO

“Clarificar e
alinhar
propósito,
uma questão
catalisadora!”

DIRETORA
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O mercado de trabalho mudou. Sabemos que o trabalho remoto

passou a fazer parte do nosso dia-a-dia e os modelos híbridos

farão parte do nosso futuro. Assim, o trabalho de grande foco, o

chamado “deep work”, a que se referece Call Newport no seu livro,

passa a ser maioritariamente realizado a partir de casa. O

escritório ganhou outra importância, como espaço de cultura e

criatividade. Ao mesmo tempo, a higienização dos espaços, a

segurança psicológica, a saúde mental, e um novo pensamento

sobre a produtividade, passaram a ser tema de discussão. E as

empresas precisam de ter em conta estas novas necessidades dos

seus colaboradores, repensando a sua employee value

preposition.

Foi neste sentido que, na PHC Software, elaborámos o projeto Best

Experience at Work, composto por 12 subprojectos, que incluíam

desde o bem-estar dos colaboradores, ao processo de

recrutamento, passando pela experiência de visitante e pela

própria responsabilidade social das empresas. 

A nova sede mundial da PHC, em Oeiras, intitulada de House of

Digital Business, dá tangibilidade a este projeto. Para criar a melhor

experiência de trabalho foi necessário desenhar um espaço para o

trabalho do futuro, pensado para o novo papel de criatividade dos

escritórios, onde os espaços de lazer se ligam com os espaços

colaborativos. Um edifício com condições de topo para rendimento

de topo, pensado para todo o conforte ergonómico, auditivo, visual

e de higiene e segurança. E, acima de tudo, preparado para um

modelo híbrido de trabalho, com salas de reunião pensadas de raiz

para reuniões remotas.

Mas a experiência é também mais do que o espaço. É pensar o que

acontece no espaço e a cultura que se vive no mesmo.

A House of Digital Business foi pensada para acolher e organizar

eventos, desenvolver projetos especiais, e contempla um

calendário de momentos recreativos, e tem o já conhecido Ask the

CEO.

E é também por isso que a cultura foi repensada e revista para

este novo normal. Revimos os valores da empresa e os

comportamentos que os sustentam, de forma a estarem

adequados ao futuro do trabalho. Uma cultura que continua a ser

trabalhada de forma profissional, que é a espinha dorsal de toda a

empresa, suportada por HR Analytics.

Só com a combinação destas três vertentes é possível criar esta

experiência diferenciadora. Mais do que proporcionar uma

experiência é necessário que a vida na própria empresa seja uma

experiência. 

Se o talento precisa de uma experiência, chegou a hora de a

potencializarmos.

LUÍS
ANTUNES

“As empresas
são pessoas. 
E, mais do que
um espaço de
trabalho, são
também o que
lá acontece e
com quem
trabalhamos”

PEOPLE EXPERIENCE
UNIT DIRECTOR 
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Costumo dizer que a Pandemia só veio acelerar algo que há muito

se vislumbrava como uma nova realidade empresarial, novas

competências, transformação digital, novos estilos de liderança e

novas configurações contratuais. 

Em termos concretos, a atração de pessoas vai depender do

“match” entre a perceção do candidato sobre as práticas e cultura

da empresa e o perfil pretendido por esta, pelo que à avaliação de

perfis por parte dos profissionais especializados em recrutamento

junta-se cada vez mais o trabalho enquanto marca empregadora,

capaz de comunicar de forma eficaz o seu propósito, deixando

uma pegada positiva e consistente em cada ponto de contacto,

quer seja digital ou não.

Por outro lado, gerir, desenvolver e preservar talento já vai

depender sobretudo do “match” entre o potencial de

aprendizagem, a progressão na carreira e a conciliação da vida

pessoal e profissional e a experiência, a satisfação e o

comprometimento do colaborador com a empresa, a cultura, a

liderança, a equipa e a função. Para isso, há que proporcionar

desafios audazes que requerem uma relação que se faz no dia a

dia através da delegação, responsabilização, autonomia e

feedback. É assim necessária uma nova liderança, que se afirme

pela cooperação, pelo diálogo e sobretudo pela definição clara de

papéis e compromissos. 

A cultura e os valores são, portanto, o elo comum que dita a

forma de ser, sentir e estar da empresa, a qual hoje não pode

estar alheada da preocupação com a sustentabilidade social,

ambiental e económica do planeta. Só assim podemos ambicionar

um “match” perfeito que une colaboradores, lideranças, empresas,

clientes e comunidade, porque colaboradores felizes geram

clientes leais e estão mais atentos ao outro, e daí resultam

empresas de sucesso e um Mundo melhor. 

Diria que no Grupo Salvador Caetano temos consciência de que

ainda há muito para aprender e fazer. Manter-nos-emos atentos e,

certamente, ativos, porque a Cultura Ser Caetano é uma

construção com 75 anos que nunca estará acabada e cuja herança

é uma grande responsabilidade para cada um dos “Caetanos” - e

são mais de 7000 – que, no dia a dia, ajudam a escrever esta

maravilhosa história, cujo primeiro ator foi Salvador Fernandes

Caetano e que um dia disse: «O fator humano – o Homem – é, no

seu todo, o único e verdadeiro ativo das empresas».*

*In "Frangmentos de uma vida", 

PAULA
ARRISCADO

“Colaboradores
felizes geram
clientes leais e
estão mais
atentos ao
outro, e daí
resultam
empresas de
sucesso e um
mundo melhor”

DIRETORA
CORPORATIVA DE
PESSOAS,  MARCA E
COMUNICAÇÃO 
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Desde cedo que existem 3 grandes desafios, que estão, de alguma

forma interligados: atrair, gerir e reter talento e isto só é possível

numa organização com uma forte política de RH onde o foco é a

satisfação dos colaboradores. São colaboradores motivados e

felizes que fazem mais e melhor, que marcam a diferença

diariamente e que fazem da Altronix uma empresa de sucesso. 

Considero que deste período de pandemia fica uma grande

aprendizagem: Tudo mudou, mas estou convencido que se

olharmos com a perspetiva certa, mudou para melhor e a gestão

emocional passou a ser a palavra de ordem, na Altronix!

Continuamos a estar focados nas nossas pessoas. Se desde

sempre nos preocupamos com o capital humano e

indissociavelmente com o equilíbrio entre a vida familiar e

profissional de cada membro da nossa equipa, nos últimos tempos

sentimos necessidade de reforçar, alterar e adaptar

individualmente esta estratégia. De tal forma que, se um

colaborador tem um problema, a empresa tem um problema. 

A par desta estratégia assumimos a transparência como pilar da

cultura organizacional, começamos a perceber que não bastava

partilhar as informações e envolver os colaboradores nas

mesmas, era necessário garantir que a mesma era sentida e

vivida por todos, que está presente no dia a dia, na comunicação

interna e externa, nos objetivos, naquilo que realmente importa.

Criando assim um ambiente mais colaborativo, colaboradores mais

felizes e com sentimento de pertença tal que tem levado mais

facilmente à conquista dos objetivos. Foi então necessário redefinir

objetivos e métricas, reestruturar formas de agir, envolver mais os

colaboradores neste processo conseguindo com isso atingir

resultados mais positivos. Para tal, colocamos o Departamento de

marketing a olhar para os seus “segmentos de mercado” internos e

trabalhar para eles.

Apesar do período que atravessamos não colocamos de parte a

estratégia de employer branding e mantivemos a mesma alinhada

com os valores e estratégia da empresa e entendemos ser

importante reforçar a comunicação do propósito da empresa, os

valores, aquilo que move as pessoas a identificarem-se com a

empresa, a sentirem-se parte da mesma. A ideia de que “sozinhos

vamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe” saiu

também fortalecida e estendemos, não só no que diz respeito às

pessoas da organização, mas extensível às outras empresas, ao

surgimento de novas parcerias e ao forte apoio interempresas.

RUI 
FONSECA

“Usain Bolt
treinava 4 anos
para fazer
menos de 10
segundos nas
olimpíadas. Vejo
pessoas a
desistir ao final
de 3 meses!”

CEO 
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No último ano e meio, a pandemia mudou o mundo e as empresas

tiveram de mudar com ele. Organizações de todos os setores

foram obrigadas a alterar os seus processos de trabalho, numa

caminhada veloz e urgente para uma mudança organizacional que

desse resposta aos novos desafios impostos.

O teletrabalho não foi uma novidade para a Sage; no entanto, os

desafios de 2020 levaram a que o adotássemos a 100%. Dando

prioridade à saúde e segurança dos nossos Colegas e das suas

famílias. 

Os Colegas valorizaram imenso as iniciativas desenvolvidas em

prol da sua segurança e bem-estar e o facto de termos promovido

formas de trabalhar mais flexíveis adaptáveis aos contextos

particulares de cada um.

Percebemos claramente, que não voltaríamos a trabalhar como

dantes e que com base na confiança e através da flexibilidade e da

colaboração, conseguiríamos Colegas mais felizes, com melhor

desempenho e mais comprometidos com a Empresa.

