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O futuro dos RH
Como poderá ser a gestão das pessoas em diversas
geografias do espaço lusófono?
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EDITORIAL

EVENTOS
CONARH – CONGRESSO
NACIONAL SOBRE GESTÃO
DE PESSOAS

BUSINESS
TRANSFORMATION
SUMMIT

«Humanize» é a palavra que serve de ponto de partida para a edição de 2019 do «Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas – CONARH», da Associação Brasileira de Gestão de Pessoas (ABRH-Brasil).
O evento está marcado, como habitualmente, para
a São Paulo EXPO, sendo promovido em conjunto
com a seccional de São Paulo (ABRH-SP). Especialistas nacionais e internacionais vão apresentar-se a
mais de 3.000 pessoas de forma a partilhar conhecimento e provocar reflexões sobre os temas mais
actuais em gestão de pessoas e desenvolvimento
humano.

Inspirado no tema «Acceleration», a edição de 2019
do «Business Transformation Summit», da CEGOC,
marcada para a Lx Factory, em Lisboa, promete
apresentar um alinhamento completamente renovado. Destaque para a presença de diversos
oradores internacionais: Jeremy Gutsche, ‘trend
spotter’ global e um dos ‘keynote speakers’ internacionais mais requisitados do momento; Sophie
Devonshire, autora do livro «Superfast: Lead at
Speed» e especialista em aceleração de negócios;
Zoltan Istvan, transumanista e defensor da evolução da condição humana para uma dimensão a
que chama «super-humana», através do recurso a
inovações científicas e tecnológicas; Gary T. Judd,
‘practice leader’ na FranklinCovey, com enorme
experiência em desenvolvimento de liderança em
inúmeras empresas do «Fortune 500»; e Jack Korsten, um profissional com experiência de formação,
‘coaching’ e consultoria em mais de 25 países.

13, 14 e 15 de Agosto de 2019, São Paulo

© DR

O FUTURO DOS RH

Maria João Ceitil
Representante da Associação
Portuguesa de Gestão
das Pessoas (APG)
na CRHLP – Confederação
dos Profissionais de Recursos
Humanos dos Países
de Língua Portuguesa

global@apg.pt
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Quais são os grandes desafios que se colocam à função de
Gestão de Recursos Humanos? Será que ainda podemos falar
em Gestão de Recursos Humanos ou estamos já efectivamente
na era da Gestão de Pessoas, das People Operations, ou até
talvez mais à frente, como verdadeiros embaixadores da Employee Experience?
É certo que são vários os desafios e as preocupações que se
colocam à gestão de pessoas nos tempos actuais, desde as
transformações digitais à inteligência artificial e robótica, que
muito estão a afectar as dinâmicas e a forma de encarar o trabalho, às exigências que a chegada de novas gerações trazem
em termos da gestão das pessoas.
Também é certo que esta tem sido das áreas de gestão que
mais evoluções e alterações tem sofrido nos últimos anos, e
falar hoje em Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Capital
Humano ou Gestão de Pessoas, é significativamente diferente
do que se falava há, por exemplo, 10 anos? Mas como se vivem estes desafios nos diferentes países? Será que os desafios
sentidos e vividos em Portugal são os mesmos que se vivem
e sentem em Angola, Brasil, Cabo Verde ou noutro país de língua portuguesa? Será que partilhamos apenas uma língua, ou
temos mais do que isso em comum, uma cultura, uma identidade que possa até diferir em muitos aspectos, mas ter alguns
pilares comuns?
O projecto CRHLP surgiu precisamente com o propósito desta
partilha de experiências, de desafios e de boas práticas, e este
é o propósito que nos une no dia-a-dia e que queremos partilhar consigo.
Nesta edição olhamos para o futuro dos Recursos Humanos
(RH) e a forma como ele é sentido em diferentes países. Perguntamo-nos hoje qual o papel de amanhã para os profissionais
de RH, para a função de RH, e, principalmente, perguntamo-nos o que as organizações e as pessoas de hoje esperam de
nós a partir de amanhã.

XII ENCONTRO DE FUTUROS
GESTORES DE RECURSOS
HUMANOS

31 de Outubro de 2019, Lisboa

24 de Outubro de 2019, Lisboa

A realizar nos Serviços Sociais da Câmara Municipal
de Lisboa e tendo como tema «GRH 5.0», este evento da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
(APG) irá centrar-se na partilha, no debate e na discussão de várias vertentes e perspectivas focadas na
gestão de recursos humanos e nos seus contextos de
trabalho, bem como nas dinâmicas organizacionais
que potencialmente contextualizam e estimulam as
pessoas e as organizações. Aposta-se também em
explorar a investigação oriunda da academia e a sua
aplicabilidade em contexto organizacional, através da
incorporação de tendências actuais ao nível das práticas organizacionais que contribuem para a gestão
e o desenvolvimento dos recursos humanos, o bem-estar laboral, o desempenho individual e das equipas
e a performance das organizações.

