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força delrabalho simbiótica
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JAIME MORAIS SARMENTO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DO PINE CLIFFS RESORT & UIP
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Beat 8g. Ou
como restaurar
a paixão dos
colaboradores
Em 2007, o Pine Cliffs Resort atingiu o melhor valor de sempre em termos de
engagement e satisfação dos seus colaboradores, com 89% a afirmar sentir "paixão"
pelo seu local de trabalho. É esse número que, hoje, Jaime Morais Sarmento, se
propõe voltar a alcançar. E ultrapassar. POR Ana Leonor Martins 1 Furos Nuno Carrancho

s anos de crise, apesar
de não terem sido dramáticos para o Pine
Cliffs Resort, não deixaram de ser difíceis,
com reflexos inegáveis no sentimento de
pertença que existia nos colaboradores.
Entretanto, houve ainda uma aquisição
e fusão, trazendo nova cultura e novos
processos. Volvidos alguns anos, a United
Investments Portugal (UIP) - proprietária do Pine Cliffs Resort e, hoje, do
Sheraton Cascais Resort - ainda não recuperou completamente a "paixão" das suas
pessoas nem a cultura coesa. Esse foi o
desafio que Jaime Morais Sarmento aceitou e que o fez regressar "à casa" onde

já tinha estado dez anos. Para o efeito,
definiu uma estratégia que passa por
promover uma liderança mais efectiva
e proactiva.
Assumiu a direcção de Recursos Humanos
da UIP há cerca de seis meses, mas já tinha desempenhado essa mesma função
há mais 20 anos no Pine Cliffs Resort. Foi
também isso que o fez aceitar este desafio?

Teve influência, sim, pois significou
regressar a um sítio onde fui bastante
feliz durante dez anos e meio. Por outro
lado, senti, numa série de pessoas, a
vontade de que eu regressasse, e é uma
enorme motivação saber que vamos ser
bem recebidos.

A realidade, hoje, será bastante diferente.
Passadas duas décadas, o que destacaria
como as principais diferenças?

No resort, especificamente, desde logo
a dimensão. E na UIP também, tendo,
hoje, uma projecção diferente, para lá do
Pine Cliffs Resort. Integra o Sheraton
Cascais Resort, o Yotel Porto, que vai abrir
em Abril, e há dois projectos em curso.
Esse crescimento acaba por ter um impacto significativo na gestão de pessoas...

Sim... Actualmente, em média, temos
cerca de 600 pessoas por ano. E já não
se trata só do Pine Cliffs por isso surgiu
a necessidade de implementar uma cultura autónoma da UIP, em vez de ter a
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Os Recursos
Humano têm de
ser mais objectivos
e influenciadores
do negócio; deixar
de ser só pessoas
com opinião
e apresentar
dados concretos.
Pessoas, o desafio que se coloca é assegurar que a evolução digital não vai relegar para segundo plano a gestão emocional. Por outro lado, conseguir olhar
para a vertente analítica e conseguir interpretar os dados e aplicar os resultados ao negócio - inclusive influenciando
as decisões, com base naquilo que é objectivo e quantificável - é fundamental
e outro grande desafio.
Há até quem defenda que, com organizações mais matriciais e com a tecnologia a
assegurar funções mais administrativas,
os gestores de Recursos Humanos podem
começar a perder relevância...

cultura dos operadores, ainda que essa
tenha que ser respeitada. Com projectos
noutras localidades, e com outras lideranças, é preciso moldá-las, para que
as políticas e as práticas sejam transversais e coerentes.
Falámos das diferenças... e há alguma
constante, após duas décadas?

A ligação dos colaboradores ao Pine
Cliffs Resort, a paixão e a entrega que
se nota nas pessoas. Houve um período
difícil em que estes sentimentos podem
ter sido abalados, mas o ADN continua
lá, e esta parte emocional positiva faz
com que tenham uma qualidade de
trabalho fora do normal.

De forma mais genérica, como tem evoluído
a Gestão de Recursos Humanos ao longo
da sua carreira?

Esta área é, hoje, um mundo completamente diferente do que era em 1988,
quando fui estagiar. Os Recursos Humanos eram vistos como um departamento meramente administrativo e, em
muitos casos, nem sequer faziam o processamento salarial. Temas como desenvolvimento de pessoas, gestão de
carreiras, inteligência emocional, bem-estar e felicidade eram utopia. E, sobretudo, era utopia os gestores de Recursos
Humanos terem essas preocupações.
Actualmente, e fazendo estes temas,
acredito, já parte da cultura da Gestão de