Flexible Human Work: flexibilidade e colaboração 

De olhos postos no futuro, desenvolvemos um novo modelo de

trabalho, desenhado de raiz para que os Colegas possam tirar o

máximo partido das políticas de flexiworking: o Flexible Human

Work.

Esta nova abordagem, centra-se em quatro princípios orientadores:

o desempenho centrado no cliente; a promoção de relações

humanas sólidas e conectadas; a equidade e confiança entre

Colegas; e a coragem para experimentar coisas novas.

O Flexible Human Work da Sage prevê três formas de flexibilidade:

no modo de trabalho (em casa, no escritório, híbrido ou em

movimento); no local de trabalho (residência habitual ou

deslocação permanente/temporária para outro país – aquilo a que

chamamos Work Away); e ainda no tempo dedicado ao trabalho

(horário completo variável ou a tempo parcial). 

Esta estratégia garante benefícios para todas as partes: a maior

flexibilização e humanização do trabalho contribuem

significativamente para o sucesso dos Clientes, a atração e

retenção de talento, a inclusão e bem-estar, uma maior

colaboração e interação entre Colegas, e ainda a capacitação e

desenvolvimento dos nossos líderes. 

Assim, alinhados com a nossa estratégia e suportados pelos

nossos valores, desenvolvemos através de uma abordagem

colaborativa e do constante envolvimento de todos os Colegas,

um framework de trabalho flexível, inovador que acreditamos será

crítico para o nosso sucesso no futuro.

FERNANDA
MARMELO

“Não acredito
que alguém
possa ser feliz e
ter sucesso,
numa
organização em
que não se
identifique com
os valores que
alicerçam a sua
Cultura”

PEOPLE BUSINESS
PARTNER
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O propósito organizacional e o seu valor

Muito se fala do propósito organizacional e do que ele

efetivamente significa para os colaboradores.

O propósito sintetiza a razão de existir de uma organização,

descreve como a sua marca contribui para a sociedade. É também

a força que move uma organização desde a sua origem e que a

mantém relevante no tempo. 

O propósito pela importância que tem para o crescimento

sustentável das organizações, precisa ser algo verdadeiramente

abraçado pelos seus colaboradores para além da sociedade civil.

Deve, portanto, ser partilhado com todos, envolvendo e

estimulando todos os colaboradores, gerando valor não só para a

equipa como, consequentemente, para seu o negócio. 

Um propósito claro e verdadeiro cria condições tangíveis, que por

sua vez aumentam exponencialmente o nível de “engagement” de

toda a equipa.

A construção do propósito organizacional deve ser clara e

consistente, fomentada por uma boa comunicação interna, de

forma a envolver toda a equipa nesse mesmo propósito.

Um dos grandes benefícios em definir e seguir um propósito

organizacional, consiste em mobilizar os colaboradores em torno

de um objetivo comum. 

Quando um colaborador sente que faz parte de algo maior,

percebe que é importante para toda a organização. É muito mais

do que executar diariamente as suas tarefas, trata-se de um

sentimento de pertença.

A cultura do propósito traduz-se também numa forte oportunidade

em conseguir alavancar a capacidade da organização em prol dos

seus colaboradores, que por sua vez, impactarão nos resultados da

própria organização.

É nesta cultura de propósito alinhada sempre à felicidade das

pessoas, que me revejo todos os dias e que procuro incrementar

em todas as pessoas da Câmara de Comércio. 

SUSANA
MARQUES

“Acredito
que o
segredo do
sucesso
está em
alinhar
todas as
pessoas
num
mesmo
propósito.”

DIRETORA
RECURSOS HUMANOS
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Passado mais de um ano do início da pandemia de covid-19, alguns

aspetos que na altura achávamos que seriam apenas

momentâneos ou por força das circunstâncias, fazem hoje parte da

nossa nova realidade – muitos deles, sem dúvida, vieram para ficar.

Aspetos estes que impulsionaram a grande mudança da década

que, de forma transversal, afetou todas as áreas e setores. A

capacidade de adaptação a estas novas exigências e desafios

ditaram a continuidade e sucesso dos negócios. Estas mudanças

fizeram-se também sentir no mercado de trabalho, nomeadamente

na forma como recrutamos, gerimos e retemos os nossos recursos

humanos.

A flexibilidade é hoje, mais do que nunca, a palavra de ordem no

mercado de trabalho. Flexibilidade esta que traz o equilíbrio que

tantos candidatos procuram nos dias de hoje quando integram

novos projetos profissionais. Desde que a pandemia começou que

a noção de trabalho tem estado em constante mudança – a

forma como trabalhamos, o lugar de onde trabalhamos e as

expectativas em relação ao mesmo, estão a mudar, são mais

desafiantes e nós, enquanto líderes, temos de saber acompanhar

estas novas dinâmicas. 

A adoção do teletrabalho no pós-pandemia veio para ficar e é uma

realidade benéfica tanto para os profissionais, que conseguem um

maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, como para as

empresas que, sem barreiras geográficas e com menores custos,

conseguem recrutar e gerir talento em qualquer parte do mundo. 

Na Hays, tivemos também que nos adaptar rapidamente a estas

novas dinâmicas e arranjar estratégias que nos permitissem

continuar a orientar as nossas equipas e a gerir processos de

recrutamento remotamente, com o mesmo nível de confiança e

espírito de equipa. O grande desafio foi implementar um sistema

que, em certa medida, nos permitisse colmatar a falta da presença

física das equipas – projetámos uma nova estrutura de

comunicação de forma a termos uma rede social interna que nos

permite interagir uns com os outros a qualquer momento, como

se estivéssemos no escritório. Uma plataforma onde partilhamos

desafios, conquistas, dinâmicas e objetivos comuns. Como parte

importante do futuro desta nova era do mercado de trabalho,

decidimos também adotar a política flex em que os

colaboradores poderão continuar a praticar teletrabalho alguns

dias por semana, de forma a mantermos este equilíbrio entre as

relações/vida pessoal e profissional.

SANDRINE
VERÍSSIMO

“A motivação
individual, o
trabalho em
equipa e o apoio
de um bom
líder, são as
peças-chave
para o sucesso
neste desafiante
mundo do
trabalho.”

REGIONAL DIRECTOR 
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Nunca como agora a nossa capacidade de adaptação foi colocada

à prova.

Em velocidade máxima tivemos que ajustar processos e

procedimentos de como atrair, gerir e reter talento e ao mesmo

tempo desenvolver ferramentas que permitissem aos nossos

colaboradores agilidade na comunicação, prontidão na decisão e

na integração de novos modelos de trabalho, sem perder o que

mais valorizamos, a proximidade. 

Podemos ter o melhor projeto, na melhor empresa, utilizando a

melhor tecnologia e processos do mundo, mas se os

colaboradores não forem capazes de comunicar entre si, trabalhar

em equipa, ter pensamento crítico e inteligência emocional, o

nosso objetivo será certamente comprometido.

Por isso, estamos cientes de que as competências sociais têm hoje

um elevado impacto na gestão do talento, e é por isso que na

Intelcia desenvolvemos um conjunto de ações, focadas na

comunicação interna, na proximidade e no acolhimento. Que

promovam contactos regulares com os colaboradores, e como

retorno um maior envolvimento e engagement das equipas, mas

também uma maior segurança e suporte para que os

colaboradores possam encarar com otimismo nesta nova forma de

trabalhar.

Implementámos ações que potenciam este contacto, quer seja

por “morning conversations” momentos de partilha, onde

mantemos o nosso fio de proximidade, abordando os mais variados

assuntos num ambiente descontraído e informal com os nossos

colaboradores e o management team, a criação de uma

newsletter interna, onde cada área é mensalmente desafiada a

criar o seu próprio conteúdo e assim apresentar aos restantes

colegas, a sua área, desafios, conquistas e particularidades, bem

como surveys internos, onde constantemente medimos a

satisfação dos nossos colaboradores, em cada etapa da sua

jornada na Intecia, desde o recrutamento até à sua eventual saída,

agindo nos momentos e áreas que careçam de mais

acompanhamento e intervenção.

Sentimos que este forte investimento na comunicação interna

teve impacto no desenvolvimento de novas competências das

nossas equipas tornou-nos mais fortes, mais preparados e mais

confiantes para desafios que nos foram colocados e que

diariamente enfrentamos, no entanto, apesar do sucesso, não

podemos, nem devemos pensar que podemos abrandar, a

necessidade de adaptação constante passou a ser o normal. Ao

trocarmos e desenvolvemos ideias, asseguramos que todos

acompanham a visão e estratégia da empresa, como se

enquadram e contribuem para um propósito comum.

ANA PEREIRA
PETRUCI

“As
competências
técnicas são de
facto a base
para equipas
excelentes, mas
são as
competências
sociais que
transformam
equipas
excelentes em
equipas
excecionais.”