VII CONFERÊNCIA HUMAN
13 de Novembro, Lisboa

Marcada para o Lux Lisboa Park Hotel, a sétima edição da «Conferência Human», da revista portuguesa
de gestão de recursos humanos «human», editada
pela Just Media, focar-se-á este ano no tema da
atracção e da retenção do talento, o grande desafio que tem vindo a ser colocado às organizações.
Nos últimos seis anos, foram propostos no evento
os seguintes temas: 2013, «O Capital Humano na
Estratégia Empresarial»; 2014, «Internacionalização
e Mobilidade»; 2015, «Tecnologia, Flexibilidade e
Colaboração»; 2016, «Gestão RH: Os Próximos Desafios»; 2017, «Horizonte 2025: Ganhar a aposta nas
pessoas»; e 2018, «As Melhores Práticas RH».

Junho 2019
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NOTÍCIAS
NEBOSH – INTERNATIONAL
GENERAL CERTIFICATE

© DeF

A Vantagem+ tem em agenda para Maputo, Moçambique, uma certificação em NEBOSH – International
General Certificate, para os dias 07 a 18 de Outubro,
com exame a 21 de Outubro. A data limite de inscrição é 06 de Setembro. Serão 80 horas de formação, ao longo dos 10 dias, sempre entre as 9H00 e
as 18H00.
A certificação NEBOSH (National Examination Board
in Occupational Safety and Health) é reconhecida
mundialmente, devido aos elevados padrões de exigência e qualidade na área da segurança. Cada vez
mais as empresas multinacionais procuram profissionais com esta qualificação, sendo que os detentores
do «Certificado Internacional de Segurança e Saúde
Ocupacional» têm direito ao estatuto de Membro Associado (AIOSH) do Instituto de Segurança e Saúde
Ocupacional (IOSH). A qualificação também cumpre
os requisitos académicos para a obtenção do estatuto
de Membro Técnico (Tech IOSH) do IOSH e Membro
Associado (AIIRSM) do Instituto Internacional de Gestão de Risco e Segurança (IIRSM).

ASSECO ACADEMY CERTIFICA ESPECIALISTAS

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
EM ‘COACHING’
A Premium Coaching, liderada por Alexandra Lemos
(na foto), prossegue em Portugal as suas iniciativas
de certificação internacional em ‘coaching’, pela ICC
(International Coaching Community). Ainda restam
quatro edições até ao final do ano, sempre com oito
dias de calendário, incluindo sábados, domingos e feriados, algumas vezes seguidos, outras vezes parcelados no calendário. As edições são as seguintes: 24
a 31 de Agosto, edição 60 (Carcavelos, próximo de
Lisboa, Riviera Hotel); 01 a 08 de Novembro, edição
61 (Braga, Villa Garden Hotel); 05 a 08 e 12 a 15 de
Outubro, edição 62 (Carcavelos, próximo de Lisboa,
Riviera Hotel); 29 de Novembro a 03 de Dezembro e
06 a 08 de Dezembro, edição 63 (Carcavelos, próximo de Lisboa, Riviera Hotel).

Em Moçambique, a Asseco Academy entregou recentemente os primeiros certificados aos formandos
que concluíram o seu curso na área das tecnologias
de informação (TI) aplicadas à banca. No total, são
18 novos especialistas, aptos a ingressarem agora
no mercado de trabalho com conhecimentos aprofundados nas várias vertentes do negócio bancário.
Os novos formandos, todos recém-licenciados recrutados nas principais universidades moçambicanas,
concluíram com êxito um exigente programa de capacitação. Composto por oito módulos, o programa
teve a duração de 240 horas, ministradas ao longo
de oito semanas, em horário laboral.
A academia de formação idealizada pela empresa

tecnológica Asseco PST foi criada em Maputo no
início deste ano. O objectivo é contribuir para o desenvolvimento do capital humano, em especial nas
áreas ligadas à capacitação de especialistas em TI
no sector bancário.

GERIR PROJECTOS DE
‘SOFTWARE’
PARA QUEM PROCURA
FORNECEDORES RH
A multiplataforma «Melhor Gestão de Pessoas» criou o
«forRh», um espaço dentro do ‘site’ da revista da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Brasil)
dedicado aos fornecedores de produtos e serviços para
recursos humanos e quem procura por eles. O objectivo é alcançar cada vez mais a satisfação de leitores,
seguidores, parceiros e anunciantes, apostando em
inovação, conectividade, conteúdo e influência. A oferta
é de um espaço dinâmico, ágil e objectivo, para quem
busca um modo fácil e rápido de encontrar produtos e
serviços para a área de recursos humanos.
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A consultora High Skills desenvolveu para o mercado
de Angola um curso denominado «Gestão de Projetos
de Software – Técnicas e Metodologias». Com 24 horas de duração, o curso pretende dotar os participantes de diversas competências, tendo em conta que
os projectos de ‘software’ são muitas vezes complexos, multifacetados
e envolvem sempre
uma grande dinâmica
de mudança, exigindo ao gestor e à sua
equipa um grande
controlo do trabalho
desenvolvido.
Junho 2019
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REPORTAGEM

