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   Rita Mourinha

«O dia-a-dia da maior parte dos gestores de 
recursos humanos passa por planear pro-
cessos complexos de prevenção de riscos, 
de regresso ao trabalho, de novas formas de 
trabalho.»

Em plena crise pandêmica, o dia-a-dia da maior parte dos 
gestores de recursos humanos passa por planear proces-
sos complexos de prevenção de riscos, de regresso ao 
trabalho, de novas formas de trabalho. Agora, mais do que 
nunca, o foco está na saúde ddos colaboradores, e por isso 
os recursos humanos estão focados nesse ponto, pensan-
do, por isso, muitas organizações em externalizar serviços.
Somos fornecedores de serviços de ‘outsourcing’, em 
concreto de processamento salarial com recurso a tecno-
logia, e como é normal defendemos este tipo de gestão; o 
contrário, sem dúvida, seria de estranhar. E em épocas de 
crise e nesta fase de pandemia, ainda mais. Os benefícios 
são muitos, sempre foram, podem variar de acordo com a 
visão de cada organização, mas no presente muitos mais 
podem surgir.
Sabemos que a tomada de decisão por uma modalidade 
de ‘outsourcing’ de recursos humanos pode não ser de fá-
cil consenso… Ou até pode. O motivo que conduz as orga-
nizações a darem este passo podem ser variados, desde 
a diminuição da carga administrativa, a externalização de 
tarefas sem valor acrescentado ou, em tempos de pande-
mia/ crise, assegurar o serviço, em caso de internamente 
falhar, garantir o profissionalismo no processamento de 
salários, ou por uma simples flexibilização de custos. Sem 
dúvida que os motivos podem ser variados, mediante a 
visão de cada organização e o caminho que pretendem 
tomar.
Caso tome esta decisão, aconselhamos a pensar em al-
guns pontos, para que os salários dos seus funcionários 
sejam processados com rigor, profissionalismo e de acor-
do com os parâmetros legais da proteção dos seus dados 
pessoais e requisitos gerais da política de privacidade.
O que devo pedir ao meu fornecedor? Nós sugerimos al-
guns tópicos, que consideramos essenciais para uma boa 
relação com o cliente e uma boa qualidade de serviço e 
que a empresa poderá considerar:
1. Flexibilidade: Imprescindível. Sabemos que existem re-
gras mensais a cumprir, a seguir, mas à última hora pode 
mudar algo. O seu parceiro deve conseguir acompanhar 
essas mudanças e ter a capacidade de ser flexível, colo-

cando-se «nos seus sapatos».
2. Transparência: Acreditamos que não há relação de con-
fiança sem existir transparência por ambas as partes. A 
transparência e a sinceridade constroem os laços e acom-
panham as relações profissionais ao longo dos anos.
3. Capacidade: Aqui pensamos em capacidade tecnológi-
ca, para o cliente estar seguro da sua robustez e da atuali-
zação constante, bem como a capacidade de ‘know-how’ 
que cada técnico tem em gerir a parte administrativa dos 
seus recursos.
4. Legalidade: Quando falamos em legalidade, muitos 
temas podem surgir; atualizações da lei de trabalho, de 
instrumentos coletivos de trabalho, obrigações legais, 
acordos de empresa, temas de Segurança Social e da Au-
toridade Tributária, proteção de dados… Enfim, uma pa-
nóplia de questões que o seu parceiro deve garantir que 
estão devidamente asseguradas.
5. I&D (investigação e desenvolvimento): Atualização 
constante aos avanços existentes, com foco na melhoria 
de processos e com equipas dedicadas a esse propósito.
Resumindo, ao considerar esta possibilidade, pense num 
parceiro que lhe ofereça a boa gestão de recursos huma-
nos, e permita continuar a crescer, que acompanhe as suas 
necessidades e que se comprometa nos resultados.
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   Sónia Nunes

«Os desafios à gestão de uma empresa são 
cada vez maiores.»