HR & MARKETING
DIRECTOR 
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As grandes transformações surgem em alturas desafiantes, em

que as necessidades potenciam mudanças que poderiam demorar

anos a acontecer. É neste contexto, que a Leroy Merlin tem

apostado em ferramentas ágeis para dar resposta a necessidades

específicas, exemplo disso é o SOMA FEEDBACK, que surgiu em

resposta às necessidades identificadas pelos colaboradores que

participam em diversos projetos transversais e interdependentes

e também, para fazer face aos desafios do trabalho remoto que

vai continuar a ser uma realidade, para as funções que assim o

permitam.

Esta ferramenta permite pedir, dar e receber feedback de/a

qualquer pessoa dentro da organização, a qualquer momento.

Tem disponíveis dois tipos de feedback: o Situacional - associado a

situações e comportamentos específicos, que deve ser dado de

acordo com a fórmula SIM - situação, impacto, sugestão de

melhoria/agradecimento; e o feedback de Projeto - pensado para

as equipas de projeto darem feedback entre si, de acordo com

parâmetros específicos. A par com isso, estão a ser

disponibilizadas sessões práticas de feedback, sessões de

aconselhamento, dinamizadas atividades de feedback com as

equipas e feitas diversas peças de comunicação alusivas ao tema.

É nosso objetivo dinamizar uma cultura de feedback alicerçada

no mote: Somos Todos Líderes, em que os colaboradores são

incentivados ao feedback 360º, reforçando os nossos valores

Autêntico (consciência de si e do impacto nos outros) e Aberto

(abertura para a melhoria e desenvolvimento). Assim, todos podem

contribuir para a melhoria e desenvolvimento de qualquer pessoa

na organização mas também para reforçar o que há de positivo e

extraordinário. 

Com foco no presente mas também no futuro a Leroy Merlin está

empenhada em proporcionar aos seus colaboradores ferramentas

e formação para que atinjam todo o seu potencial e tenham uma

employee experience extraordinária.

SARA SOUSA

“O Feedback é
essencial para
alinhar as
pessoas com os
pilares da
cultura
organizacional e
promover o
crescimento
pessoal e
profissional.”

HEAD OF TALENT
MANAGEMENT &
SOURCING STRATEGY  
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“O Mundo mudou. E a Worten mudou com ele.” Foi o mote de uma

nova iniciativa People que lançámos no 2º semestre de 2019 e

estávamos longe de imaginar o quanto o Mundo mudaria em

breve, empurrando a Worten para uma transformação bem mais

acelerada.

Muitos poderiam ser os exemplos a dar sobre as mudanças que

ocorreram na nossa Organização, mas seleciono uma, talvez por

me ter marcado especialmente pela força que teve na ligação das

pessoas e criação de espírito de equipa e pertença: a myWorten.

A myWorten é a app do colaborador. Foi lançada em novembro

de 2019, com o objetivo de melhorar e diferenciar a employee

journey, tornando-a mais simples, inovadora e digital. 

O objetivo? Termos tudo o que precisamos na palma da nossa

mão: informação corporativa, pedido de fardamento, formação,

acesso a todas as plataformas…

O que nós não esperávamos é que esta app viesse a tornar-se em

pouco tempo uma peça fundamental da empresa. 

Somos uma organização que privilegia o contacto direto e o

relacionamento entre colegas, mas a pandemia obrigou a um

afastamento repentino e as pessoas ficaram mais distantes, com

acesso a menos informação e menos visibilidade sobre o que se

passava na empresa.

E foi aí que percebemos que a solução estava na palma das nossas

mãos! Construímos um plano de comunicação e engagement

assente em 4 pilares:

#stayinformed – informar sobre o negócio e decisões estratégicas

#staysafe – garantir a informação relevante à Segurança e Saúde

dos trabalhadores

#staypositive – contribuir para o good mood e saúde mental dos

colaboradores

#wortensomosnós – reforçar e incentivar o espírito de equipa

Ao longo do ano lançámos mais de 380 comunicações: resultados

do negócio, decisões estratégicas, desafios e passatempos,

instruções de segurança…

Com esta estratégia conseguimos minimizar o impacto que o

covid-19 teve na equipa Worten, reduzindo os níveis de ansiedade

através da partilha de mensagens e diretrizes claras e acessíveis

por todos. Os colaboradores foram informados “on time” sempre

que se tomavam decisões estratégicas, estavam esclarecidos

sobre os comportamentos de segurança e, por outro lado,

mantiveram-se próximos apesar da distância, através da partilha

de vídeos e fotos de colegas. 

A app myWorten continua a crescer, perseguindo o propósito da

sua génese, tendo atualmente cerca de 4000 utilizadores e mais

de 300.000 acessos. 

INÊS DE
CASTRO

“O mundo
transforma-se
de forma cada
vez mais rápida,
deixando as
empresas
incapazes de
prever a
mudança. A
melhor
estratégia
passará
SEMPRE por ter
as melhores
pessoas.”

TALENT ACQUISITION,
LEARNING &
DEVELOPMENT LEADER  
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O impacto significativo da pandemia na vida pessoal e profissional

dos colaboradores provocou sentimentos de ansiedade, frustração

e esgotamento. Quando não acompanhados, esses sentimentos

podem afetar a produtividade e o engagement, influenciando a

qualidade do trabalho e até a eficiência da equipa.

De forma a contrariar estes fatores, a TRIVALOR criou o projeto

#MaisProximos.

O #MaisProximos é um canal de comunicação “informal” que

visa salvaguardar o bem-estar psicológico e físico dos

colaboradores, fomentar e fortalecer o espírito de ligação à

empresa/Grupo, proporcionar momentos de convívio que

permitam a interação entre colegas e para além disso, cimentar

relações permitindo aos colaboradores, conhecer as outras facetas

dos colegas em contexto lúdico e de entretenimento.

A operacionalização deste projeto concretizou-se da seguinte

forma; 

   1.Criação do canal #MaisProximos na intranet, organizado nos

seguintes temas: Culinária, Saúde e Lifestyle, Cultura e

entretenimento, Desporto, Hobbies e Buddies Trivalor; 

    2.Criação de 1 sessão semanal em life feita por colaboradores

das participadas da Trivalor dedicada a um tema/hobbie à

escolha, seguido de um momento de tertúlia/discussão. Após a

sessão, a gravação é arquivada no canal respetivo da intranet,

possibilitando a posterior visualização para todos os colaboradores

que não puderam assistir ao direto;

    3.Disponibilização no mesmo canal de diversos materiais, artigos

de opinião, vídeos, aulas on line, etc. desde que sejam da autoria

dos colaboradores da Trivalor, e versem sobre temas não

relacionados com trabalho. 

  4.Criação de um programa informal de coaching (Buddies

TRIVALOR) em que os colaboradores se podem “voluntariar” para

ensinar sobre um determinado assunto em que sejam

especialistas, possibilitando aos colegas “inscreverem-se” para

receber formação dada por outro colega (buddie).

Desde o início do projeto já foram realizadas mais de 20 sessões,

com temas tao variados como Meditação; Jardinagem em casa;

Educar o seu cão em tempos de confinamento; como aplicar

Kaizen em casa; Música e Instrumentos musicais; Os segredos do

café, entre outros.

A participação nestas sessões tem sido especialmente

gratificante, pois permite que colegas de zonas diferentes do

país se conheçam e relacionem de uma forma descontraída.

O #MaisProximos foi de férias, com uma sessão dedicada

exatamente ao tema das férias, tão essenciais para o bem-estar

dos nossos colaboradores, mas regressa em outubro, cheio de

novidades!

ELSA BOTO

“Para sermos
bons
profissionais é
essencial sermos
bons colegas.
Conhecer
melhor quem
trabalha
contigo e fazer o
exercício da
empatia, vai
com toda a
certeza ajudar-
te a superar
muitos
desafios!”

HUMAN RESOURCES
TRAINING &
DEVELOPMENT
DIRECTOR   
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O talento, em nós

Todos nós temos algum talento, mas não temos talento para tudo.

O difícil é identificar a habilidade que possuímos, especialmente

quando pretendemos começar uma nova etapa profissional ou

estamos um pouco perdidos. Três perguntas podem orientar-nos. Do

que gostamos? O que fazemos bem? O que os outros valorizam em

nós? 

Duas breves ponderações: primeiro, não estamos a falar, de talento

como o dos artistas ou génios, mas daquelas capacidades com as

quais nos destacamos e alcançamos bons resultados no plano

profissional. Segundo, não são capacidades inatas. Claro que

trazemos certas habilidades do berço, mas o que conta no plano

profissional requer trabalho e esforço. Vejamos as três questões

anteriores.

- Do que gostamos? A paixão é o principal motor para o

desenvolvimento do nosso potencial. Se não desfrutamos do que

fazemos, dificilmente poderemos destacar-nos. Motivação e paixão

são coisas diferentes. A motivação pode acabar um dia porque

tivemos um problema ou uma surpresa negativa; já a paixão é

contínua no tempo, não sendo prejudicada por circunstâncias

pontuais.

- O que fazemos bem? Podemos gostar muito de alguma coisa,

mas, para ter talento, é necessário o destaque e o alcance de

resultados. Isto exige dedicação e aprendizagem, além de iniciativa

para experimentar e contar com o apoio de mentores ou referências.

