
 

  

Conhecer a opinião das nossas Pessoas: como? porquê? 

Helena Pinto e Sara Rebelo 
 

BIT, SonaeMC, Portugal. HIGPINTO@sonae.pt; SREBELO@sonae.pt 
 

Síntese da Talk: Com cada vez mais dados à nossa disposição, os profissionais de Recursos Humanos 
(RH) assumem uma maior responsabilidade de suportar o negócio a tomar as melhores decisões. No 
que concerne a questões da atração e retenção de talento, tema quente na gestão de RH, a análise de 
dados é essencial para conhecer o mercado, avaliar o contexto interno, como nos posicionamos e 
como nos mantemos competitivos. Para aproveitar esse insight, os líderes de RH socorrem-se de 
médias e análises quantitativas. A análise qualitativa ganha especial destaque ao permitir-nos 
compreender a complexidade e os detalhes das informações obtidas. Desta forma, recorremos à 
análise qualitativa para aprofundar diferentes temas na experiência do colaborador: eNPS,      
Benefícios, Avaliação de Formação, Saúde Física e Mental, Entrevistas de Saída, (…). 

O     ptamos por trazer para esta talk dois      exemplos diferentes de como a informação qualitativa é 
um complemento valioso ao      quantitativo: 

a) Conhecer a opinião dos colaboradores sobre a empresa, nomeadamente perceber o 
employee engagement e a lealdade dos(as) colaboradores(as); 

b) Feedback recorrente dos(as) colaboradores(as) sobre      os benefícios e comparação com 
outras empresas/ mercado, sinalizou a necessidade de procurar oportunidades de melhoria 
neste âmbito. Mercado altamente competitivo no setor IT amplia esta necessidade. 

 Objetivos: 

a) Aferir a probabilidade de recomendação ou de não recomendação, por parte dos(as) 
colaboradores(as), da empresa enquanto entidade empregadora, a amigos ou familiares 
(eNPS) 

b)      Aferir o grau de valorização dos colaboradores face aos benefícios da empresa, 
identificando benefícios mais valorizados e procurar oportunidades para implementar novos 
benefícios/ flexibilizar benefícios atuais. 

 

Os resultados obtidos comprovaram que os dados qualitativos são um recurso imprescindível, na 
medida em que permitiram identificar fatores-chave que os números não revelam e alavancar o 
desenvolvimento de uma abordagem apropriada a cada necessidade. 

mailto:HIGPINTO@sonae.pt


 

  

 

 

 

Helena Pinto- Licenciada em Psicologia, pela FPCEUP e MBA Executivo na PBS. 
Início de carreira na área social, mais tarde envereda pela formação e consultoria 
em diferentes sectores de atividade.    
Em 2010 integra o grupo Sonae com a função de Gestora RH na SonaeCom 
(Shared Services e Optimus). 
Em 2014 na SonaeMC, foi responsável pela equipa de RH da Direção de 
Operações dos Entrepostos da Logística, liderando uma equipa de mais de 15 

pessoas. 
Desde 2019, é a People Business Partner responsável pela BIT (Business Information Technologies), a 
direção de sistemas de informação da Sonae MC com cerca de 550 colaboradores. 
 
 

Sara Rebelo é mestre em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho pela 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
Tem 25 anos e a sua experiência profissional iniciou em 2019 na BIT, Direção de 
Sistemas de Informação da Sonae MC, onde permanece. Após a realização de 
estágio curricular e profissional, assume desde 2021 o cargo de People 
Generalist. 
 
 

 

 

 

 


