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RECURSOS HUMANOS 

Empresas mais inclusivas 
atraem e seguram 
melhor o talento 
Uma política que promove a diversidade é um trunfo para captar e reter o talento. Nas consultoras de recursos 
humanos, a diferença é acarinhada. O Jornal Económico foi conhecer algumas boas práticas. 

ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jornaieconomico.pt 

As políticas inclusivas e de bem-
-estar e os temas da igualdade de 
género decorrem das dinâmicas 
sociais. São transversais a todas 
as empresas seja qual for o sector 
e as consultoras não são exceção. 
Na Michael Page, por exemplo, 
prevalece o objetivo de "criar um 
ambiente de trabalho sem pre-
conceitos", afirma Alvaro Fer-

  

nández, o managing director, ao 
Jornal Económico. "Sabemos que 
uma equipa diversificada fornece 
diversas perspetivas e pontos de 
vista para o nosso negócio, ge-
rando criatividade, resolução de 
problemas e sustentabilidade", 
justifica. 

O PageGroup promete promo-
ver oportunidades iguais, como 
empregador e como consultora. 
"Para nós - diz Alvaro Fernández -
a diversidade significa que reco-
nhecemos e valorizamos todos os 

Uma equipa 
diversificada fornece 
diversas perspetivas 
e pontos de vista para o 
nosso negócio, gerando 
criatividade, resolução 
de problemas e 
sustentabilidade" 

indivíduos dentro e fora da nossa 
empresa, independentemente do 
género, nacionalidade, etnia, reli-
gião ou ideologia, incapacidade, 
idade e orientação ou identidade 
sexual. Estes princípios não se 
aplicam apenas a todos os colabo-
radores do PageGroup, mas tam-
bém ao nosso trabalho no setor do 
recrutamento". 

Iniciativas como Women@Pa-
ge, Parents@Page, Family@Page, 
Pride@Page, Ability@Page, 
Age@Page e Unity@Page repre-

  

sentam os seis princípios-base da 
promessa de diversidade global 
desta multinacional de executive 
search. A meta da diversidade e in-
clusão é também promovida atra-
vés de reuniões internas de debate 
e produção de "guidelines" de 
comportamento e comunicação 
para os líderes. 

Na Odgers Berndtson, empresa 
que também opera na área do exe-
cutive search, a "bíblia" chama-se 
"Unlimited". O programa materia-
liza a filosofia e compromissos 
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Social Corporativa (RSC). A CE-
GOC não é exceção. "Em alinha-
mento com todas as filiais do gru-
po internacional CEGOS, prepa-
ra-se para assumir novos compro-
missos de RSC distribuídos por 
quatro grandes eixos: Ambiente, 
Sociedade, Práticas Laborais e 
Clientes", revela Maria João Ceitil, 
HR Consulting Coordinator na 
CEGOC, ao JE. 

Esta nova missão será uma das 
prioridades estratégicas nos pró-
ximos anos e visa posicionar o 
CEGOS como "um grupo mais 
consciente, transparente e res-
ponsável em relação ao impacto 
das suas decisões e atividades». A 
concretização desta estrategia 
passa pelo lançamento de ações e 
iniciativas dentro da organização 
e da sua oferta formativa, mas 
também no plano externo, no-
meadamente nas áreas da educa-
ção e formação e da política fi-
lantrópica corporativa. 

Maria João Ceitil defende que 
uma cultura e um ambiente inclu-
sivo e plural "é essencial para cons-
truir um espaço que respeite a sin-
gularidade e os talentos de cada co-
laborador e contribua com o cres-
cimento, a inovação e a própria re-
putação da organização". 

Como reter o talento 
Especializadas em analisar as orga-
nizações na perspetiva da gestão 
das pessoas e das relações interpes-

  

soais, as consultoras de Recursos 
Humanos não deixam de enfrentar 
os desafios da retenção do talento 
como qualquer outra empresa. 
Que trunfos usam? 

"Procuramos aplicar interna-
mente as soluções que 'vendemos' 
aos nossos clientes, salvaguardan-
do naturalmente as diferenças se-
toriais, estratégicas e culturais", diz 
Luis Sítima. Estas soluções pas-
sam, segundo explica, por um con-
ceito na verdade muito simples —
gerir pessoas mais do que recursos. 
"Somos uma empresa global pre-
sente em 35 países, mas com gran-
de autonomia local. Acreditamos 
que este é um fator distintivo para 
implementar este conceito". 

r& 
Uma cultura e um 
ambiente inclusivo 
e plural é essencial 
para construir um 
espaço que respeite 
a singularidade 
e os talentos 
de cada colaborador" 

Alvaro Fernández destaca a mu-
dança nos desejos e prioridades 
dos profissionais que se tem vindo 
a verificar nos últimos anos, ten-
dência que a Michael Page acom-
panha dentro da própria casa. "An-
teriormente, o foco principal esta-
va centrado no salário, que conti-
nua a ser importante, mas centra-
mo-nos também noutros pontos 
fundamentais para a atração e re-
tenção de talento", explica. 

Exemplos? Programas de forma-
ção e de desenvolvimento de car-
reira, equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional, reconhecimento e 
celebração do sucesso individual e 
coletivo, ações de D&I e responsa-
bilidade social corporativa, benefí-
cios sociais e flexíveis, a possibili-
dade de trabalhar remotamente e 
uma cultura empresarial forte. 

Numa ótica de Employer Bran-
ding e Employer Engagement, 
Maria João Ceitil é perentória: "as 
organizações mais inclusivas são 
aquelas que conseguem atrair e re-
ter os melhores profissionais do 
mercado, que conseguem gerar os 
melhores relacionamentos e, con-
sequentemente, estimular e forta-
lecer os sentimentos de confiança, 
motivação, criatividade, inovação 
e compromisso das equipas com os 
objetivos e metas individuais e co-
letivos". Por outras palavras, as 
empresas mais inclusivas dispõem 
de mais trunfos para a guerra do 
talento. ■ 
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com a inclusão e a diversidade e 
compreende várias iniciativas. 
Destacamos duas. A rede mundial 
de "Aliados de Dm-  criada para ga-
rantir a manutenção da cultura do 
grupo e que esta se estende a todas 
as geografias. O festival global 
anual "Unlimited» para celebrar a 
cultura, filosofia e compromisso 
do grupo com a inclusão e a diver-
sidade. 

"Sempre nos esforçaremos por 
um mundo de inclusão, diversida-
de, tolerância e aceitação", afirma 
Luis Sítima, managing Partner da 
Odgers Berndtson Portugal, ao JE. 
O gestor explica que a inclusão e a 
diversidade estão embutidas no 
negócio da empresa, que, por um 
lado, assume o compromisso de 
criar uma cultura inclusiva e um 
ambiente de trabalho onde todos 
tenham "um sentimento de per-
tença e garantam oportunidades, 
remuneração e condições iguais"; 
e, pelo outro, age de acordo com a 
responsabilidade única da empre-
sa. "Como uma das principais em-
presas de executive search do 
mundo, temos o compromisso de 
usar a nossa voz e rede globais para 
mudar a desigualdade a injustiça 
social", salienta Luis Sítima. 

A importância dada à inclusão 
tornou-se tão evidente que, no ge-
ral, as organizações passaram a 
adotar políticas inclusivas nas suas 
abordagens à Responsabilidade 

• 
• 

Luis Sitima 
Managing Partner 
da Odgers Berndtson Portugal 

Alvaro Fernández 
Managing Director 
da Michael Page 

Maria João Ceitil 
HR Consulting 
Coordinator na CEGOC 
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