- O que os outros valorizam em nós? Se falamos do âmbito

profissional, necessitamos transformar as nossas habilidades em

resultados. Podemos ter paixão pelo nosso trabalho e dedicar-lhe

tempo e esforço. Mas se isso não interessar aos outros, dificilmente

será considerado um talento.

Se estas três condições não forem cumpridas, torna-se complicado

um talento ser reconhecido e perdurável. Se uma das respostas não

tiver relação com as outras duas, surgem os problemas. Por exemplo:

se temos entusiasmo pelo que fazemos e fazemos bem, mas

ninguém está disposto a valorizar esse trabalho, então é um hobby.

Podemos divertir-nos, mas dificilmente ganharemos a vida com ele.

Isto explica por que muitos empreendedores fracassam. São

rodeados de pessoas que os incentivam, mas não sabem o que o

mercado realmente precisa.

Por outro lado, se fazemos algo bem e os outros reconhecem, mas

não gostamos de o fazer, acabaremos presos numa rotina sem

interesse. Por último, se gostamos muito do que fazemos e os outros

reconhecem o nosso trabalho, mas não o fazemos bem, então tratar-

se-á de um sucesso precário. Se a resposta nos três casos for sim,

teremos mais possibilidades em possuir um talento reconhecido e

que perdurará no tempo.

MARIA 
DUARTE BELLO

“A visão
sobre onde
queremos
chegar ou
quem
queremos
ser é o
nosso
maior
ativo."

CEO DA MDB -
COACHING E GESTÃO
DE IMAGEM,  COACH
PCC & MENTOR SENIOR
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https://brasil.elpais.com/tag/empleo
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/02/ciencia/1559511092_452328.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/18/ciencia/1555606380_557363.html
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SUSANA
MIRANDA

“It's all about
people!”
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PROXIMIDADE

TALENT MANAGEMENT

No curso da NOVA SBE que frequentei em 2020, retive a frase: “A

Transformação Digital é um processo contínuo de exploração e

aplicação de novas tecnologias que reformam os processos, a

experiência do consumidor ou o próprio valor da organização. É a

chave da sobrevivência num mercado cada vez mais povoado por

empresas nativas digitais. No entanto, a maioria das empresas e

dos seus decisores foca-se na ideia de disrupção associada ao

digital, não avançando em tempo útil para a sua implementação.” 

Na Pandemia, a polémica do tema instalou-se, em especial para

uma grande percentagem de Empresas, Marcas e Pessoas que se

aperceberam da gravidade do facto de não estarem preparadas

para usufruir de forma plena e eficaz todas as potencialidades de

um processo transformador, seja ele qual for. 

Nas Carreiras, o impacto foi avassalador e transversal em várias

áreas e níveis funcionais. A importância da adaptação rápida de

processos tecnológicos de maior eficácia, obrigaram a novas

formas de aprendizagem, otimizando os métodos existentes de

trabalho, ou melhor, teletrabalho. O investimento em formação

interna e externa cresceu e foi valorizado. 

O foco nos novos talentos, valorizando-se novas competências

(liderança de equipas à distância, elevados níveis de resiliência,

espírito inovador e criativo, …) foram cruciais nos processos de

seleção, nomeadamente nos profissionais com responsabilidades

de elevada autonomia e impacto, na produtividade de equipas e

rentabilidade do negócio, como por exemplo nas áreas de Gestão,

Marketing Digital, Produção e IT. 

Não voltaremos ao “normal” no mundo laboral porque o novo

“normal” será certamente muito mais eficaz e integrador. No

espaço de 1 ano, os comentados “10 anos” em atraso de inovação

nas novas formas de gestão de pessoas e processos, foram

ultrapassados, chegaram e estão para ficar. 

No Grupo SM, temos escritório em Lisboa mas os projetos sempre

foram maioritariamente desenvolvidos com diversos consultores

localizados em várias geografias, ou seja, já tínhamos esse hábito

de trabalho remoto. 

No entanto, foi fundamental fortalecer horários, processos,

conciliação de agendas, e acima de tudo, para quem tinha filhos

em idade escolar, adaptar e compreender as dificuldades

acrescidas. Faltava o “human contact” mas com organização, foco,

vontade e perseverança, continuámos o nosso trabalho e ainda

aumentamos o número de projetos, e por conseguinte de

consultores e estagiários.



ANTÓNIO
FARIA DE
VASCONCELOS

“Ouvir,
conhecer e
valorizar, três
valores a ter em
conta na gestão
dos Recursos
Humanos”
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PARTNER

Como atrair talento? Temos vários meios ao nosso alcance para

tentar atrair e aliciar talento (anúncios online; plataformas

especificas; feiras; pesquisa direta, etc.) Mas qual nos traz mais

sucesso? 

Sendo talento qualidade e não quantidade, torna-se difícil

responder a esta questão. O que sabemos é que os candidatos têm

de estar realmente motivados e envolvidos com determinado

projeto. Sabemos que nos dias de hoje prezam cada vez mais a

vida pessoal. Empresas que mais do que um bom salário,

proporcionem qualidade de vida, mais facilmente atraem talento.

Gerir talento. Gerir diariamente as expectativas dos colaboradores

nem sempre é fácil, mas acreditamos que com uma boa política de

RH, onde exista espaço para ouvir e ajustar expectativas, é

sinonimo de sucesso.

Reter talento. Ao conhecermos os nossos colaboradores mais

facilmente conseguimos perceber o perfil de cada um e as suas

ambições. Se nem sempre as suas ambições são possíveis, vamos

tentar adequá-las. Se são possíveis, porquê esperar para realizá-

las?

Apesar da situação pandémica, a nossa filosofia e a nossa visão,

enquanto empresa, foi tentar sempre proporcionar a todos, a

liberdade de desfrutarem de uma melhor qualidade de vida!

Para podermos atingir esse caminho, a HOST-RH, incutiu aos seus

colaboradores, algo que é transversal a todos, sócios ou

colaboradores, sejam eles seniores ou juniores, a competência, a

responsabilidade, o ser o mais produtivo, sem ter

obrigatoriamente de trabalhar de 2f a 6f das 9h às 18h. O nosso

produto de venda, só tem sucesso na forma rápida e profissional

com que respondemos aos nossos clientes, quando um cliente nos

procura é porque praticamente esgotou as suas fontes, salvo

algumas exceções. Para isso, e para termos sucesso, temos que

ser rápidos e profissionais, temos só e unicamente que produzir e

corresponder às expectativas. É nos dada uma tarefa, com um

prazo limite, e dentro desse prazo temos que a concretizar, se a

concretizamos antes, excelente, significa que, temos direito a viver

a nossa vida pessoal, poder desfrutar de 1 ou mais dias da nossa

vida, fora do trabalho. Essa nossa forma de estar, possibilitou-nos

durante esta fase pandémica, conseguir.

ROSA
LARANEJIRA
CONSULTORA RH &
PARTNER



SARA DO Ó

“Lidera-se pelo
exemplo de
todos os dias e
nunca
esquecendo o
sentido de
compromisso,
perante tudo e
todos. Sem
coragem não há
resultados.”

25

PROXIMIDADE

PARTNER E CEO
Não há caminho isento de obstáculos. Diria até que, muitas vezes,

são os percursos mais árduos e difíceis de atravessar que nos

proporcionam maior crescimento pessoal e profissional, no esforço

que fazemos para encontrar soluções. Neste sentido, não há

dúvida que a pandemia veio revolucionar o dia a dia de negócios e

empresas, obrigando a reações enérgicas e eficazes em tempo

recorde. Em situações como estas, aprendemos por experiência

própria, uma liderança próxima e positiva faz toda a diferença do

mundo. Uma cultura de proximidade, do “sentimento de pertença”. 

No Grupo Your, sempre colocámos o foco nas pessoas e é algo

de que não abrimos mão, aconteça o que acontecer.

Preocupamo-nos em criar um ambiente diferenciador, com uma

ligação autêntica entre todos e uma série de ações que visam

fomentar a relação saudável e equilibrada entre a dimensão

humana e a de trabalho. Exemplos disso são iniciativas como o

Your à Mesa (o meu almoço mensal com um dos colaboradores), o

Your Dream (partilha de sonhos) ou a Your Trip (a viagem anual por

excelência), mas podia falar de muitas outras, muitas vezes

sugeridas pelos próprios colaboradores. 

No entanto, tudo o que fazíamos neste âmbito implicava contato

direto e presença física no escritório, exatamente o que 2020 veio

condicionar de forma inesperada.

Tendo colocado as equipas de imediato em teletrabalho, fomos

fiéis aos nossos princípios e ainda mais transparentes desde a

primeira hora, com comunicações regulares sobre a situação da

empresa. O objetivo foi estreitar laços e mostrar que nada nos

iria fazer desviar da filosofia Your. Face ao possível aumento do

receio e da ansiedade, assumimos que era da maior importância

tranquilizar as nossas pessoas sobre as incertezas do futuro. Foi

criado um lema que perdura até hoje: “Começámos isto juntos,

acabamos isto juntos”, para que não restasse nenhuma dúvida

sobre a forma como entendemos desafios e nos reorganizamos

perante os mesmos. Nesta perspetiva, reforçámos o apoio aos

colaboradores em situações de fragilidade financeira ou

psicológica, a nível individual ou familiar, com toda a abertura para

que falassem connosco e nos permitissem ajudar da melhor forma.