Os serviços de ‘outsourcing’ são hoje uma importante al-
ternativa para os gestores dos mais diversos mercados e 
sectores. Os desafios à gestão de uma empresa são cada 
vez maiores, e os recursos disponíveis são, na sua maioria, 
escassos e incertos.
No caso particular da gestão de recursos humanos, de-
paramo-nos com a complexidade legislativa e inúmeras 
obrigações declarativas para as diversas entidades (Au-
toridade para as condições de Trabalho, Segurança Social, 
Autoridade Tributária, entre outras), que por si só obri-
gam a uma estrutura de gestão e controlo de grande rigor 
e eficácia para o seu cumprimento adequado, regular e 
atempado. E não menos importante, a confidencialidade 
salarial, que muitas empresas fazem questão de preservar 
e que o ‘outsourcing’ consegue garantir. 
Por outro lado, a dinâmica legislativa obriga a um serviço 
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de consultoria especializada a que só uma equipa multi-
disciplinar consegue dar resposta com a maior eficácia. Os 
técnicos que colocamos ao dispor dos nossos clientes são 
escolhidos de acordo com o perfil de cada cliente, estando 
em contante formação e dotando-os das melhores ferra-
mentas.
Em termos operacionais, as diversas obrigações exigidas 
às entidades empregadoras, que vão desde o proces-
samento salarial à elaboração de mapas e declarações 
periódicas para as diversas entidades, ao controlo pro-
cessual  e cadastral, ao processo de admissão,  ao controlo 
das assiduidades, férias, faltas, gestão da formação, etc, 
são tarefas que uma empresa de prestação de serviços es-
pecializada consegue assumir de forma profissionalizada 
para que o gestor ou o departamento de recursos huma-
nos interno se foque no essencial da gestão das pessoas.
A Nucase tem uma longa experiência na prestação de to-
dos estes serviços, com um histórico de cerca de 42 anos. 
Muito em breve, no contexto do plano estratégico de ino-
vação e digitalização dos serviços Nucase, vamos lançar 
um portal para a gestão de recursos humanos, onde as 
empresas aderentes podem interagir com as suas estru-
turas de recursos humanos, em interligação com a equipa 
da Nucase, podendo envolver também os seus colabora-
dores com perfis pré-definidos e personalizados, garan-
tindo e potenciando uma dinâmica na gestão e no contro-
lo da estrutura dos recursos humanos das organizações.
Com experiência comprovada na disponibilização de 
um serviço de apoio aos recursos humanos, íntegro e de 
qualidade, a Nucase desenvolve sempre uma relação de 
confiança e parceria com os seus clientes, garantindo uma 
personalização adequada à realidade de cada um.

Sónia Nunes é diretora de recursos humanos
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    Catarina Oliveira

«A uma velocidade alucinante tivemos de 
mudar e adaptar as nossas mentes, os pro-
cessos e as formas de trabalhar.»

A Fórmula do Talento nasceu com o objetivo de fazer che-
gar a todas as empresas as melhores práticas da gestão de 
recursos humanos. Uma das vertentes da nossa atuação é 
o ‘outsourcing’ da Direção de Recursos Humanos na sua 
vertente de desenvolvimento das equipas. 
Este tipo de ‘outsourcing’ passa por diferentes níveis de 

atuação junto da organização. Desde o desenho de pro-
cessos de apoio aos gestores de pessoas e ao acompanha-
mento da sua operacionalização, até à implementação de 
projetos potenciadores do desenvolvimento das equipas 
e passando por um apoio à gestão estratégica da empresa 
na componente de recursos humanos.
Acreditamos que, com este serviço, as empresas conse-
guem ter acesso a especialistas nestas áreas de desenvol-
vimento de pessoas e, com isso, conseguir maiores índices 
de satisfação e motivação dos seus colaboradores, maior 
capacidade de atração e retenção e, consequentemente, 
melhores resultados na sua atividade.
E os tempos de pandemia? Que desafios nos trouxeram? 
Que impactos para a nossa atuação junto dos nossos 
clientes?
Na verdade, enfrentámos (e continuamos a enfrentar) vá-
rios desafios.
Desde logo, um primeiro que acaba por ser duplo… Como 
é que nós, equipa da Fórmula do Talento, vamos trabalhar 
com os mesmos níveis de interação, partilha e qualidade 
sem estarmos juntos presencialmente? E como é que cada 
um dos nossos consultores vai trabalhar com cada um dos 
seus/ nossos clientes, que perante esta situação tão ines-
perada reagem de forma tão diferente, garantindo a pro-
ximidade que, sendo um dos nossos valores, é agora mais 
importante do que nunca? 
Acresce a toda esta situação uma outra novidade… Faz 
parte da nossa forma de atuar adaptar o nosso conheci-
mento à realidade específica da organização e das suas 
pessoas. Mas estamos habituados a ter conhecimento e 
a saber enriquecê-lo a cada momento. A ter experiência. 
Esta situação veio pôr-nos à prova. Não tínhamos nem 
conhecimento nem experiência passada. E os desafios 
atingiram-nos como uma onda imparável, sem aviso nem 
preparação prévia. 
A uma velocidade alucinante tivemos de mudar e adaptar 
as nossas mentes, os processos e as formas de trabalhar. E, 
ao mesmo tempo, a estar lá para os nossos clientes. Fazer 
parte da solução para os desafios de cada um deles. Apoiá-
-los na busca das melhores alternativas. Com a nossa trans-
parência, a proximidade, o rigor e a flexibilidade. Mas, aci-
ma de tudo, com a nossa paixão pelo que fazemos e procu-
rando o conhecimento que, desta vez, não estava presente. 
E o desafio continua nos dias que correm e vai continuar 
nos próximos tempos.
Se foi necessário garantir condições de operação numa 
realidade de teletrabalho ou encontrar formas de parar, 
na totalidade ou parcialmente, a atividade, agora é neces-
sário retomar. Com novos pressupostos, novas condições 
e novas regras. Com novas formas de trabalhar e interagir. 
E, não menos importante, com a necessidade absoluta de 
manter a capacidade de reação a novas situações, seme-
lhantes ou totalmente diferentes. 
Mas sempre, sempre com as pessoas no centro da nossa 
atenção.

Catarina Oliveira é ‘partner’ da Fórmula do Talento