Como poderá ser a gestão de
recursos humanos (RH) em
diversas geografias do espaço
lusófono? Ganhará importância
nas empresas, nomeadamente
como parceiro do negócio?
Poderá ser cada vez mais
desafiada, sobretudo devido
à transformação digital e à
chegada de novas gerações ao
mercado de trabalho?
Por Mário Andrade

© Ingram

OLHARES SOBRE O FUTURO
DOS RH
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«A área de recursos humanos é essencial
para que as organizações atinjam os seus
melhores resultados, algo que só é possível
com as pessoas.» A afirmação é de Denize
Athayde Dutra, consultora de recursos humanos no Brasil e professora também nesta
área na Fundação Getulio Vargas. A especialista faz no entanto notar que «muitas empresas ainda não descobriram isto e ainda percebem a área de recursos humanos como
centro de custos e não como investimento,
ou muitas vezes o próprio profissional de
recursos humanos não assume eficazmente
seu papel de parceiro de negócios, focando a atenção em actividades que pouco ou
nenhum valor agregam ao negócio, e assim
acabam por não demonstrar a sua verdadeira importância». Para Denize Athayde Dutra,
a área «precisa entender do negócio para
poder avaliar quais são as políticas, os sistemas, os processos e as ferramentas que vão
contribuir para o alcance dos objectivos estratégicos da organização num ambiente de
transformação digital».
A especialista não tem dúvida de que esta
área poderá ser cada vez mais desafiada
dentro das empresas e de outras organizações. E adianta: «Num mundo de transformação digital, precisará também de se reinven-

tar para atender aos novos desafios que as
organizações possuem em relação a produtividade, competitividade e outros aspectos.
Muitos postos de trabalho vão ser extintos,
mas muitos outros serão criados, porém com
outro nível de complexidade das tarefas, exigindo muito mais qualificação das pessoas,
e neste sentido a área de recursos humanos
tem um grande desafio, o de se antecipar a
isto e alinhar todos os seus processos para
atender à nova realidade, que já acontece
em algumas organizações que possuem tecnologia de ponta.»
Com «muitas atividades simples, repetitivas,
que envolvem padrões e que poderão cada
vez mais ser feitas por máquinas», cabe aos
responsáveis da área «analisar e decidir sobre os dados gerados por um processo de
‘people analytics’», explica Denize Athayde
Dutra, para quem «análise crítica, decisão,
inovação e relacionamento sempre serão feitos por pessoas, ou seja, «é aí que a área terá
que colocar o seu foco de actuação, aproveitando ao máximo a inteligência artificial para
aumentar a eficácia dos seus processos de
atracção, selecção, desenvolvimento e retenção, contribuindo para que a experiência

Denize Athayde Dutra: «Os jovens que
chegam ao mercado de trabalho já
nasceram num mundo digital em que
a forma de se relacionar, ler, escrever,
aprender, comprar, se divertir, enfim, de
viver é totalmente digital.»
Junho 2019
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REPORTAGEM
diz respeito a resiliência. Isto porque existe
uma tendência para a intolerância quanto a
tudo o que exige alguma disciplina, esforço,
cumprimento de normas, padrões, etc. Outra
questão será entender o ‘mindset’ e as necessidades desta geração, para garantir que
a experiência com a empresa seja positiva e
gere engajamento e inclusão de todo tipo de
diversidade.»