Claro que houve muitas outras medidas respeitantes à saúde e

segurança, mas, na realidade, mais do que uma grande mudança

face às circunstâncias, assistiu-se no Grupo Your à confirmação e

ao fortalecimento da nossa forma de estar e dos nossos valores. 



IRENE 
VIEIRA RUA

“Senta a
imperfeição a
teu lado e olha-
a nos olhos, com
verdade e sem
receios. É o que
te permitirá ser
melhor.”
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A pandemia obrigou-nos a mudar radicalmente a forma como

vivemos e como trabalhamos. Adaptação terá sido a palavra de

2020. Mas, numa empresa como o Doutor Finanças, não nos

chega adaptar. Acreditamos que é preciso muito mais, porque o

bem-estar e a felicidade de cada uma das pessoas são vitais

para o sucesso de uma equipa.

Acreditando que não é o tamanho do desafio o que realmente

importa, mas sim a união em redor de um objetivo maior que nós

mesmos, temos vindo a implementar uma série de medidas para

proporcionar melhores condições para que as nossas pessoas

consigam superar os grandes desafios que todo o contexto

impôs.

Entre as medidas que implementámos estão a flexibilidade total

de horários, para que as pessoas possam gerir o seu dia a dia da

forma que melhor se adeque ao momento em que estão.

Quantos de nós não ficámos fechados em casa a trabalhar e a ser

quase professores dos nossos filhos? É impossível, nestas

condições, conseguir manter o ritmo que tínhamos quando

estávamos no escritório e as crianças na escola.

Fizemos o levantamento das necessidades de cada um dos

nossos doutores, e fruto disso estabelecemos um protocolo que

nos permitiu disponibilizar ajuda psicológica às nossas pessoas

(apoio este que veio para ficar). Mais recentemente,

implementámos a semana de quatro dias. Com isto queremos

que as pessoas tenham mais tempo para si e para os seus. Em

vez de trabalharmos 40 horas por semana passamos a trabalhar

32 horas, sem qualquer consequência a nível salarial. 

As pessoas, a sua saúde e o seu desenvolvimento são uma

preocupação real no Doutor Finanças. Acreditamos que

pessoas felizes são uma mais-valia para qualquer organização.

Escolhemos trabalhar menos horas e produzir o mesmo, desta

forma, dar a importância merecida ao descanso, à saúde mental

e ao bem-estar físico. 

Pessoas motivadas são as que apresentam os melhores

resultados.

O último ano também foi para darmos a conhecer o ecossistema

Doutor Finanças. Percebemos que ainda existia algum

desconhecimento em relação à nossa componente tecnológica e

de desenvolvimento. Nunca tivemos as portas fechadas, mas o

exterior nem sempre teve noção das nossas valências. Sim,

somos um intermediário de crédito. Mas somos muito mais.

Somos uma Fintech, que desenvolve toda a base de interligação

com os clientes, com os leitores e com os parceiros. E somos

uma referência na literacia financeira, que partilha conteúdos e

ferramentas para ajudar as famílias a melhorarem as suas vidas

financeiras.



VANDA 
BRITO

“O bem-estar de
toda uma
equipa faz o
sucesso de uma
empresa! We
Care About
You.”
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Ao longo dos anos, tivemos sempre uma preocupação real com o

bem-estar da nossa equipa. Entendemos que o ambiente que

criamos, e que se reflete na nossa cultura, é em tudo propiciador

de pessoas felizes e produtivas. Por esse motivo, este tema, que os

últimos 18 meses provaram que é crucial para a saúde de qualquer

organização, já faz parte do nosso plano estratégico desde há

muitos anos. 

A verdade é que a COVID-19 empurrou muitos projetos para o lado

mas ao mesmo tempo acelerou e trouxe ao de cima outras

necessidades que se tornaram incontornáveis. Tudo isto levou à

concretização do programa “We Care About You”. 

Desde o primeiro momento, procuramos sempre proteger a saúde

de cada colaborador. Tivemos sempre presente que o espaço de

trabalho deve ser seguro e quisemos libertar as pessoas da

preocupação de um possível contágio no local de trabalho. Por

isso, implementámos o teletrabalho ainda antes de ser

obrigatório e mantivemo-lo praticamente durante todo este

período. 

Para além desta decisão, promovemos várias ações de

comunicação, partilhas de conteúdos, e iniciativas internas para

ajudar a criar um ambiente mais leve, focado no bem-estar

individual e na saúde mental, como por exemplo:

- Promoção e incentivo, através de várias iniciativas, à Gestão do

tempo, do stress e a valorização do bem-estar físico e mental;

- Divulgação de um Guia prático de gestão de emoções em tempo

de Covid-19 ao fim de apenas um mês de teletrabalho, e em pleno

confinamento;

- Organizamos Aulas de Ioga online;

- Estabelecemos uma parceria com um consultório de Psicologia

para os nossos colaboradores e família mais próxima; 

- Promovemos ações de formação sobre comunicação à distância

e gestão de emoções: as minhas, as dos outros, e as nossas.

A nossa missão de criar bem-estar físico e psicológico para todos

os nossos colaboradores, a todos os que escolhem a Kelly como

sua casa, em nada se alterou. Por esse motivo, já este verão,

decidimos atribuir 2 dias livres a cada colaborador para que cada

um possa ter um pouco mais de tempo para si.

Agora, quando fazemos um balanço deste período, orgulhamo-nos

de ter respondido rapidamente e da melhor maneira possível aos

vários desafios que encontrámos. Mas, acima de tudo, ficamos

inundados de orgulho ao ver como todos reagiram com

positividade, com sentido de urgência e como todos têm dado o

seu melhor em função da sua equipa e da empresa no seu todo.



JOSÉ SINTRA

“Construir o
futuro do
trabalho com
confiança,
compromisso e
colaboração.”
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HEAD OF PEOPLE
STRATEGY

No contexto de transformação do trabalho marcado pela

pandemia, vários estudos têm evidenciado os efeitos positivos da

existência de programas estruturados de saúde e bem-estar no

trabalho como estratégia para a promoção de um clima de maior

resiliência, produtividade, colaboração e inclusão.

A promoção do bem-estar dos colaboradores é uma prioridade da

VdA, que se tem refletido em várias medidas já implementadas na

firma, como por exemplo o apoio e aconselhamento psicológico e

disponibilização de médico no escritório, mas que, dado a esta

nova conjuntura, se tornou mais abrangente, passando a incluir

novas iniciativas que abordam a saúde de um modo mais holístico. 

Recentemente, lançámos o We4Wellness, um programa focado

em três eixos de ação: Saúde, Bem-Estar e Flexibilidade, cujo

principal objetivo é promover a adoção de um estilo de vida ativo e

uma melhor compreensão/prevenção dos desafios do foro físico e

mental, impactando de forma positiva a qualidade de vida dos

nossos profissionais. 

Entre as várias iniciativas do programa, destacamos o

desenvolvimento de um plano de awareness para questões

relacionadas com saúde mental, a capacitação dos

colaboradores, em particular da Liderança, a disponibilização de

sessões de acompanhamento psicológico, consultas de nutrição,

a criação de uma plataforma Fitness através da qual são

disponibilizadas aulas online assíncronas adaptadas à realização

de exercício em casa, a criação de ginásio e disponibilização de

aulas de grupo e a introdução de novos modelos de trabalho

flexíveis.

A aposta na saúde e bem-estar tem merecido um crescente

investimento e foco na firma, alinhado com o nosso compromisso

com os critérios de sustentabilidade ESG (Environmental, Social

and Corporate Governance). Neste sentido, o We4Wellness é mais

do que implementar novas medidas ou melhorar as existentes:

consideramos que se trata da materialização da nossa missão e

do nosso propósito, reforçando a nossa estratégia de gestão de

talento enquanto people-centric organization.

FILIPA COELHO
HEAD OF HUMAN
RESOURCES



Não raras vezes, ao referirmo-nos à atração do Talento,

consideramos apenas o potencial que existe no mercado externo,

não apostando num verdadeiro assessment interno para identificação

do Talento interno detido e, muitas vezes, verdadeiro diamante em

bruto por explorar.

Esta é uma encruzilhada cíclica e comum no mundo corporativo:

não se dão oportunidades às pessoas para evoluir e se desafiarem,

elas, não sentindo vontade para serem mais e melhores in house,

fazem sempre o mesmo, da forma que foram ensinadas/formadas,

nada acrescentando à tarefa ou função, e muitas vezes encontram

caminhos de desenvolvimento, na procura de um significado pessoal

para o trabalho, que as conduz à saída precipitada da organização.

 

Quanto deste Talento desperdiçamos por não o conhecermos, não

mapearmos as suas competências, por não identificarmos o seu

potencial? Quanto deste Talento deixamos sair porque não

reconhecemos as suas capacidades e desempenho ou, pior do que

isso, acabamos por o conduzir a situações, por exemplo, de

presentismo? 

