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PREÂMBULO

As tendências e boas práticas de gestão e desenvolvimento de 
Recursos Humanos apresentadas neste livro resultam de um trabalho 
de preparação para a V Conferência de Investigação e Intervenção 
em Recursos Humanos da Escola Superior de Estudos Industriais e 
de Gestão do Instituto Politécnico do Porto. Da temática da confe-
rência, Aspetos Contemporâneos da Gestão de Recursos Humanos, 
emergiram estudos e casos de organizações que configuraram os 
dez capítulos deste livro.

O objetivo deste livro é partilhar conhecimentos e experiências 
atuais de gestão e de desenvolvimento de Recursos Humanos de 
uma forma direta entre as empresas e o leitor. Nesta linha editorial, 
o trabalho estruturou-se em função do conteúdo sem pré nem pós 
definições de forma: cada empresa apresentou livre e originalmente 
a sua tendência e/ ou prática. A diversidade natural dos capítulos 
resulta da diversidade natural das empresas que constituem o tecido 
organizacional e que quisemos preservar.

Os primeiros dois capítulos apresentam dois estudos sobre Ten-
dências do mercado de trabalho e dos Recursos Humanos, a mobili-
dade e a gestão de talentos, funcionando como um enquadramento 
geral à contemporaneidade desta área profissional e, em particular, 
aos capítulos posteriores. Os oito capítulos seguintes oferecem-nos 
oito diferentes práticas de oito diferentes organizações, explorando 
temáticas como sustentabilidade e responsabilidade social, avaliação 
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de desempenho, comunicação interna, universidades corporativas, 
gestão da sazonalidade, acolhimento e integração de colaboradores, 
recrutamento e seleção com base em competências e construção de 
boas empresas para trabalhar.

Não há a pretensão de fazer do “Gestão e Desenvolvimento em 
Recursos Humanos: Tendências e Boas Práticas” um manual de Re-
cursos Humanos. O objetivo é partilhar prospetivas sobre mercado 
laboral a uma dimensão global e divulgar alguns exemplos do que se 
faz de melhor em Recursos Humanos em Portugal, em organizações 
de setores diversos. Cada leitor poderá identificar-se simplesmente 
com uma ou outra tendência, com uma ou outra boa prática e daí 
retirar inspiração para melhor gerir pessoas.

Viviana Meirinhos
Ana Cláudia Rodrigues



PARTE I
TENDÊNCIAS
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PRESENTE E FUTURO 
DO MERCADO LABORAL

Lukkap Portugal

A Lukkap, a maior organização do mundo em transições de car-
reira (pertencente ao Career Star Group, presente em 64 países), 
realizou um estudo em 2012, intitulado “O Presente e o Futuro do 
Mercado Laboral”.

No âmbito do nosso esforço no sentido de trazer valor à sociedade 
e gerar transcendência na mesma, analisámos mais de 6.000 dados 
de pessoas que procuram emprego e de organizações que procuram 
talento, assim como, práticas inovadoras na gestão de pessoas e na 
transição de carreiras em mais de 20 países, com um único objetivo:

Facilitar a adaptação dos indivíduos e das organizações às novas 
tendências, tornando possível a inserção no mercado laboral de pro-
fissionais na procura, no crescimento profissional e na compreensão 
do novo ambiente empresarial.

Objectivos
Demonstrar, que o novo paradigma social gera novas formas 

de emprego, assim como, taxas de recolocação elevadas quando 
se amplia a mobilidade regional, se trabalha de forma intensiva na 
procura de emprego e se é capaz de se “reciclar” profissionalmente.
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Além disso, apresentam-se casos reais de sucesso de novas ten-
dências de emprego e de novas oportunidades de atuação. 

1 - O Presente e o Futuro do Mercado 
Laboral – Captação de Talento
Este estudo mundial conduzido pela Lukkap traduz uma clara ten-

dência ao nível da Gestão de Recursos Humanos, e em particular da 
gestão e atração do talento nas organizações. O que já se avizinha e 
se vai nos próximos anos confirmar é a todos os níveis uma nova 
realidade sem fronteiras. 

As Empresas vão certamente partilhar recursos e sinergias, os 
departamentos tendencialmente vão desaparecer e todos estarão 
orientados para o Cliente. Os projetos profissionais vão substituir as 
hierarquias e as chefias no caso de existirem servem de mentores e 
orientadores. A responsabilidade passa para a mão do Colaborador 
e as ferramentas eletrónicas serão uma constante e aparecem em 
todos os ciclos da sua vida profissional. 

