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CEGOC 

REPENSAR E 
REFORMULAR AS 
ABORDAGENS NA GRH 
Para a Cegoc, o home office tem ajudado as empresas a 
perceber que o engagement dos colaboradores não deriva 
apenas do ambiente de trabalho que se vive na organização. 

Maria João Ceitil 
HR Consulting Coordinator da Cegoc 

D
e acordo com a visão da 
Cegoc, o engagement re-
sulta de um forte alinha-
mento das pessoas com 
o propósito da organi-

zação, o seu papel na estrutura, com a 
cultura vivida e os processos implemen-
tados. «Promover o engagement neste 
"novo" normal passa por dar segurança, 
estabilidade, mas também optimizar o 
foco para resultados, com o eterno desa-
fio da proximidade», defende em entre-
vista Maria João Ceitil, HR Consulting 
Coordinator da Cegoc. 
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De que forma ajudaram as empresas neste 
período que estamos a viver? 
Nas parcerias que estabelecemos com 
os nossos clientes temos procurado, 
acima de tudo, ajudar a repensar e re-
formular as abordagens da gestão de re-
cursos humanos, implementa do mo-
delos mais ágeis e com um foco mais de-
terminante na performance, no enga-
gement e na employee experience. Em-
bora o teletrabalho tenha sido bastan-
te debatido nos últimos meses, a gran-
de questão é que os modelos tradicio-
nais de gestão de recursos humanos es-

 

O que é que as empresas solicitaram mais 
durante os últimos meses? 
Podemos sistematizar as necessidades 
que nos têm chegado em três etapas dis-
tintas. Após a declaração de Estado de 
Emergência verificámos uma elevada 
procura pela implementação de modelos 
de trabalho remoto e práticas de Smart 
Working, para dar uma resposta imedia-
ta à crise. Sucedeu-se um momento em 
que as organizações tentaram perceber 
com mais detalhe os impactos de toda a 
situação na sua força de trabalho, ten-
do emergido a procura de estudos de cli-
ma, estudos de engagement e estudos 
de riscos psicossociais. Hoje, a grande 
preocupação está relacionada com o fu-
turo, a capacidade de desenvolver as equi-
pas e dotá-las das competências neces-
sárias para ultrapassar a crise que vi-
vemos e o futuro incerto que temos pela 
frente. Por este motivo, uma grande par-
te dos projectos que estamos a realizar 
passam pela reformulação organizacio-
nal e políticas de gestão de recursos hu-
manos, como processos de gestão da per-
formance, de recrutamento, gestão de 
carreiras, entre outros. 

Perante o teletrabalho implementado 
de que forma a vossa organização rein-
ventou o negócio? 

O trabalho remoto, os modelos de gestão 
ágeis e o recurso ao digital eram para 
nós uma realidade vivida desde há mui-
to tempo, por isso não sentimos um im-
pacto tão drástico como outras organiza-
ções. As nossas principais preocupações 
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tão muito assentes numa lógica de acom-
panhamento, supervisão e observação 
directa dos colaboradores. E as dinâmi-
cas de trabalho que têm emergido des-
ta crise implicam abordagens menos de-
pendentes da observação directa e mais 
direccionadas para a gestão por resulta-
dos e políticas mais flexíveis de desen-
volvimento do talento. 
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têm sido a manutenção da cultura e iden-
tidade que nos define, bem como o refor-
ço dos laços de proximidade e espírito 
de equipa que nos caracterizam. 

N uma época COVID-ig que desafios es-

tão as empresas a enfrentar? 

Um dos maiores desafios passa natu-
ralmente pela sustentabilidade finan-
ceira das empresas. A par da questão fi-
nanceira temos a questão da protecção 
das pessoas e gestão dos protocolos de 
segurança, como modo de evitar maior 
propagação do vírus e garantir o fun-
cionamento das equipas. E temos ainda 
a dimensão das pessoas como um de-
safio crítico que as organizações enfren-
tam, nomeadamente na gestão de ris-
cos psicossociais, na optimização da per-

  

formance e do engagement, e na forma 
como se desenvolvem os talentos nesta 
nova dinâmica de trabalho, que implica 
um novo olhar sobre a forma como são 
implementadas as políticas da gestão 
de recursos humanos. 

Com o home office na ordem do dia de que 

forma podem as empresas manter as suas 

pessoas envolvidas nos processos? 

O envolvimento nos processos passa aci-
ma de tudo pela capacidade que a orga-
nização tem de criar os canais e formas 
apropriadas de manter as equipas e as 
pessoas focadas, alinhadas e próximas 
umas das outras, estejam em que registo 
estiverem (presencial ou remoto). Isto 
passa por redefinir processos de gestão, 
mas também pela capacidade de inovar  

e ser criativo na forma de comunicar e 
envolver as pessoas. 

Na vossa opinião que novas estratégias 

devem ser adoptadas para captar e reter 

talento neste "novo" mercado de trabalho? 

Uma das grandes aprendizagens que 
podemos retirar de toda esta situação 
é a necessidade de deixarmos de estar 
focados na captação e retenção de talen-
to. Este é o momento para as organiza-
ções se redefinirem, reforçarem a sua 
identidade única e exclusiva, optimi-
zarem a sua cultura e procurarem im-
plementar programas, projectos, desa-
fios e experiências positivas e desafian-
tes aos seus colaboradores. E, com isso, 
construírem a sua Employer Brand, a 
sua marca única. E 