Mário Henriques: «Os hábitos mudaram
e vão mudar ainda mais, e as plataformas
digitais irão favorecer soluções que
devidamente aproveitadas podem ser
muito vantajosas para estarmos mais
próximos das pessoas.»
do colaborador seja muito positiva no trabalho e isso reforce os seus sentimento
de pertença à organização».
A especialista refere ainda que «as novas
gerações, em geral (embora seja necessário ter cuidado com as generalizações),
demonstram uma maior preocupação
com a qualidade da experiência em si
com o trabalho e nem tanto com os resultados propriamente ditos». Ou seja,
«o trabalho precisa de ser significativo,
prazeroso e de preferência com resultados de curto prazo». E acrescenta: «Outro
aspecto, este sim de grande impacto, é
que estes jovens que chegam ao mercado de trabalho já nasceram num mundo
digital em que a forma de se relacionar,
ler, escrever, aprender, comprar, se divertir, enfim, de viver, é totalmente digital. Então, no trabalho esperam que as
actividades permitam o mesmo padrão
de interacção. Apesar de a habilidade em
relação a tecnologia ser muito superior,
existe um ‘gap’ enorme em relação às
competências emocionais, o que vai exigir da área de recursos humanos um olhar
muito cuidadoso para o desenvolvimento de ‘soft skills’, especialmente no que
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ANTECIPAR OS PRÓXIMOS ANOS
O ‘managing partner’ do High Play Institute,
de Portugal, Mário Henriques, olha para o
futuro dizendo que «o desafio se mantém» e
que «não é fácil a interligação entre o negócio
e as pessoas». E concretiza: «Muitas vezes
ficamos mais presos às pessoas, esquecendo que a verdadeira capacidade de influência
e respectivo reconhecimento dá-se quando
aqueles que lideram o negócio sentem que
quem está na área de recursos humanos tem
acções que acrescentam valor no dia-a-dia.
Um valor que é medido de forma concreta,
tangível e com impactos visíveis na capacidade de resposta da empresa no mercado.»
A área de recursos humanos poderá vir mesmo a conhecer novos desafios. «Talvez por
isso», diz, «as pessoas do negócio estejam
cada vez mais a assumir responsabilidades
que antes eram tradicionalmente dos recursos humanos». Exemplos: «Desenhar planos
de formação, recrutar, estruturar planos de
transformação cultural, entre outros. Aqui os
recursos humanos não perdem poder, mas
acabam por ter de assumir um papel distinto,
mais consultivo, de suporte, de ‘coaching’ dos
outros pares na empresa e de co-liderança.»
Sobre a transformação digital, o líder do
High Play Institute considera «prematuro
nesta fase percebermos todos os impactos
da revolução que já se iniciou mas que não
sabemos ainda até aonde irá». Mas «uma
coisa é certa, os hábitos mudaram e vão mudar ainda mais, e as plataformas digitais irão
favorecer soluções que devidamente aproveitadas podem ser muito vantajosas para
estarmos mais próximos das pessoas». Ao
mesmo tempo, «há que gerir tendências con-

ANGOLA E CABO VERDE
Em Angola e em Cabo Verde também se esperam mudanças, embora de forma mais espaçada
no tempo.
Eva Santos, da CRH – Comunidade Recursos Humanos de Angola, e profissionalmente a exercer
o cargo de directora de recursos humanos do
Banco Valor, considera que «em Angola há ainda
um longo caminho que deve ser percorrido, para
transformar os recursos humanos numa área
de facto estratégica nas organizações». Na sua
opinião, «muitas das direcções ou departamentos
têm o seu foco fundamentalmente na execução
do processamento salarial, nos processos administrativos e disciplinares e em algum recrutamento». Há no entanto «uma pequena minoria de
organizações que já estão bastante estruturadas
e que valorizam o seu capital humano, reforçando estratégias para o respectivo desenvolvimento», assegura.
A directora de recursos humanos do Banco Valor
defende que a área de recursos humanos devia
ser mais desafiada dentro das empresas, acreditando que um verdadeiro desafio «começa com a
administração, com o topo, vendo a área de recursos humanos como parceira de negócio, que
cuida dos seus colaboradores, da sua cultura, ou
seja, daquilo que é o ADN da organização». Refere ainda a importância da transformação digital,
que «permite acelerar processos de recrutamento, implementar novas formas de avaliação de
desempenho e maximizar a formação através do
‘e-learning’». Mas mais do que isso, «permite ter
uma ‘data analysis’ de recursos humanos sustentada». Estando cada vez mais na era digital, «não

traditórias, as novas soluções permitem
mais capacidade de resposta, mas conduzem-nos também para um dia-a-dia onde
pensamos que a tecnologia resolve», assinala Mário Henriques, que reconhece que
«a tecnologia nunca vai resolver se isso
não for complementado por relações humanas adequadas, próximas das pessoas,
e individualizando caso a caso sempre que
necessário».
Finalmente, e pensando nas novas gerações que vão chegando ao mercado, diz
que «mais do que nunca vão mudar hábitos e transformar a cultura das empresas».
Quanto à área de recursos humanos, «vai
ser um intermediário neutro entre as novas

utilizar estes recursos para tornar a actividade
dos recursos humanos mais eficiente, não seria
de todo estratégico», constata. E conclui, referindo-se à chegada dos nativos digitais ao mercado de trabalho: «As diferentes gerações têm que
apreender a colaborar e trabalhar juntas. E cabe
às organizações a responsabilidade de assegurar
que este processo seja vantajoso para a organização. Todos podem e devem ter a humildade de
aprender uns com os outros.»
Sobre a realidade de Cabo Verde, Denise Oliveira Lopes, uma profissional de recursos humanos
que integra a ACG-RH – Associação Cabo-verdiana dos Gestores e Técnicos de Recursos Humanos, partilha que a área de recursos humanos
nas organizações do país «está a ganhar destaque, importância e reconhecimento, pois não é
entendida como um departamento meramente
administrativo, mas sim estratégico». Mas faz
notar que «é preciso que a gestão de topo esteja preparada para dar força nesta nova era».
Serão maiores os desafios em recursos humanos, «tendo em conta as novas demandas de
mercado, e também as novas tecnologias, que
mudam as perspectivas e o modo de trabalho,
com a transformação digital a agilizar os processos organizacionais e os serviços». Denise
Oliveira Lopes vê também mudanças na área de
recursos humanos com a chegada de novas gerações ao mercado de trabalho, assinalando que
aqui tudo «deverá pautar-se pela flexibilidade e
pela formação constante, aproveitando as novas
realidades e tecnologias para se conseguir uma
melhoria contínua».