Atualmente já é comum as empresas fazerem recrutamento com 
a ajuda das redes sociais. Em 2013, aquando da elaboração deste 
estudo, 73% referiram tê-lo feito e obtido sucesso.

Os colaboradores do futuro vão incorporar no mercado de tra-
balho competências que irão influenciar milhares de seguidores e 
por isso as organizações têm que conseguir identificar este tipo de 
perfis e usá-lo como mais-valia para o Negócio. Assim e ao nível do 
Recrutamento as redes sociais, o streaming e geolocalização 
serão as ferramentas mais potentes para visualizar as competências 
e a personalidade de um talento disperso e que estará sempre ativo.

Algumas das NOVAS TECNOLOGIAS que podem ajudar a 
captar este talento para dentro da Empresa: 
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- TRIBEPAD - Proporciona um retrato com toda a informação 
disponível nas redes sociais (por exemplo motivações de Face-
book, referências e experiencia de Linkedin) e ajuda a avaliar 
competências em função dos conteúdos e interacões na rede;

- HIREVUE - Permite realizar, programar e gravar entrevistas 
em remoto, proporcionando comparações entre respostas e 
análise da comunicação não-verbal. Também permite integrar 
exercícios, casos práticos e roleplays durante a mesma;

- STORYTELLING - O Vizify integra informação de redes pes-
soais e profissionais para elaborar um CV visual que reflete a 
personalidade e competências provadas. O Pathbrite, por seu 
lado, elabora um mostruário digital de trabalhos e objetos que 
nos retratam. 

- WHAT’S LIKE? - No futuro os candidatos poderão comparar 
saldos, rácios de rotação ou promoção de “pessoas como eu”; 
ver vídeos de seu futuro chefe, colegas; um dia no futuro posto 
de trabalho; O seu impacto sobre a sociedade ou o cliente, etc.

Outro novo conceito ao nível da captação de Talento – O “ Buzz 
Talent”, ou seja, cada vez mais os colaboradores ajudar-nos-ão a 
selecionar os seus futuros chefes, colegas e subordinados. 

Por exemplo, a IBM proporciona conteúdos relevantes aos seus 
colaboradores e um espaço na web para que construam seu próprio 
blog sobre os temas que lhes interessam, atraindo talento externo e 
reforçando a sua reputação de marca empregadora. Com o mesmo 
objetivo a McDonald’s desenvolveu Programas de “referenciadores” 
no qual os trabalhadores apresentam à empresa amigos ou conhe-
cidos para as posições em aberto. Se no fim forem selecionados, os 
trabalhadores recebem um prémio ou compensação. Cada vez vere-
mos mais colaboradores protagonizando campanhas de marketing ou 
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vídeos no Youtube supostamente improvisados, o que atrairá tanto 
clientes como potenciais colaboradores.

Ao nível da procura de competências, no futuro vai procurar ligar-
-se rapidamente colaboradores e projectos, o social média permitirá 
monitorizar em tempo real competências, interesses e motivações, 
dentro e fora da organização.

NOVAS TECNOLOGIAS que podem ajudar nesta procura:

- SMARTERER - Oferece um índice de referência multisetorial 
(similar ao TOEFL) para avaliar qualquer competência median-
te Testes de Aptidões. Os colaboradores podem partilhar os 
resultados em perfis sociais e profissionais;

- TALENT PANEL – O Silkroad ou Chatter permite-nos iden-
tificar talento interno analisando a frequência e a qualidade 
das interações e os conteúdos que os colaboradores partilham. 
Também permite detetar redes informais, fontes de conheci-
mento e “top influencers”. 

Se no passado recente as Empresas quando desenvolviam proces-
sos de Recrutamento procuravam candidatos com anos de experiência 
no seu sector, agora cada vez mais procuram candidatos de sectores 
muito diferentes, mas com as competências requeridas, para que 
inovem e não estejam condicionados pelas práticas do sector. Estes 
“novos“ colaboradores adoram desafios e por isso veremos cada vez 
mais processos de selecção que colocam à prova as competências 
dos candidatos, fazendo-os enfrentar os problemas reais do posto 
de trabalho.

2 - As Relações Laborais 
O mercado de trabalho enfrenta atualmente enormes desafios 

que decorrem das mudanças da economia, da forte concorrência 
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e competitividade empresarial, da própria estrutura das empresas 
e do ajustamento ao fenómeno da globalização. É neste contexto 
que surgem temas como novas estratégias para responder à com-
petitividade, novos modos de produção e de gestão, novas formas 
de organização do trabalho com estruturas organizativas flexíveis, 
novas formas de participação, colaboração e de envolvimento dos 
colaboradores, a aposta no desenvolvimento de novas competências, 
as alterações das relações laborais e os cenários futuros do empre-
go, os quais têm sido alvo de atenções tanto empresariais, quanto 
sociais, e também da psicologia, da sociologia e da educação e de 
outros domínios científicos. 

