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ca de mil pessoas, foi preciso 
distanciar os horários de tur-
nos e criar mais espaços para 
os momentos de pausas, en-
tre muitas outras medidas. “A 
maior parte dos nossos mais 
de 800 colaboradores ape-
nas consegue desenvolver as 
suas funções presencialmen-
te, pelo que as ferramentas 
de comunicação digitais fo-
ram e continuam a ser as que 
mais impacto têm”, conclui. 

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

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

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

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

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

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

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

Os Laboratórios Boiron, lí-
deres mundiais na produção 
e comercialização de medica-
mentos homeopáticos, pre-
sente em mais de 50 países, 
referiram que a plataforma 
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As organizações que, num 
cenário pré-Covid, já tinham 
investido em tecnologia de 
recursos humanos flexível 
e robusta estavam mais 
bem posicionadas para 
sustentar as suas operações 
e responder rapidamente às 
necessidades dos negócios

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