gerações e as mais antigas». Ou seja: «Perceber os mais novos, mas ser firme quanto àquilo que a realidade empresarial pede, criando
caminhos assertivos quanto ao que é negociável ou não. Ao mesmo tempo, explicar aos
líderes das empresas que a mentalidade tem
de forçosamente mudar, porque as pessoas
também mudaram e a forma como olham
para o trabalho. Mais do que jogar contra esta
tendência, é preciso jogar com as novas gerações. Com cedências de parte a parte. Esta
capacidade de ceder, de flexibilizar, de criar
novos ambientes de trabalho estruturados
em mentalidades distintas, exige da área de
recursos humanos um papel activo e estratégico, antecipando os próximos anos.»
Junho 2019
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CASE STUDY

EVOLUÇÃO CONTÍNUA,
DIFERENCIAÇÃO
E DIVERSIDADE
O CASO DA CONSULTORA NEVES DE ALMEIDA
Por Pedro Rocha e Silva

A Neves de Almeida HR Consulting tem na
base uma cultura de inovação, colaboração, flexibilidade e agilidade. Com 28 anos
de experiência e ‘know-how’, está em actualização permanente e é sinónimo de
evolução contínua.
Esta evolução está patente no ‘restyling’
da marca, com uma nova imagem e um
novo ‘site’, no qual assenta aquela que é
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a sua característica distintiva, «Soluções
de A a Z nos Recursos Humanos com um
Know-how Consolidado», a par de um símbolo que representa uma garantia, reforça
a promessa do serviço e representa a integridade da consultora e dos seus colaboradores.
A evolução alcançada é visível também
nos resultados. A consultora cresceu 75%
nos últimos 10 anos, alcançando um valor
global de faturação de 3,5 milhões de euros em 2018, e a aposta neste momento
passa pelo reforço da estrutura como parte integrante de uma estratégia de crescimento e consolidação.
Como empresa que garante exigência e
realização, a Neves de Almeida posiciona-se como parceira de excelência dos seus
clientes. Um portefólio diversificado, assente numa oferta alargada de ferramentas e serviços na área de consultoria de recursos humanos (RH), são os instrumentos
que permitem observar e acompanhar o
mercado, identificar lacunas e apostar em
abordagens que colmatem necessidades.
A aposta em diversas áreas, de forma a
conseguir disponibilizar uma panóplia de
serviços transversais, posiciona a consultora como uma solução 360 graus no sector dos RH, e os processos desenvolvidos
têm como meta potenciar uma liderança
excepcional, construir uma equipa forte,
encontrar e desenvolver talento, proporcionar experiências inesquecíveis aos

seus clientes e promover o sucesso de
qualquer organização, transversalmente
às suas áreas de intervenção.
A ‘expertise’ actual foca-se em cinco áreas:
Consulting, Search, Talent Assessment,
Team Building e Training.
CONSULTING
A produtividade de uma organização melhora com soluções desenhadas à medida
das suas necessidades e da sua cultura.
As soluções desenvolvidas pela área de
Consulting são personalizadas e integradas
nos valores, na cultura, na linguagem e no
negócio das empresas. Ao desenvolver
projectos que promovem o alinhamento da
organização, da área de RH e de todo o
ciclo de vida do talento, com a estratégia,
os objectivos e a cultura organizacionais,
bem como a experiência de colaborador
pretendida, são satisfeitas as necessidades
específicas de uma organização.

Pedro Rocha e Silva é ‘managing partner’ da Neves de
Almeida HR Consulting, consultora portuguesa especializada em recursos humanos e com quase três décadas de
história (www.nevesdealmeida.pt).

SEARCH
O mantra da Neves de Almeida é encontrar a pessoa certa para o lugar certo. E
encontrar a pessoa certa para o negócio
faz toda a diferença. Pioneira em Portugal
na utilização da metodologia de pesquisa
directa na área de Search de posições de
‘middle management’, desenvolve os seus
projectos atenta aos requisitos específicos
da função a recrutar, mas também às particularidades da cultura do cliente, maximizando o sucesso do resultado final.

TEAM BUILDING
Numa acção da área de Team Building são
criadas as condições ideais para promover, integrar e desenvolver competências
fundamentais para o sucesso de equipa,
nomeadamente a comunicação, a tomada
de decisão, a liderança, a gestão de tempo e recursos e, ainda, a orientação para
objectivos, havendo um foco comum: fortalecimento da relação interpessoal, da
coesão e do espírito de equipa. As acções
acompanham as necessidades do cliente,
alinhando a abordagem proposta com os
valores e a cultura da organização.