No estudo realizado pela Lukkap, onde a centralidade das alte-
rações laborais e os cenários futuros do emprego ganham forma, 
procurou-se responder a algumas questões com relevância neste 
âmbito: como é que o colaborador se relaciona com o “empregador-
-cliente” e com as organizações e gerem a relação laboral face a 
colaboradores detentores de competências específicas e de elevado 
valor acrescentado? Como é que a flexibilidade crescente exigida pelas 
empresas se ajusta a novos cenários de configurações de horários 
de trabalho? Que tipos de relações de trabalho se desenvolvem e se 
poderão desenvolver nos próximos anos?

De acordo com os resultados do estudo, existe a visão prospetiva 
que aponta para uma contratação assente quer na maximização 
da flexibilidade laboral quer em sistemas que acompanham o ciclo 
de vida dos colaboradores de acordo com as suas necessidades e 
adaptadas às fases do ciclo de vida. Estas novas abordagens fazem 
com que  a gestão de recursos humanos se centre na identificação 
das necessidades de cada colaborador, enquanto pessoas singulares 
e possuidoras de expectativas profissionais, valorizando uma gestão 
mais personalizada, em oposição a uma visão tradicional orientada 
para a satisfação das necessidades dos grupos e das equipas de 
trabalho, esbatendo-se a identidade própria de cada individuo. 
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Os futuros departamentos de Recursos Humanos tendencialmente 
vão gerir o ciclo de vida dos colaboradores e desenvolver sistemas 
de recompensas e condições laborais, ajustadas a cada momento 
de vida, fomentando relações de confiança e de longo prazo. Novos 
programas de compensação podem ser desenhados em função das 
necessidades dos colaboradores (p.e. planos de pensões privadas, 
seguros de saúde) e adaptar-se ao momento de vida dos colabora-
dores (p.e., casamento, doenças, nascimento de filhos), que visam 
não só promover a retenção e a satisfação dos colaboradores como 
garantir a presenta de relações mais individualizadas nas relações 
de trabalho. 

Surgirá uma nova geração de compensações que deixará de ter a 
configuração tradicional, regular e previsível, para se dar prioridade à 
relevância das tarefas e ao tempo dedicado a cada uma, bem como, 
aos resultados alcançados, permitindo ao colaborador organizar o 
seu trabalho e salário à medida das suas preferências profissionais. A 
empresa atribui uma valorização a cada tipo de tarefa, dependendo 
da sua relevância, responsabilidade e contribuição para o negócio e 
a retribuição de cada colaborador calcular-se-á com base no tempo 
que este dedica a cada tarefa e aos resultados do trabalho.

É neste quadro que se desenha um novo modelo de relações 
laborais que permite uma capacidade de negociação de maior 
qualidade entre “empregador-cliente”, com mais autonomia, iniciativa, 
reduzindo os níveis de subordinação, com o foco na valorização das 
competências e no valor acrescentado do trabalho. 

Estas mudanças nas relações laborais fazem com que o paradigma 
da contratação de pessoas se altere, e se deixe de contratar “traba-
lhadores” para se passar a contratar capacidades e competências. De 
igual modo, o tipo de contratação será feito “à medida” em função 
do valor acrescentado que o colaborador pode trazer à organização, 
tal como, o pagamento do trabalho será o resultado dessa contribui-
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ção para a empresa, o que implicará uma severa monitorização dos 
benefícios e do valor acrescentado do trabalho para a organização. 

As tendências futuras apontam igualmente para um cenário em 
que a maximização da flexibilidade laboral estará presente. Surgirão 
novas formas de contratação orientadas para a flexibilidade laboral 
como os “minijobs” e os “freetainer”, e serão cada vez mais as 
empresas a partilhar profissionais, onde a especialidade multissec-
torial será valorizada, dando lugar a novos e dinâmicos contratos de 
trabalho, que primam por relações profundas de confidencialidade, 
permitindo aos colaboradores combinar os benefícios do “freelancer” 
e o trabalho a tempo inteiro, garantindo ao mesmo tempo flexibili-
dade e segurança. 

Também, novas formas de colaboração tenderão a surgir alte-
rando significativamente os papéis tradicionais dos colaboradores. 
A consolidação nas empresas do “”núcleo duro” de colaboradores 
comprometidos com as suas metas e objetivos será completada por 
núcleos de novos colaboradores fãs dos produtos, envolvidos de um 
nova forma com a organização, gerando novas e surpreendentes 
modelos de colaboração e esbatendo-se as fronteiras entre o cola-
borador e consumidor. 