Acredito que não. É evidente que existe
um desafio, e não só na área administrativa. No Yotel Porto, já vamos ter
robôs em room service. Mas continuo
a acreditar que a nossa mais-valia em
termos de capacidade de influência é a
intervenção na cultura organizacional e
na capacidade de olhar para as pessoas.
Por exemplo, rapidamente vamos ter
quatro gerações, com perfis, necessidades, ambições e formas de trabalhar completamente distintas, na mesma empresa. Acredito que a chave para manter o
equilíbrio está nos gestores de pessoas.
É evidente que essa responsabilidade
não é só dos directores de Recursos Humanos, mas também de quem lidera as
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equipa. No entanto, tem que haver quem
"oriente" essa liderança.
Por outro lado, não podemos ter directores de Recursos Humanos fechados nos
seus escritórios, nem isolados da organização. Aí sim podem perder relevância.
Mas se forem capazes de exercer influência fora da sua sala, junto das pessoas,
com uma comunicação simples, eficaz e
transparente, serão sempre necessários.
O que lhe pediram quando assumiu funções?

Fundamentalmente duas coisas. Uma, que
nós, equipa de Recursos Humanos, conseguíssemos recuperar a paixão das pessoas
pela empresa, que se perdeu um pouco
com a crise. O Pine Cliffs Resort passou
por alguns momentos complicados no
início da década. Nunca entrou em "alerta
vermelho", mas acabou por acumular algum stress que dificultou a forma como
se comunicava e a ligação às pessoas.
Depois, com a aquisição da Starwood
pela cadeia hoteleira Marriott, em finais
de 2015, houve também uma mudança de
cultura, o que implicou uma adaptação
das pessoas e trouxe, naturalmente, algum desgaste. Assim, outro objectivo tem
que ver com alguns ajustes em termos de
liderança, para que as pessoas voltem a
sentir que são uma equipa só, como no passado. É fundamental haver uma liderança
efectiva e proactiva.
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PERCURSO

Jaime Morais
Sarmento
Assumiu, a i de Junho de 2019, a
direcção de Recursos Humanos da
United Investments Portugal (UIP)
- proprietária do Pine Cliffs Resort
e do Sheraton Cascais Resort regressando assim à "casa" onde tinha
estado entre 1998 e 2009. Transitou
do Pestana Hotels & Resorts, no qual
desempenhou o cargo de director
de Recursos Humanos para Portugal
e África, entre 2009 e 2019. Passou
ainda pela Arthur Andersen, como
HR executive, entre 1990 e 1994,
e também pela Bacardi-Martini
Portugal, entre 1994 e 1998, como
HR manager. É licenciado em Gestão
de Recursos Humanos e Psicologia
do Trabalho e conta com um MBA
em General Business.

sempre nos surveys anuais de satisfação
e engagament - tínhamos 89% das nossas
pessoas "apaixonadas" pelo seu local
de trabalho. O Pine Cliffs chegou a estar
no top em Portugal e entre os 25 melhores da Starwood em todo o mundo. Hoje
andamos na fasquia dos 60%.
Quais os principais desafios para a con-

Que acções definiu como prioritárias para

cretização dessa visão?

alcançar esses dois objectivos?

Um desafio passa pela nossa capacidade - do departamento de Recursos Humanos - de "injectar" essa visão e fazer
os líderes das diferentes equipas, nos
diferentes espaços - do Algarve ao Porto. Conseguir envolvê-los, moldá-los e
influenciando as suas acções em termos de gestão de pessoas, pois são eles
os principais influenciadores. O nosso
trabalho tem de ser, fundamentalmente, ao nível das lideranças.
Por isso criámos, com a ajuda do brilhantismo do departamento de Marketing, uma assinatura: "Be Bright. Today,
Tomorrow. Together". É uma mensagem
interna, mas que queremos passar para

Sentei-me com a minha equipa e definimos uma missão voltada para as pessoas, assente na comunicação e no reconhecimento. Procuramos o envolvimento de todos, não só para conhecermos os seus objectivos, mas para que
as pessoas conheçam os objectivos da
organização e estejam a par dos índices de
produtividade, para terem noção se "o
jogo" está a correr bem ou não. Não podemos esquecer que se trata de um negócio, que tem que ser rentável.
Assim, criámos a visão "Beat 89",
que se explica de forma muito simples.
Em 2007, atingimos o melhor valor de

omercado, como um convite às pessoas
para "serem brilhantes" e para fazerem
o que lhes traz felicidade.
E o que acredita que, hoje, faz as pessoas
felizes no trabalho?

Confesso que ainda estou a tentar perceber o que motiva as novas gerações,
principalmente as que nasceram depois
do ano 2000. Esse será outro desafio. A
individualização tem que existir e vai ser
cada vez mais importante. É óbvio que
aquilo motiva uma pessoa de 60 anos
é diferente daquilo que faz feliz uma pessoa de 21. Vão continuar a existir, pontos transversais, como o reconhecimento
e a valorização, mas há diferentes formas de o fazer.
O sector da hotelaria, em particular, que
argumentos tem para atrair os jovens?

