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A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL  

NA  
COMPETITIVIDADE 

…. na Gestão de Pessoas 



“You owe your life to a 

woman’s investment.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kieran Cannistra, Innovation Editor, IBM, USA 



“Deep roots,  

bright leaves,  

the strength to 

weather storms:  

when a woman 

invests I know  

that growth  

will follow.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Young, Writing Coach, Scotland 



“When a woman invests, the effort will 

bear fruit and sustain others.” 
 

 

Beth Kanter nonprofit technology consultant, trainer, digital and social media coach USA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SUSTENTABILIDADE 

 SÓ PODE SER MULHER…. 

Desenvolver CUIDAR 

HARMONIZAR 

SUSTENTAR 

SUPORTAR 

CONSERVAR 

DEFENDER 

APOIAR 

FAVORECER 
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SUSTENTABILIDADE, UMA QUESTÃO DE 

CONFIANÇA 



UMA PALAVRA CHAVE NA ESTRATÉGIA 
DAS ORGANIZAÇÕES 
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VAMOS FOCAR-NOS 
NAS PESSOAS 
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Everybody wants to have an 

engaged workforce because 

it can forge a path to 

competitive advantage. 

Se pedir a cinco pessoas para definirem 

envolvimento, terá certamente cinco respostas 

diferentes…..  
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O que é Engagement? 

en●gage●ment (in gājd/ měnt) 

“an individual’s sense of purpose and focused energy, 

evident to others in the display of personal initiative, effort 

and persistence directed toward organizational goals.” 

É tudo uma questão de alinhamento 
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Satisfação é o mesmo 

que envolvimento? 
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Atitudes 

A satisfação manifesta-se 

através de: 

 Baixo absentismo 

 Baixo turnover 

 Bom ambiente de trabalho  

 …. 

É tudo uma questão de alinhamento 
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O comportamento de 

colaboradores “engaged”  

revela-se em 

comportamentos de: 

 Persistência face a tarefas 

complexas 

 Interajuda 

 Espirito de iniciativa 

 Ir além das expectativas 

 e por aí adiante…. 

 

 

Os colaboradores engaged 

também estão 

satisfeitos…. 

E os seus comportamentos 

são simultaneamente de 

satisfação e de 

envolvimento. 

Porquê cuidar? 
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Condições que promovem 

atitudes e 

comportamentos de 

engagement 
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   Tratar as pessoas de forma justa 

 

Prestar atenção ao 

aparentemente banal 

 

Reconhecer   

         e  

Celebrar 
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Qual o impacto, que 

a confiança na 

gestão tem, no 

engagement? 
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Confiança na Gestão 
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Dimensões da Confiança na Gestão 

 Consistência na gestão 

 Ação com integridade 

 Partilha e delegação do controlo 

 Comunicação aberta 

 Demonstração de interesse 
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Preditores de Engagement 

Satisfação 

Commitment 

Gestão da Mudança 

Permanência Segurança 

Alinhamento 

Valores 
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Os Pilares do Engagement 

O engament surge 
quando as 

pessoas se sentem 
seguras para 

terem iniciativas  

As pessoas 
confiam 

quando se 
sentem 

tratadas de 
forma justa 

As pessoas 
sentem-se 

seguras 
quando o 

ambiente é de 
confiança 
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Objetivos do Engagement 

Melhorar os 

resultados! 

Tudo se resume na criação de uma cultura de confiança nas 

organizações 
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Estratégias RH 

Estratégias de 

RH que 

promovem o 

Engagement 

Promover o 
alinhamento com  

os  objetivos  
organizacionais 

Responsabilizar os 
líderes pelo ambiente  
vivido na organização 

 

Tornar o 
trabalho  

desafiador e 
com 

significado 
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Admitir, reter, valorizar e desenvolver os talentos 

dos colaboradores para melhor servir os clientes, 

os acionistas e a comunidade. 

Cultura de Engagement 
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Engagement  uma 

Responsabilidade 

da Liderança  
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Alinhamento das Práticas de RH 

Planos de 

Sucessão 

Avaliação  

do 

Desempenho 

Obtenção  

de 

Consensos 

Feedback Avaliação 

Desenvol-

vimento 

Atributos  
de  

Liderança 
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 Pensar de fora para dentro 

 Promover a inovação e o crescimento 

 Desenvolve, ensina e envolve outros 

 Toma decisões corajosas 

 Lidera com energia, paixão e sentido de urgência 

 Vive os valores da organização  

O Engagement é essencialmente uma 
responsabilidade dos Líderes 

Atributos dos Líderes 
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Employment Brand 
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Employment Brand 
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Estratégias RH  

Retenção 
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Estratégias RH  

Retenção 
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 Embaixadores da Marca 

 Parceiros da Comunidade 

 Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

 Cobertura dos Media 

 Reconhecimento Externo e Prémios 

Organização orientada para o Desempenho 

 Estratégias de Crescimento, Inovação e Retenção 

 Progressão na Carreira 

 Desenvolvimento da Carreira Pessoal  

 Supervisão Efetiva e Boas Relações entre Pares  

Orgulho 

na  Organização  

Realização e 

Desenvolvimento da 

Carreira 

Comunicação Regular e Aberta 

Satisfação das Necessidades 

Básicas dos Colaboradores 

 Trabalho em Boas Condições 

 Remuneração e Benefícios 
Equitativos 

 Práticas de Negócio Éticas 

 Boas Práticas de Gestão de 
Pessoas 

 Valores da Organização 

Estratégias RH  
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Engagement e Sustentabilidade 

Projetos de 

Responsabilidade 

Social 
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Engagement Sustentabilidade 

Perceção do valor da marca da 

organização, enquanto empregador, no 

mercado. 

“an individual’s sense of 
purpose  and focused energy, 
evident to others  in the display 
of personal initiative, effort and 
persistence directed  toward 
organizational goals.” 

 

Um triplo desafio:  

Pessoas, Planeta e Resultados 

Responsabilidade Social  

Sensibilidade Ambiental 

Viabilidade Económica 

Cultura de Inovação 

Employment Brand 
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Quais são os grandes desafios que as empresas terão que 
enfrentar neste novo século? 

 
Definitivamente, acelerar o ritmo de 
renovação estratégica,   qualquer que seja a 
dimensão,  
 
Inovar, todos e todos os dias, e…. 
 
Criar um ambiente de trabalho altamente 
envolvente, que inspire os colaboradores a 
darem  o melhor de si! 

Desafios 



| 36 

Muito obrigada! 

Cândida Santos  
 
Executive Education 