3 - Engagement e desenvovimento 
Os conteúdos dos resultados do presente estudo mundial Lukkap, 

apresentam 84 casos de sucesso sobre o tema “Engagement e De-
senvolvimento”.

Engagement 

Para perceber como maximizar o engagement dos profissionais, é 
necessário perceber as diferentes gerações. Os Millennials (a Geração 
do Milénio, nascida depois de 1980) procura significado e privilegia a 
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autonomia e a participação. Por exemplo, 74% querem um trabalho 
onde podem ser eles próprios e demonstrar as suas competências. 
Em 2008, 75% dos profissionais pensavam que iriam ter entre 2 a 5 
empregos ao longo da sua carreira. Em 2011, só 54% pensa desta 
forma, e 1 em 4 pensa que terá mais de 6 empregos. Por outro 
lado, 79% das empresas usam ferramentas sociais para aumentar o 
engagement dos jovens.

A Geração dos Baby Boomers (nascidos nos anos 1960) e a Gera-
ção X (nascidos nos anos 1970) procuram deixar uma marca da sua 
presença, privilegiando a segurança, a antiguidade e o mentoring. 
Cerca de 84% procuram conciliar a vida familiar com a faceta pro-
fissional (e apenas 16% da Geração do Milénio), e 69% valorizam 
a segurança no posto de trabalho (e apenas 52% da Geração do 
Milénio).

Um resumo das principais tendências de futuro revela que o 
talento procura experiências profissionais novas e desafiadoras, com 
significado e impacto. As empresas que consigam manter a ilusão 
do primeiro dia serão recompensadas com a lealdade incondicional 
e duradoura.

- Inplacement – No futuro será crítico reter o talento cada vez 
mais escasso, que procura permanentemente novos desafios e 
oportunidades de crescimento. Se hoje as empresas identificam 
o talento em função do seu desempenho atual e potencial de 
futuro, no futuro colocarão o foco no talento comprometido, 
identificando elevados níveis de competências, projeção e 
compromisso. 

- Inbranding – As marcas fortes são-no em primeiro lugar na 
mente e no coração dos seus colaboradores. Os departamentos 
de Marketing e de Recursos Humanos trabalharão conjunta-
mente para conseguir com que os colaboradores vivam a marca 
cada dia. 
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- Gamification – A Geração do Milénio precisa de gratificação 
instantânea, desafios dinâmicos e protagonismo. O entreteni-
mento está-se a revelar como a forma mais fácil e universal 
de mudar hábitos e comportamentos nos colaboradores.  

- Work Flow (Mobilidade) – As empresas abrirão os seus 
programas de mobilidade a outras empresas, e irão estabe-
lecer destinos com base em novos critérios como a afinidade 
do colaborador com a nova cultura, skills em que cada país é 
referência, entre outros.

Desenvolvimento 

Ao nível da (re)evolução da aprendizagem, presentemente, a 
formação dada pela empresa centra-se em torno de 3 conceitos 
chave: competências, autorresponsabilidade, mentoring e apren-
dizagem social. Alguns dados importantes a considerar são: 89% 
dos da Geração do Milénio consideram que é critica a aprendizagem 
contínua no seu trabalho; 75% dos da Geração do Milénio acredita 
que “o meu chefe poderia aprender muito comigo”; 63% das grandes 
empresas utilizam o e-learning há mais de 3 anos; 50% da Geração 
do Milénio consideram que os seus chefes não entendem como usam 
a tecnologia no trabalho; 80% da Geração do Milénio necessitam 
de feedback regular, desafios e recompensas instantâneas; 75% da 
Geração do Milénio querem um mentor que os guie no dia-a-dia.  

As principais tendências de futuro revelam que as novas tec-
nologias e organizações habilitam os trabalhadores para que giram 
o seu trabalho com mais autonomia e decidam como utilizar o seu 
tempo, responsabilizando-se pelo seu desenvolvimento. 

Snack Learning – A formação do futuro combinará a aprendi-
zagem de soft skills e hard skills e administrar-se-á sob a forma de 
breves tutoriais contextuais que responderão às tarefas do colabo-
rador e à maneira como se desenvolve com elas. 
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Learning by Doing – A Geração do Milénio considera a colabora-
ção tão didática como o ensino formal. Não aprendem com manuais, 
mas tocando, experimentando, errando e começando de novo. Assim 
será também a formação do futuro.