Está, e felizmente continuará, na ordem do dia a gestão humanizada,

diversa, pautada pelo respeito e pela empatia… não será esta prática

da gestão do Talento interno também uma prática corporativa que

deva ser revisitada e incluída no mindset atual? A Gestão

humanizada do Talento tem que ser verdadeiramente inclusiva,

desde as condições mais faladas como o género, a raça, a

preferência sexual, entre outras, às mais omissas como é a questão

do preconceito face à idade ou até à origem socioeconómica.

São questões tão antigas quanto atuais que ainda não encontram

resposta, nem nos livros/papers publicados pelos especialistas, nem

sequer no quotidiano organizacional.

Para conseguirmos efetivamente gerir com e pelo propósito, temos

que ter uma gestão de Talento mais focada e mais assertiva,

reconhecendo o mercado externo como excelente fonte de

recrutamento, mas nunca descurando o potencial interno. Se este

objetivo não for concretizável nas organizações a que pertencemos,

salvam-se apenas os que já foram admitidos para a função que

gostariam de desempenhar, pois a mobilidade é muito difícil e sonhar

torna-se um rio de falsas expectativas.

Quero acreditar que os dados já estão lançados e teremos que ser

todos, mas mesmo todos, verdadeiros ativistas no que respeita a uma

Gestão de Talento profícua, pois, tal como afirmou Elbert Hubbard,

‘Existe algo muito mais escasso, fino e raro que o talento. É o talento

para reconhecer os talentosos”.

Só assim poderei conceber que o amanhã será melhor que o hoje.

CARLA
CARACOL

“Potenciar o
Talento é uma
responsabilidade
de todos!"

DRH 
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Uma das principais iniciativas que a Brighten criou para atrair

potenciais trainees foram as “brighten training sessions”. Esta

iniciativa existe desde 2020, sendo este ano a sua segunda edição.

As “brighten training sessions” têm o objetivo de atrair e

selecionar talentos que pretendam iniciar a sua carreira

profissional. É uma formação de inscrição gratuita, em formato on-

line, com número de vagas limitadas, que visa dar a conhecer aos

formandos a realidade das consultoras em sistemas de informação

e dotá-los de soft e hard skills por forma a envergarem no mundo

da consultoria.

Esta iniciativa é partilhada em todas as redes sociais,

acompanhada por testemunhos de formandos que participaram na

edição anterior e que hoje fazem parte dos quadros da brighten. 

Após a conclusão da formação, é dada a oportunidade de fazerem

parte da equipa brighten os formandos que demonstraram estar

alinhados com a nossa cultura e valores.

Mais do que conhecimento tecnológico, valorizamos pessoas

que representem os nossos valores e que os apliquem no seu

dia-a-dia: veste a camisola, simplifica, ajuda primeiro, faz o que

dizes, acrescenta sempre valor e desafia-te todos os dias. 

As “brighten training sessions” foram o meio para conseguirmos

chegar ao nosso público-alvo, recém-licenciados que procuram o

seu primeiro desafio profissional, e simultaneamente, selecionar os

formandos que aferimos que têm as atitudes e os comportamentos

que consideramos que as pessoas certas para a brighten devem

ter (right People).

ANA COSTA 

“Um dos
grandes desafios
das
organizações é
ter as pessoas
certas nos
lugares certos.
Os lugares
certos são
aqueles em que
as pessoas
compreendem,
têm capacidade,
e
principalmente
gostam do que
estão a fazer.”
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VÂNIA BORGES 

“Sonhar,
Trabalhar e
Acreditar que é
possível, é o
caminho que
nos pode levar a
atingir os nossos
objetivos.”
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A pandemia veio vincar algo que para o grupo Adecco já era uma

prioridade, a retenção da nossa equipa. Contarmos com elementos

sénior, autónomos, com uma rápida capacidade de resposta e

adaptação a imprevistos, revelou ser fundamental no último ano

para mantermos o negócio a funcionar.

Assim como apostamos no recrutamento de jovens talentos, nos

quais investimos com formação, apostamos no desenvolvimento

de carreira dos nossos colaboradores, trabalhando na sua

retenção e progressão profissional.

Os números de Portugal, falam por si, 62,5% dos cargos de Direção

estão ocupados com colaboradores que desenvolveram a sua

carreira internamente, sendo nomeados para funções de gestão. O

mesmo acontece com chefias intermédias com uma representação

de 100% de promoções internas.

No último ano, decidimos apostar mais na retenção,

possibilitando esta progressão e mobilidade profissional no

grupo Adecco em todo o mundo. Para tal, enquanto

multinacional, o grupo Adecco criou um site de carreiras interno,

no qual os nossos colaboradores têm a possibilidade de

consultar e candidatar-se a posições em aberto em qualquer

país onde o Grupo Adecco se encontre.

O Grupo sentiu necessidade de implementar esta medida, pois,

num mundo cada vez mais virtual, ocupar uma função noutro pais,

nem sempre requer a deslocação física do país de origem e

quando há essa necessidade, damos oportunidade aos nossos

colaboradores de poderem mudar de emprego e país, mas

mantendo-se na mesma empresa, algo ambicionado por muitos.

Enquanto empresa, apenas temos a ganhar com esta mobilidade,

pois a multiculturalidade e os conhecimentos que se transportam

de país para país revelam-se sempre uma vantagem competitiva,

principalmente quando o colaborador já conhece a realidade da

empresa. Conseguimos tornar-nos uma empresa cada vez mais

global, com partilha de conhecimento e experiências e acima de

tudo, fazemo-lo com aqueles que nos conhecem bem, que

partilham da nossa cultura e valores, os nossos colaboradores.

Com esta implementação, tornámos um processo trabalhoso e

burocrático, num processo bastante simples, com informação

acessível a todos de igual modo. Motivamos os nossos

colaboradores a olharem para o Grupo Adecco não apenas como

uma empresa com oportunidades em Portugal, mas com

inúmeras oportunidades no mundo, muitas delas que pelas

características do próprio negócio ou país, nunca teremos em

Portugal. Reter passou de ter uma importância local, para passar

a ter uma importância mundial para o Grupo Adecco.



RITA DUARTE

“Às vezes, tudo
o que
precisamos é
arriscar dar o
primeiro passo,
principalmente
quando não nos
sentimos
preparados!”
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Num ano crítico em matéria de Gestão de Pessoas, com tantas

mudanças e incertezas contextuais, a nossa preocupação foi criar

programas pensados para o desenvolvimento e retenção das

nossas pessoas.

Para isso, desenhamos um modelo orientado para a progressão

de carreira dentro do grupo que traz transparência e foco no

mérito para a forma como a evolução de cada pessoa é co-

construída na nossa organização.

Assim, o nosso Modelo de Progressão tem um formato de Y,

assente em 6 níveis que se aplicam a todas as pessoas que

interagem no nosso ecossistema. Para cada patamar de

competências, estão definidos perfis de competências técnicas e

comportamentais, formações obrigatórias, condições financeiras e

benefícios associados.

A implementação deste modelo veio permitir "arrumar" ideias e

práticas de progressão, diminuindo a subjetividade e clarificando o

equilíbrio de expectativas de parte a parte. Mais, veio criar um

espaço saudável de progressão reconhecida para os

profissionais que não pretendam liderar equipas ou projetos,

quebrando a barreira muito portuguesa de que o sucesso também

é medido pelo n.º de pessoas que lideramos.

Ao equiparar os patamares dos ramos de Management e de

Expertise, afirmamos que é igualmente importante uma carreira

assente no conhecimento e especialização técnica, criamos uma

cultura de colaboração mais robusta e focada na qualidade do

serviço, desenvolvemos equipas mais completas, com perfis

seniores ao seu serviço e retiramos a pressão dos líderes de terem

um foco bipartido entre liderar as suas pessoas/ gerir projetos e

ser quem mais sabe sobre o processo/ferramentas/técnicas que

lidera.

Esta mudança terá igualmente um grande impacto nas nossas

pessoas que sabem, à data, quais os percursos possíveis dentro do

grupo, quais as áreas a desenvolver para terem mais sucesso

nessa progressão e ainda têm a certeza de um caminho baseado

no mérito e na equidade de oportunidades. E com isso, menos

stress e mais foco, o que tão bem faz à nossa saúde mental.



SUSANA DIAS

“O sucesso
constrói-se com
esforço,
dedicação,
perseverança e
humildade,
acredita em ti
próprio e
conseguirás
obter tudo o
que queres da
vida.”
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A nossa área de formação tem o papel de garantir o plano de

integração de colaboradores internos e externos, fazer a conceção,

planeamento, organização, dinamização e avaliação dos planos de

formação contínua, e proporcionar planos de formação corporativa

específica para as equipas e colaboradores.

Este departamento teve um papel muito importante de se

reinventar e ajustar-se às necessidades atuais, adaptando-se às

novas formas de trabalhar, mas não perdendo o foco na

experiência do colaborador e na promoção do conhecimento.