TALENT ASSESSMENT
O Talent Assessment é um método que permite a avaliação individual de um conjunto
de competências com recurso a vários avaliadores e instrumentos, recolhendo informação detalhada e garantindo uma análise
completa de cada indivíduo, num método
que pode ser usado para desenvolvimento
profissional, para segmentação de talento,
planeamento da sucessão e fundamentalmente para alinhar os colaboradores com
as competências nucleares da organização.

TRAINING
Os programas da área de Training facilitam o desenvolvimento de novas competências ou a melhoria e a consolidação
de outras já existentes. Cada programa é
único, construído de forma personalizada
do início ao fim e alinhado com a cultura
e os objectivos da organização. A ênfase
está nos resultados desejados e no envolvimento dos colaboradores ao longo do
programa. Cada pessoa e cada programa
são únicos.
Junho 2019
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ENTREVISTA
Rodrigo Pestana Rica

Rodrigo Pestana Rica é desde 2014 administrador da
Multipessoal Angola. Com 18 anos de experiência, e tendo
ocupado o cargo de director-geral de uma empresa portuguesa responsável por projectos de engenharia no Brasil,
tem vindo a acumular ‘know-how’ em mercados emergentes. Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
(FCT-UNL) e com uma especialização em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), iniciou a sua
carreira como engenheiro, ocupando mais tarde cargos de
direcção em várias empresas ligadas à gestão de projectos.

«É CADA VEZ
MAIS CLARO
O POTENCIAL
DE ANGOLA.»

de serviço de elevada conveniência, que
poucas empresas em Angola conseguem
prestar, contribuindo de forma decisiva
para o desenvolvimento dos projectos em
que se vê envolvida.
Como caracteriza a vossa oferta?
Acima de tudo, os serviços que disponibilizamos são flexíveis e adaptáveis. Desta forma, garantimos a satisfação global
de clientes, candidatos e quaisquer outros
‘stakeholders’, para os quais estamos particularmente atentos.
Que perspectiva tem sobre o capital humano em Angola e os seus desafios?

Há vários anos na liderança da
Multipessoal Angola, Rodrigo
Pestana Rica fala de um país
em que o potencial é cada
vez mais claro, destacando a
estabilidade que actualmente
se regista e o previsível
crescimento do investimento
nos próximos anos.
© DR

Por António Manuel Venda

Como perspectiva a actividade da Multipessoal Angola num futuro próximo?
A Multipessoal Angola tem vindo a reforçar
o seu posicionamento no mercado nos últimos anos, alargando o seu leque e o nível
de serviços às empresas na área de recursos
humanos. Temos sentido um interesse crescente em consultoria organizacional e formação, face ao ano anterior, bem como um
aumento da actividade em recrutamento e
selecção, ‘outsourcing’ e trabalho temporário.
Deste modo, mantemos as perspectivas de
crescimento, o que nos deixa bastante satisfeitos, especialmente considerando o contexto
macroeconómico de Angola, que registou um
arrefecimento nos últimos dois a três anos.
O percurso da empresa dá-lhe confiança para os novos desafios?
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Sem dúvida. O ajustamento da economia
nos últimos anos tem contribuído para a
regulação do mercado. A Multipessoal Angola é uma referência na área de recursos humanos no país. É reconhecida pela
excelência do trabalho que desenvolve nas
áreas em que actua e mostra-se também
muito importante para quem está a operar
no mercado, sendo uma empresa de direito angolano, feita por angolanos, a exercer
a sua actividade em território nacional, de
forma sustentada, desde 2011.
Que análise faz da economia angolana e
do seu tecido empresarial?
A economia angolana continuará a sofrer,
segundo os ‘forecast’ mais actuais, alguns
ajustamentos durante os próximos tempos,
embora com menor dimensão relativamen-

te aos ocorridos nos últimos anos. Por outro
lado, considerando as melhorias observadas ao nível dos indicadores (nacionais e
internacionais) de confiança no país, continuará a existir um enorme interesse por
parte dos investidores nacionais e estrangeiros. É cada vez mais claro o potencial de
Angola e o cenário de estabilidade que se
regista, sendo previsível um crescimento do
investimento nos próximos anos.
Actuando numa multiplicidade de áreas
ligadas à gestão das pessoas, como
pode a Multipessoal Angola ajudar o tecido empresarial?
Oferecemos soluções 360 graus ao mercado, actuando desde a fase de recrutamento
à cedência de profissionais qualificados, devidamente formados. Trata-se de um nível
Junho 2019
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OPINIÃO