Uma das armas da Hotelaria é a capacidade de experimentação que pode oferecer, pois acaba por ter alguma margem para testar e falhar. Se tivermos
uma postura de abertura e não de receios, tendo a capacidade e a coragem
de propor novos desafios, esses jovens
vão sentir-se valorizados.
Diria que é mais fácil atraí-los ou retê-los?

As duas são difíceis. Atrair, nesta indústria, é muito difícil porque, socialmente,
ainda temos muito preconceito em relação à palavra servir. Depois, também
é verdade que não é uma indústria excepcionalmente competitiva em termos
financeiros. Isto faz com que estejamos a caminhar para uma situação que o
Norte da Europa já viveu há muitos anos,
que é ter emigrantes e não profissionais
locais em determinadas funções.
Reter também não é fácil porque
a concorrência é muita, e não só do
nosso sector.
Que argumentos vos colocam em vantagem em relação a essa concorrência indirecta, e à directa também?

Ajuda que o nosso "hardware" sejam espaços muito agradáveis, de luxo, muitas
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vezes, onde as pessoas se sentem bem.
Por outro lado, a maior diversidade de
oportunidades que proporcionamos. No
que respeita à concorrência directa, distingue-nos estarmos sempre com a equipa. Esta ligação diária às nossas pessoas
faz a diferença.
Que perfis procuram e que competências
valorizam quando estão a recrutar?

O foco está na vertente comportamental, porque as competências técnicas
ensinam-se facilmente. Por exemplo a capacidade de interacção social e de comunicação. É isso que vai determinar se
o cliente volta ou não. Em grande parte, é isso que o cliente paga.
Depois, a capacidade de tomar decisões. A hotelaria é uma indústria que
funciona 24 horas por dia, sete dias por
semana, 365 dias por ano. E nem sempre o topo da estrutura está presente pelo
que quem está na operação tem que
ser capaz de tomar decisões, que às vezes têm que ser imediatas. A capacidade de planeamento também é importante, tal com a resiliência, pois lidar
com os clientes nem sempre é fácil. Alguns são bastante agressivos na forma
como comunicam.
Que outras prioridades assumem em termos de Gestão de Pessoas? Que medidas
concretas estão a implementar?

Quando definimos a nossa estratégia,
identificámos medidas mais de curto-prazo, e outras, tecnicamente mais
difíceis, para médio e longo prazo. Uma
medida que já implementámos tem que
ver com a "política de porta aberta" pois,
ao longo dos anos, ouvi muitas vezes que
os Recursos Humanos têm sempre a
porta fechada. Desde de Junho que mudámos isso, o que traz uma maior dificuldade de gestão de tempo, mas claramente compensa.
Também a curto prazo, queremos
ser mais objectivos e influenciadores no
negócio, até porque o payroll tem uma
importância determinante. Temos que
ser capazes de analisar os dados e por

isso estamos a implementar uma ferramenta de HR analytics que vai permitir,
como dizia há pouco, saber como está
a correr "o jogo", qual o resultado e o
impacto que isso tem.
E o negócio valoriza isso?
Tem que valorizar, porque o payroll, na
Hotelaria, consome entre 30 a 40% da
receita que é produzida. Nós, nos Recursos Humanos, temos de deixar de ser
só as pessoas que têm opinião, temos que
apresentar dados concretos.
Outro desafio que temos pela frente, e
no qual já estamos a trabalhar, é o nosso
Employer Branding enquanto UIP. As
pessoas reconhecem mais facilmente o
nome Pine Cliffs do que United Investments Portugal, e se, por algum tempo,
usarmos o Pine Cliffs Resort para projectar a UIP, não há problema nenhum.
Estamos a trabalhar isso, começando de
dentro para fora. É preciso que as pessoas sintam o que estamos a comunicar.
O conceito "Be Bright", de que falou há bocado, é exemplo disso...

Sim, faz parte deste projecto de Employer
Branding e da nossa estratégia a curto
prazo. Mas há uma série de outras ac-

ções, coisas pequenas, por exemplo para
aproximar o topo do resto da estrutura
da empresa, com almoços de convívio.
Integrada na visão "beat 89", estamos
também a rever e a reformular os nossos
processos de onboarding.
E mais a longo prazo?
Aí temos as estratégias para atracção
e retenção de talento de que falámos
há bocado e com outros temas como o
desenvolvimento de carreira e a gestão
do desempenho.
O que é que mais o entusiasma naquilo
que faz?

Tudo. Ao longo destes 30 anos, a rotina
tem sido zero. E as histórias que guardo
na memória são muitas.
Recorda alguma aprendizagem em particular no seu percurso?

Aprendo todos os dias. Mas aprendi que
não basta ter paixão pelas pessoas e que
não podemos "surfar na maionese" porque o negócio tem que ser rentável. Os
dez anos no Grupo Pestana ensinaram-me a ter os pés mais assentes na terra
e, hoje, sou mais completo nesse enquadramento global. ■