Ao longo do último ano, antecipámos necessidades de formação

em áreas emergentes, onde as soluções digitais assumiram um

papel de maior relevo na atividade formativa. Passámos de 3%

de participantes na formação online para 62%.

Adaptámos os cursos e procurámos soluções diferentes:

•  Temos uma plataforma interna, Aul@ECI que constituiu um

recurso importante para se fazer chegar informação às equipas, os

participantes de aul@ECI em Portugal aumentaram 2036% no

último ano.

•     Teams: apostámos em ações síncronas em plataformas digitais

para mantermos a formação em áreas tão distintas como Tema

Empresa, Prevenção de Riscos Profissionais e Plano de

Contingência Covid 19 na Formação Inicial ou Igualdade,

Diversidade, Ética, Assédio Laboral e Produto, na Formação

Contínua. 

•     Nas ações da área de conhecimento do Produto iniciámos a

prática de gravar as sessões remotas com fornecedores e

disponibilizar em equipas no Teams por divisão para posterior

visionamento e partilha de informação. 

•       Vídeos Tutorias por Whatsapp: para fazer chegar informação

relevante a equipas comerciais apostámos neste formato para

fazer divulgar informação, como por exemplo novos produtos de

financiamento aos vendedores no Natal. Complementámos esta

metodologia com questionários em Forms de modo a monitorizar a

apreensão de conteúdos e manter um canal aberto de

esclarecimento de dúvidas com os formadores. 

Pela maior necessidade de formação remota, foi feito um

investimento para providenciar que todos os centros de trabalho e

pisos das lojas fossem equipados com computadores com câmara

e microfone e desse modo permitir o acesso à formação de modo

generalizado.

Alguns serviços da empresa encontram-se com sistemas híbridos

ou exclusivos de teletrabalho, e para estas pessoas também foi

necessário formá-los numa primeira fase para estarem preparados

a comunicar com as plataformas da empresa.



ANA VIÇOSO
FERREIRA

“If the plan
doesn't work,
change the
plan, but never
the goal.”
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MANAGER
OUTPLACEMENT &
CAREER COUNSELLING  

O objetivo atual da maior parte das empresas é aumentar o seu

negócio ao mesmo tempo que se flexibilizam, adaptam e

transformam. 

O principal desafio é cuidar das pessoas, enquanto tudo à volta é

mudança. Os programas de Career Development são o primeiro

passo na preparação de profissionais para o futuro, na medida

em que permitem a construção de uma força de trabalho ágil e

preparada para a inovação e para a mudança. O nosso propósito

com os programas de career development é inspirar os

colaboradores a atingir resultados a curto prazo, implementando

um plano individual de desenvolvimento que os inspire, motive e

os transforme em líderes e embaixadores da marca e da

empresa. A nossa abordagem acrescenta ao plano de

desenvolvimento individual algumas das principais soft skills do

futuro próximo, o que garante o alinhamento entre os resultados

individuais e os objetivos da empresa.

Criando uma cultura de desenvolvimento contínuo e um ambiente

de trabalho rico em oportunidades, crescimento e propósito,

assegura-se a retenção do talento e o crescimento, ao colocar as

pessoas certas nos lugares certos. Os resultados que temos

obtido, não só impulsionam o negócio como criam um maior

compromisso com a organização.



INÊS GOMES

“O verdadeiro
sucesso só será
alcançado pelos
que apostarem
numa cultura
de
conhecimento.”
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RESPONSÁVEL
ACADEMIA 
SUMOL +  COMPAL  

Nos últimos tempos, o mundo sofreu mudanças estruturais e as

empresas viram-se obrigadas a ajustar as suas estratégias de

crescimento. E a Gestão de Pessoas não foi exceção.

Atrair, gerir e reter talento, continua a ser um grande desafio para

as organizações.

Numa sociedade do conhecimento, em que se acredita que este é

o motor da economia, só com a possibilidade de todos acederem

às tecnologias de informação e comunicação e ao conhecimento

que estas permitem, é que poderemos evoluir.

Neste sentido, as Pessoas são, sem dúvida, o ativo mais importante

das organizações, e é proporcionando o acesso ao conhecimento

que os resultados são alcançados, garantindo a sua produtividade

e competitividade.

A SUMOL+COMPAL tem apostado em desenvolver projetos que

respondam a este ímpeto. A criação e implementação da sua

Academia é exemplo claro disso. A sua missão é preservar e

desenvolver o conhecimento, através da partilha de

competências e valores, contribuindo para a criação de valor e

execução da estratégia do negócio.

A disseminação do conhecimento proprietário é também uma das

ambições e, neste sentido, temos reconhecido e desafiado os

nossos especialistas internos a partilharem o seu conhecimento.

Nestes últimos meses, fizemos uma série de sessões síncronas

que permitiram esta partilha, pois acreditamos que as pessoas

aprendem juntas e que todos os intervenientes saem certamente

mais ricos destas interações.

O Portal da Academia, ferramenta em que disponibilizamos as mais

diversas experiências de aprendizagem, que potenciam o

desenvolvimento individual, apoiam os líderes no seu

desenvolvimento e na capacitação das suas equipas, foi também

uma aposta vencedora.

Revisitámos também o nosso Programa de Acolhimento e

ajustámo-lo aos novos tempos que vivemos. Apostámos numa

componente digital forte, sem nunca esquecer a interação e o

acompanhamento mais próximo, proporcionando momentos de

aprendizagem e partilha. 

A SUMOL+COMPAL, através da sua Academia, continua a apostar

no desenvolvimento das suas Pessoas e a promover:

 + CONHECIMENTO + PARTILHA + CRESCIMENTO

Uma organização só terá sucesso se apostar continuamente no

desenvolvimento das suas Pessoas, se promover uma cultura de

conhecimento e estimular a vontade de superação. Isso só se

conseguirá com a democratização no acesso ao conhecimento e

na sua multiplicação.



A capacidade do ser humano para se ajustar e adaptar, é fantástica. É

sempre uma tremenda lição, e inspiração, projetar o futuro olhando

para o passado e perceber que muitas adversidades enfrentam

vontade, resiliência e foco e passam a ser recordadas como “lessons

learned”. O ano de 2020 trouxe-nos esse desafio e, na realidade, hoje

que parece estar tudo mais controlado, deu-nos a oportunidade de

aprender algumas lições – que se espera sejam transpostas para o

futuro. Isto mesmo se verifica na gestão de pessoas, e aqui se

partilham algumas ideias/práticas dessa “capacidade de dar a volta”,

de ajustar e adaptar. 

Management Mind Set mais flexível – há muito que as expressões

da flexibilidade eram preocupação da Gestão de Pessoas (por

exemplo a flexibilidade remuneratória), mas a sua

adoção/implementação muito parcimoniosa, nomeadamente no que

respeitava ao local de prestação de trabalho ou dos tempos do

mesmo (horários de trabalho). A experiência da pandemia veio

mostrar, e diversos estudos o revelam, que quando as pessoas estão

envolvidas e comprometidas, essas questões são apenas “condições

de prestação do trabalho”. Adoção de modelos flexíveis de trabalho

remoto ou híbridos, ou de tempos de trabalho flexíveis, mostram que

em articulação, empregador e trabalhador, começam a configurar

opções e soluções, até 2019 quase “tabu”. E para bem de todos. 

Engagement, participação e colaboração – O digital e a tecnologia

aproximaram as pessoas, mesmo fisicamente distantes. Hoje

trabalhamos com pessoas com quem falamos e que “vemos”

diariamente, e nunca estivemos fisicamente próximos. Isso ensinou-

nos que a proximidade é relação e não presença física. Os

empregadores perceberam-no e estão a investir fortemente em

novos formatos e possibilidades de estreitar a relação, participação e

colaboração entre os seus trabalhadores. Naturalmente tudo fica

facilitado se o compromisso com a empresa, o trabalho e as pessoas

for bom, e aí também há maior cuidado e atenção. 

Giving back e responsabilidade social corporativa – Imagine que

recebe a candidatura de uma pessoa, com erros de composição

frásica e ortográficos. Que faz? Exclui essa pessoa do processo?

Provavelmente há uns anos atrás seria uma “anedota” dentro da

equipa/empresa e não continuaria como candidato. Hoje, vemos

mais empresas a responder ao candidato, com correções e

recomendações, contribuindo assim para a melhoria/

desenvolvimento dessa pessoa. Em ações pequenas como esta, os

empregadores parecem mais conscientes e responsáveis pelo(s)

seu(s) papel(eis) na sociedade e essa é uma tremenda evolução. 

ISABEL MOÇO

“O futuro do
trabalho e da
gestão de
pessoas afigura-
se
extraordinaria
mente
interessante e
desafiante,
assim
consigamos,
ajustar-nos a
adaptar-nos
porque a
história bem
nos ensina que
é incorporar as
lições
aprendidas e
evoluir"

COORDENADORA &
DOCENTE
UNIVESITÁRIA 
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A pessoa pela pessoa – temas como saúde mental, felicidade,

equilíbrio família-trabalho ou mesmo as clássicas “condições de

trabalho” ganharam nova importância na gestão de Pessoas. Vivemos

ano e meio de contingências e dificuldades, e o foco nas pessoas

ganhou novo ânimo, porque definitivamente se percebeu que as

pessoas estando bem, tudo se supera e faz. A gestão incorporou

estas matérias na sua agenda de prioridades, e as pessoas recebem

muito bem estas preocupações se traduzidas em ações concretas

(ex: apoio médico, ações de promoção do bem-estar ou novos

espaços de trabalho configurados com esse objetivo). 