É cada vez mais claro o potencial
de Angola e o cenário de estabilidade
que se regista, sendo previsível um
crescimento do investimento nos
próximos anos.
Angola tem um elevado número de quadros
técnicos formados e com experiência valorizada a trabalhar no país. Sem prejuízo de
as empresas estarem já muito mentalizadas
de que «é preciso fazer mais com menos»,
dada a conjuntura que têm atravessado, a
verdade é que não existe ainda capital humano suficiente afecto às empresas, de modo
a responder às necessidades de cada organização e à economia do país. Mesmo considerando o investimento público e privado
que tem vindo a ser feito nos últimos anos,
existe ainda um caminho a percorrer no que
respeita à valorização do capital humano.
Um dos maiores desafios que o país tem é
o investimento na formação de profissionais
que sendo altamente qualificados terão melhor capacidade de resposta às necessidades
emergentes do país, de forma estruturada,
numa Angola cada vez mais globalizada.
De que forma se prepara a Multipessoal
Angola para trabalhar com esse capital
humano?
Estamos muito atentos àquilo que são as tendências de mercado, de modo a que consigamos encontrar as melhores soluções que
sejam fortemente vantajosas para os nossos
clientes, e sejam estruturantes para a nossa
própria actividade.
Como se liga a Multipessoal Angola ao
Grupo Multipessoal em Portugal?
A ligação acontece de forma muito natural,
dada a visão estratégica e a importância
que o nosso CEO [‘chief executive officer’],
António Valério, dá à Multipessoal Angola,
enquanto activo estratégico do Grupo Multipessoal. A Multipessoal Angola tem um
potencial de crescimento e de negócio que
é muito difícil de atingir em economias mais
maduras como as encontradas em Portugal
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ou noutros países da Europa. Estou convicto
de que o futuro está nos países emergentes,
sendo África, e Angola em particular, com os
seus mais de 30 milhões de habitantes e potenciais consumidores, uma aposta de médio/ longo prazo do Grupo Multipessoal.
O contributo de Portugal é significativo
na actividade da Multipessoal Angola,
sobretudo em termos de suporte, ‘know-how’, etc?
O Grupo Multipessoal, que tem mais de 25
anos de actividade em Portugal, é um dos
pilares de conhecimento da Multipessoal
Angola e tem contribuído de forma decisiva
para o ‘know-how’ que a empresa actualmente detém em Angola. No que respeita
ao suporte, embora a Multipessoal Angola
esteja dimensionada e preparada para operar de forma autónoma, dada a distância
geográfica que nos separa o mesmo tem
sido incondicional. Esta presença, ainda que
não física, constitui um enorme conforto
para uma empresa que trabalha sob condições muito exigentes e, por vezes, adversas, tão longe da casa-mãe.
Como caracteriza o desafio de gerir a
empresa?
Muito gratificante, se considerarmos a oportunidade e a responsabilidade de podermos
deixar uma marca no mercado e nos profissionais com quem nos relacionamos. Mas
também é muito exigente, do ponto vista
pessoal e do ponto de vista profissional, uma
vez que o contexto macroeconómico, apesar
de ter grande potencial, continua a mostrar-se desafiante.
O que significa em termos da sua carreira?
É uma fase, enquanto gestor, que tem contribuído para o meu crescimento e o meu amadurecimento enquanto profissional.
Qual foi a sua grande aprendizagem num
país como Angola?
A minha maior aprendizagem vai para além
do mercado de trabalho, apesar de também
nele se aplicar. Percebi que é importante valorizar um conjunto de pequenas coisas, tidas
como simples ou banais e que damos por adquiridas em países como Portugal.

A NOVA ERA DA
«HUMANIFICAÇÃO»
Mário Ceitil, Presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG)
www.apg.pt

Há teorias que sustentam que a evolução das
sociedades se processa por ciclos «em espiral»: ou seja, fenómenos que aconteceram em
determinada época têm tendência para se repetir de forma semelhante noutra, embora em
circunstâncias e com amplitudes diferentes.
O que está a acontecer com a «revolução
digital» parece enquadrar-se aqui. Como
assinala Ryan Avent no livro «The Wealth
of Humans – Work and its Absence in the
Twenty-first Century», de 2016, «a revolução
digital está agora a ensinar aos (…) trabalhadores do mundo rico qual a sensação que uma
transformação económica de efeitos tectónicos provoca», designadamente na destruição
massiva de postos de trabalho, semelhante
ao dos alvores da segunda revolução industrial de finais do século XIX, onde os nossos
trisavós «experimentaram pela primeira vez
a transmissão de uma voz humana através
de um fio eléctrico, testemunharam o encolhimento do tempo de viagem entre duas cidades distantes de semanas para horas e se
viram substituídos nos seus empregos de ferreiros ou trabalhadores rurais por novas tecnologias prodigiosas».
Também como aconteceu nessa época, a chamada «quarta revolução industrial» para além
das inovações tecnológicas, que vão dar um
impulso extraordinário à produtividade de colaboradores altamente qualificados, permitindo um volume de trabalho que antes ocuparia
muito mais pessoas, traz uma revolução porventura mais importante: a reconcepção do
sentido do trabalho e as profundas mudanças
nas tradicionais relações entre empregadores
e empregados.
Num mundo onde os recursos tecnológicos

