serviços

empresas de excelência para trabalhar em portugal
e sociais financiadas e promovidas pela empresa.»
Reiterando que «as pessoas são as peças fundamentais que dão corpo à organização», Pedro Penalva faz
notar que «os processos são continuamente melhorados e que tudo é feito para assegurar que existem
as competências e as práticas adequadas para realizar um trabalho de excelência». No fundo, «o desafio de todos os dias é elevar os níveis de energia
e motivação numa área em que são exigidos muitos
procedimentos, com algumas situações a acautelar,
pois a gestão de riscos e de pessoas é por natureza
muito meticulosa», realça. E partilha o lema que traduz o ADN da Aon: «Ou estamos a ajudar os nossos
clientes, ou estamos a ajudar os nossos colegas a
ajudar os nossos clientes.» Estabeleceram até uma
parceria com o Manchester United, «para reforçar o
espirito ‘united’ e a forma com as equipas se entreajudam para atingir um objetivo comum».
Com uma taxa de retenção de clientes superior a
97%, o responsável não tem a mínima dúvida de que
as suas pessoas conhecem e estão preparadas para
lidar com todos os desafios e complexidades de uma

área tão exigente como aquela em que atuam, e isso
só é possível com um bom ambiente de trabalho.
Na opinião de Pedro Penalva, o atual contexto veio
«reforçar ainda mais a importância de as organizações estarem atentas e definirem prioridades claras
para o seu investimento em todas as áreas relacionadas com pessoas». Ou seja, «é essencial assegurar que os níveis de motivação continuem elevados,
Aon Portugal – Corretores
e essa tem sido uma das grandes preocupações,
de Seguros
reconhecida na distinção do escritório da Aon
Localidade (sede): Lisboa
em Portugal com o nível de ‘engagement’ mais
Atividade: Corretagem de seguros
elevado da região EMEA [Europe, Middle East,
e consultoria de risco e recursos
humanos
Africa]».
Natureza: Privada, multinacional

Distinções
«Prémio Excelência no Trabalho»,
Heidrick & Struggles/ «Económico»/
ISCTE Business School: Prémio
sectorial, na categoria de médias
empresas

Número de colaboradores: 100 (45%
homens, 55% mulheres)
Média de idades: 36 anos
Percentagem de colaboradores com
formação superior: 60%
Mulheres em cargos de direção: 40%
Salário médio: ND
Antiguidade média: 10 anos
Horas de formação anual por colaborador
(média): ND
Disponibilização de estágios: Sim
Condições para contratação de pessoas com
deficiência: ND
Site: www.aon.pt

AON

Elevar os níveis de energia
e motivação
Texto: Ana Leonor Martins Foto: Aon

Este é o terceiro ano em que a Aon é distinguida no
«Prémio Excelência no Trabalho», o que «para além
de ser um motivo de orgulho é também um sinal de
que as políticas implementadas nos últimos anos
têm sido percecionadas de forma positiva pela
equipa», acredita Pedro Penalva (na foto, à frente,
ao centro), administrador delegado da corretora de
seguros. Ressalvando que são vários os aspetos relevantes para o sucesso, enfatiza que «um dos fatores cruciais e transversais a todas as políticas é, sem
qualquer dúvida, o esforço para envolver todos os
colaboradores, tanto nas decisões da empresa, por
exemplo através da criação de comités e processos
de partilha de ideias, como nos resultados do negócio, através de uma cultura de meritocracia transversal a todas as unidades».
Pedro Penalva lembra que «o sucesso das políticas
e das medidas implementadas não se mede nem
pelo custo, nem pelo esforço, e muito menos por
uma análise cega ao que a concorrência ou o mercado está a fazer. Cada empresa é única e a Aon tem
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feito um esforço significativo na auscultação dos
seus colaboradores e no alinhamento de eventuais
preocupações ou áreas de maior valorização com as
estratégias de recursos humanos e de negócio», salienta, destacando que neste processo contam com
apoio da Aon Hewitt, que anualmente realiza um estudo detalhado sobre os níveis de ‘engagement’ dos
65 mil colaboradores da empresa espalhados pelo
mundo.
Como «exemplo claro de que as pessoas estão no
centro da organização e da sua importância para o sucesso global do negócio», o administrador delegado
chama a atenção para o facto de sido a Aon Hewitt a
criadora do termo ‘engagement’, já há algumas décadas. «Damos também particular importância ao reconhecimento por mérito, à celebração dos momentos
positivos, à proteção social dos nossos colaboradores
e das suas famílias, em áreas como o risco, a saúde e a
reforma, e também à partilha de momentos extraprofissionais entre colegas, através por exemplo do Clube de Padel Aon ou de outras atividades desportivas
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