ISABEL MOÇO
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CATARINA
GOMES

“É importante
estarmos
próximos, seja
em que registo
for:
acompanhar o
que é feito,
aplaudir os
esforços,
reconhecer o
sucesso e
encorajar as
ambições.
Quando nos
ajudamos,
humanizamo-
nos.”
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DIGITALIZAÇÃO

BUSINESS MANAGER  

A Covid 19 é a maior aceleradora das transformações no trabalho

de que há memória, e reformulou as nossas rotinas laborais: como

e onde trabalhamos, como nos comunicamos, os mecanismos para

nos relacionarmos… Tudo mudou, acentuando o desafio da atração,

gestão e retenção de talento. 

Para prevenir quaisquer hipóteses de contágio, na IT People

optámos por não realizar ações presenciais no último ano, tendo

em alternativa migrado todas as iniciativas internas para o digital,

como formações ou atividades de grupo, que se revelaram

fundamentais para fomentar a cultura organizacional e a motivação

dos/das nossos/as colaboradores/as.

Na mudança, houve algo que preservámos: o nosso foco nas

pessoas! Durante este período temo-nos dedicado a garantir a

segurança, o bem-estar e a saúde física, mental e emocional de

todos/as - promovemos consultas on-line, sessões de ioga e

meditação, aulas com personal trainer e oferecemos cabazes de

frescos – tudo para estimular a adoção de um estilo de vida mais

saudável e equilibrado.

Estas iniciativas alicerçadas no nosso Programa de Gestão de

Talento, foram fomentadas pelo Talent Tiers, o nosso produto

único no mercado, que concilia o que de melhor fazemos: gestão

de RH e tecnologias disruptivas!

Assente em blockchain, inteligência artificial e gamificação, o

Talent Tiers recompensa o engagement da nossa equipa com a

empresa: sempre que participam em iniciativas, atividades

formativas, eventos corporativos ou que cumprem objetivos,

os/as colaboradores/as acumulam Talents - a nossa

criptomoeda - que podem ser usados para licitar em leilões

internos, nos quais podem ganhar experiências, produtos ou

serviços, como iPads, viagens, dias de férias extra, ou aulas de

surf. 

Este programa cria e estimula dinâmicas transversais a toda a

empresa, potenciando o envolvimento, a cooperação e o

fortalecimento da cultura organizacional – particularmente

relevantes em tempos como estes que exigem o distanciamento,

mas apenas físico - ao mesmo tempo que incentiva o

desenvolvimento individual de cada membro da nossa equipa, a

nível profissional, formativo ou mesmo pessoal. 

Desta forma, potenciamos o salário emocional e a felicidade

organizacional e creio que podemos afirmar que o temos feito com

sucesso, já que fomos orgulhosamente distinguidos, logo na nossa

primeira participação, pelos prémios Happiness Works 2021, como

a 2ª empresa mais feliz para trabalhar em Portugal!



MIGUEL
VICENTE

“A
oportunidade
favorece a
audácia.”
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DIGITALIZAÇÃO

CEO   

A transformação digital e os efeitos provocados pela pandemia

criaram oportunidades e desafios substanciais na gestão de

recursos humanos nas organizações. Isso é ainda mais notório nos

sectores ligados à economia do conhecimento e da produção de

capital intelectual como é o caso da Made2Web.

A adoção forçada do teletrabalho acelerou a aceitação desta nova

prática pelas empresas e pelos colaboradores e criou uma pressão

elevada na forma de remunerar as pessoas. Criaram-se vasos

comunicantes sem precedentes entre geografias com assimetrias

significativas no seu desenvolvimento económico, permitindo a

troca de trabalho e serviços remotos. Economias menos

desenvolvidas, mas com elevado talento têm agora acesso a

melhores remunerações criando bastante pressão sobre o

mercado local. O inverso também é verdade, mas em sentido

oposto. 

A médio e longo prazo os efeitos irão contribuir para uma maior

harmonização devido às leis da oferta e procura. No curto prazo,

podendo não estar o mercado nacional preparado para lidar com

esta situação, as empresas devem adotar estratégias de atração e

retenção assentes em outros aspetos igualmente valorizados pelos

colaboradores, tais como oportunidades de desenvolvimento

pessoal, ambiente de trabalho e propósito de marca.

Nos últimos dois anos a Made2Web concentrou-se em

desenvolver iniciativas que visam a flexibilidade, o

empoderamento e a possibilidade dos seus colaboradores

trabalharem em projetos que permitam o seu crescimento como

profissionais e amplifique a motivação intrínseca de cada um. Em

simultâneo a empresa fez investimentos relevantes para criar um

ambiente de trabalho onde se fomenta a iniciativa, a geração de

ideias e se lida com o erro como parte integrante do processo

criativo. O facto de ser uma organização aberta e sem hierarquias

rígidas, que, por conseguinte, estimula o foco dos colaboradores

no cliente, tem contribuído para uma elevada produtividade

individual e um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida

pessoal. 

A par disto, o investimento no desenvolvimento em tecnologia

digital orquestrada, permitiu à Made2Web bastante eficiência,

possibilitando que em circunstâncias bastante difíceis da

economia, conseguisse crescer mais de 30% ano após ano.



CLAUDIA
LOPES

“Desenvolver
potencial é um
trabalho de
grande
responsabilidad
e, falhar com as
pessoas não é
opção!”
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DIGITALIZAÇÃO

HR BUSINESS
MANAGER

A Cnorey tem como missão potenciar competências, desenvolver

talento, otimizar performance. Esta missão é transversal a todos os

projetos que desenvolvemos, quer seja consultoria, formação e em

Recrutamento e Seleção. 

Apostamos numa abordagem de proximidade com os candidatos

no LinkedIn, onde mantemos uma comunicação regular e direta

sobre as diferentes oportunidades de emprego. Outro dos aspetos

que podemos salientar foi o recurso a um maior de leque

plataformas “on-line”, aumentando o nosso know-how perante as

ferramentas utilizadas também pelos nossos clientes, assim foi

possível realizar com elevadas taxas de sucesso, processos de

recrutamento exclusivamente “on-line”.

A pandemia funcionou como um acelerador dos projetos de

digitalização em curso, através de ferramentas de suporte, com

o objetivo de otimizar níveis de eficiência e rapidez de resposta

aos nossos clientes e candidatos.

Por outro lado, veio tornar mais visível a nossa postura e forma de

atuar. Sabemos também que alterou de forma significativa o modo

como as pessoas encaram a realidade e esta postura empática e

de proximidade é cada vez mais valorizada. 

Apesar de continuarmos em contexto de mudança, podemos

concluir que tanto candidatos, como clientes sentem confiança nas

metodologias e ferramentas que a Cnorey tem adotado para fazer

face às exigências do mercado.

Tem sido o nosso objetivo desenvolver processos de recrutamento

integrados, ou seja, apresentar valor acrescentado ao candidato,

através de uma experiência que contribua para o seu

desenvolvimento, que lhe permita conhecer os seus pontos fortes,

as suas competências, e quais as que tem necessidade de reforçar.

Sempre com uma comunicação aberta e orientada para a

construção, do seu potencial.

Acreditamos na Humanização dos processos que desenvolvemos

e sabemos que é o que nos distingue!



No e-book da edição passada, concluíamos o mesmo dizendo “Vamos pensar nas

pessoas. Vamos ser criativos. Vamos gerir melhor” e estávamos ainda longe de

imaginar o quão impactante seriam, e serão, estas palavras.

Na sua leitura certamente se deu conta de que o talento é cada vez mais

necessário e as empresas, como consequência ou não de uma crise pandémica,

começaram a olhar cada vez mais pelas e para as suas pessoas, a ter mais empatia.

Se tivéssemos que referir algumas das inúmeras palavras que marcam os anos de

2020 e 2021 a empatia e a inteligência emocional seriam algumas delas. Nunca

como agora começámos a dar-lhes mais atenção e a tentar encontrar estas skills

nas pessoas que nos rodeiam, em ambiente profissional e até pessoal.

O ditado popular diz que “há males que vêm por bem” - é uma verdade que a

pandemia trouxe coisas menos boas, algumas bem dolorosas, mas também serviu

para acelerar processos que estavam em “banho maria”, a (re)alinhar estratégias, a

comunicar melhor, a estar mais próximos, a desenvolver mais quem connosco

trabalha dia após dia, a digitalizar processos ou a criar ferramentas.

Que não seja preciso uma nova pandemia para continuarmos a valorizar as pessoas,

a ser criativos e a gerir melhor.

Obrigada pela sua leitura.
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