favorecem, a autonomia das pessoas, permitindo-lhes trabalhar a partir de casa, ou do
local que entenderem, dando-lhes margem de
manobra para gerir o tempo e as prioridades
à sua maneira e de acordo com as suas caraterísticas, já não faz sentido a concepção tradicional de um «trabalhador» (termo que nas
sociedades modernas só tem expressão em
conotações dominantemente políticas ou jurídico-legais) para quem o trabalho não é mais
do que «o meio pelo qual obtemos os recursos
necessários para pôr comida na mesa».
Muito distante da concepção negativa herdada
da segunda revolução industrial, espelhada no
dito popular «só trabalha quem não sabe fazer
outra coisa», o trabalho é hoje sobretudo concebido como fonte de identidade pessoal, que
«ajuda a estruturar os nossos dias e as nossas
vidas (…) oferece a possibilidade de realização
pessoal que advém de sermos úteis aos outros
e é um componente essencial do cimento que
liga a sociedade (…)».
Por isso, uma das tarefas imperativas
para cada pessoa é readaptar, ou mudar,
o «‘software’ mental» e passar de uma atitude instrumental de «realizar uma função» para
uma postura proactiva de «entregar valor» em
tudo o que faz. Isto é essencial para singrar no
caos da volatilidade pós-moderna e garantir,
de forma perene e sustentada, a empregabilidade actual e futura.
Reside também aqui uma das principais missões
dos profissionais da gestão das pessoas, e das
instituições e associações que têm as pessoas
e a sua gestão como objecto social: apoiar as
pessoas, as empresas e as organizações para
que congreguem esforços no projecto de fazer
do futuro a construção de um bem maior.
Junho 2019
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«Nós somos o que fazemos. O que não se faz não
existe. Portanto, só existimos nos dias em que
fazemos. Nos dias em que não fazemos apenas
duramos.»
António Vieira, padre e escritor português

«Posso não ser muito alegre, mas triste também
não sou. A alegria e a tristeza são vizinhas.»
Cesária Évora, cantora cabo-verdiana

«O que está bom vai continuar, o que não está a
gente vai melhorar.»
Henrique Luaty Beirão, ‘rapper’ e activista angolano

É preciso que as pessoas se questionem sobre o
que quer dizer uma representação democrática
que seja o reflexo da composição da sua própria
sociedade.»
Graça Machel, activista moçambicana

OS MELHORES FORNECEDORES EM RH

Já estão abertas as candidaturas para a edição de
2020 da iniciativa «Melhores Fornecedores RH»,
promovida pela Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG) com base num estudo de
opinião efectuado junto de organizações clientes
de produtos e serviços para recursos humanos
em Portugal. Na nova edição serão distinguidos
os melhores classificados entre os candidatos nas
várias categorias: Recrutamento, Selecção, Avaliação de Competências e Outplacement; Formação,
Coaching e Desenvolvimento Profissional; Trabalho
Temporário; Outsourcing; Consultoria; Tecnologia e
Sistemas de Informação Aplicados à Gestão de Recursos Humanos; Segurança e Saúde no Trabalho;
Sistemas de Compensação e Benefícios; Serviços
de Assessoria Jurídica; Serviços de Alimentação;
Seguros. Candidaturas até 31 de Outubro próximo.
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BURN OUT
O ‘stress’, a ansiedade e a depressão podem dar
origem ao ‘burn out’. Mas quais são os sintomas e os
sinais de perigo? Cansaço, irritabilidade, insónia, dores
musculares, depressão, ansiedade, dores de cabeça,
nervosismo, falta de apetite sexual, incapacidade de
resolver problemas e confusão mental, tudo isto condiciona a vida das pessoas. Esta epidemia é diagnosticada e fala-se de tratamento no livro «Burn Out», de João
Bravo, que investigou o que é e os efeitos no corpo e
na mente. Edição em Portugal da Casa das Letras.
RECURSOS HUMANOS: TRANSFORMANDO
PELA GESTÃO
Com a chancela da Editora FGV, do Brasil, este livro
organizado por Ana Paula Arbache e Denize Athayde
Dutra resulta do trabalho de 18 professores do MBA
em Recursos Humanos da Fundação Getulio Vargas
(FGV). O objectivo é contribuir para a formação de
executivos de recursos humanos como especialistas
estratégicos, que agreguem valor aos resultados
organizacionais, propondo políticas, práticas e ferramentas de gestão das pessoas que sejam transformadoras e que dignifiquem a relação capital/ trabalho.
MUDE DE HORÁRIO, MUDE DE VIDA
Perder peso. Reduzir o ‘stress’. Dormir melhor. Ter
mais energia e saúde. São alguns dos objectivos
diários a que muitas pessoas se propõem. Em «Mude
de Horário, Mude de Vida» (edição portuguesa da
Pergaminho), o especialista em terapias integrativas
Suhas Kshirsagar revela como alcançá-los, com rotinas baseadas nos ciclos biológicos de cada pessoa,
proporcionando um bem-estar pleno e constante.
Trata-se de um programa passo a passo, de 30 dias,
respeitando o ritmo natural de cada corpo, ou seja, o
«relógio genético».
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