Road Map – No futuro, será o colaborador quem decide o seu 
plano de carreira. Para tal, a empresa fornecer-lhe-á a informação 
necessária para que ele tome a melhor decisão: visualização das 
alternativas, comparação, nível de empregabilidade, progresso em 
comparação com outros como ele, entre outras.

Friendly Feedback – Ferramentas de micro-comunicação e 
canais de feedback aberto e amigável que ajudam a gerar comuni-
cações mais construtivas e a desenhar o mapa emocional do staff.

4 - Produtividade
Como não poderia deixar de ser, um estudo desta natureza, inclui 

o tema Produtividade. Assunto tratado em fórum de Recursos Hu-
manos, mas também na área financeira das organizações e a nível 
macroeconómico.

Vejamos dados da produtividade nas empresas, em Espanha. Os 
trabalhadores admitem perder 3 das 8 horas de trabalho em tarefas 
pouco relevantes ou desnecessárias. No topo das distrações vem 
o navegar na internet (44%), seguida de conversa com os colegas 
(23,4%). No entanto, a visão da Direção de Recursos Humanos (DRH) 
é que o tempo mal gasto por cada trabalhador, num dia de trabalho, 
é de cerca de 1 hora, suspeitando que vá até cerca de hora e meia.

Sabendo que a utilização de tecnologia 2.0 nas tarefas desenvol-
vidas numa semana (mailing; tarefas inerentes ao cargo; procura 
de informação; comunicação e reuniões), se traduz numa poupança 
de tempo e que segundo dados de 2011, da CISCO, relativamente 
ao teletrabalho, em que 35% dos equipamentos móveis se utilizam 
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para trabalhar, que 50% dos inquiridos aceitariam uma redução de 
salário, por mais flexibilidade de lugar e tecnologia, e que 67% se 
concentra mais fora do horário de trabalho (em casa ou no escri-
tório), pois não têm distrações a cada 15 minutos, vejamos como 
é que algumas empresas já estão a incorporar esta informação no 
aumento da produtividade. 

Tendências de Futuro

A tendência de futuro é que os horários se tornem flexíveis, tendo 
em conta o biorritmo de cada colaborador, e os escritórios virtuais 
como suporte de uma cultura na qual os resultados têm mais valor 
do que a presença física.

Como oportunidades, identificamos as seguintes:

• Definir o espaço de trabalho e dispositivos multitarefa, asse-
gurando transições rápidas e momentos sem interrupções;

• Permitir plataformas e ferramentas de trabalho similares às 
usadas na vida pessoal;

• Desenhar dias que se adaptem ao ciclo produtivo de cada 
colaborador;

• Identificar e eliminar tempos mortos, quantificando e recom-
pensando a economia de tempo do colaborador;

• Ferramentas “Cloud Working”.

Vejamos alguns exemplos de Multitarefa, Smart Workplaces, Work 
(out) Place e Time Savers.

Multitarefa
Os nativos digitais cresceram num ambiente multitarefa. São ca-

pazes de adaptar-se rapidamente a qualquer tarefa, mas lutam para 



22

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

se concentrar e preservar. As organizações que conseguirem gerir 
estas diferentes dimensões, serão decerto mais produtivas. 

Voz do Cliente

As empresas começam a substituir os estudos de mercado por 
plataformas que armazenam o que os empregados observam e per-
guntam aos seus clientes. Mercadona, Zara, Danone ou Sony Stores 
são bons exemplos desta “Voz do Cliente”. 

Yammer

As redes sociais empresariais estão a gerar empresas “formigueiro” 
nas quais as equipas de trabalho são criadas e se desfazem rapida-
mente, permitindo a muitas pessoas colaborar em vários projetos e 
editar documentos a partir de qualquer lugar.

Multidevice

O empregado 2.0. usa múltiplos dispositivos para trabalhar. Os 
escritórios favorecem esse multiuso. Microsoft tem um exemplo do 
escritório do futuro, que permitirá, entre outras coisas, transportar 
informação de um dispositivo para o outro com a mão. 

Smart Workplaces

Os escritórios do século XXI estão pensados para que o colaborador 
realize todas as suas tarefas sem se levantar do seu sítio. Os escri-
tórios do futuro adaptar-se-ão ao contexto da tarefa e ao momento 
do dia, oferecendo espaços multiuso. 

Bubbles

Os escritórios serão como as casas, com diferentes espaços de 
acordo com a natureza da tarefa, zonas abertas com “bolhas” para 
favorecer a concentração, e mobiliário LEGO que permitirá adaptar 
o escritório às necessidades do momento. 

Google

A Google oferece aos seus empregados uma maneira estimulante e 
rápida de passar de um espaço para outro (e.g. poste de bombeiro). 
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