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editorial

De acordo com Charles 
Darwin, teórico naturalista 
e evolucionário “não é a es-
pécie mais forte, nem a mais 
inteligente que sobrevive, 
mas a que melhor responde 
à mudança”. Se estas pala-
vras se aplicam ao processo 
biológico ainda é algo que 
se debate actualmente. Mas 
a sua aplicabilidade aos 
negócios do século XXI não 
apresenta dúvidas: existem 
forças complexas no panora-
ma empresarial actual e só 
sobreviverão as empresas com 
flexibilidade de resposta.

Carlos Lourenço

Territory Senior Partner

nómico são os temas que 
abordamos na secção ‘ex-
periência’. Aqui encontrará 
uma partilha dos nossos pro-
fissionais, em grande parte 
adquirida pela colaboração 
com clientes, no âmbito dos 
serviços prestados pela PwC.
‘conhecimento’ é uma secção 
onde ficará a conhecer algu-
mas das publicações e estu-
dos da PwC sobre negócios 
familiares, entretenimento 
e média, solvência II e par-
cerias público privadas na 
saúde. Em ‘pontos de vista’ 
procurámos Luísa Schmidt 
e Nuno Sousa Pereira para 
falarem sobre a sustentabili-
dade das cidades. A posição 
de liderança da PwC Portu-
gal na formação para execu-
tivos, através da Academia 
da PwC, e a optimização de 
modelos na banca compõem 
os ‘estudo de caso’. 
Segue-se a secção ‘à parte’, 
onde contamos com um 
convidado de fora do mundo 
empresarial e, nesta edição, 
temos o gentil contributo de 
Moniz Pereira enquanto trei-
nador e líder de excepção.  
A terminar, algumas novida-
des da PwC, a nível nacional 

Uma maior proximidade e relacionamento 
com a comunidade empresarial é o 
propósito do lançamento desta revista.

Excelência
Entregar o prometido  
e acrescentar valor 

e no conjunto da network de 
firmas, é o que encontra em 
‘destaque’.

Adaptar-se é algo que a pró-
pria PwC fez recentemente 
e que é visível nesta revista, 
pelas mudanças gráficas, 
decorrentes do nosso rebran-
ding. Mas a mudança vai 
muito além de um novo logó-
tipo e de novas cores ou do 
tipo de letra. A nossa nova 
identidade visual e a nova 
expressão da marca muda-
ram para melhor reflectirem 
a adaptação da nossa organi-
zação às forças do panorama 
empresarial. Como as nossas 
pessoas, os nossos clientes, 
parceiros ou outros stakehol-
ders, entendemos que, ago-
ra, as palavras de ordem são 
perspectiva, relações e valor.
Esperamos que aprecie este 
primeiro número da CEO e 
que nos continue a acompa-
nhar nos próximos. 

Boa leitura!
Carlos Lourenço

Perceber melhor estas for-
ças, sejam elas regulação, 
fiscalidade, gestão, sustenta-
bilidade ou outras, e pensar 
em como as ultrapassar é 
um dos objectivos da revista 
CEO. Uma maior proximida-
de e relacionamento com a 
comunidade empresarial é 
o propósito do lançamento 
desta revista. Destina-se não 
só aos CEO mas também 
àqueles que trabalham na 
sua proximidade, principal-
mente directores e gestão de 
topo. Para este primeiro nú-
mero o tema é a excelência, 
um dos valores da PwC.
Começamos com uma ‘con-
versa’ com Américo Amorim, 
que amavelmente aceitou es-
tar presente neste número e 
partilhar um pouco mais de 
si e da sua experiência. No 
‘fórum’ alargamos o leque 
de entrevistados e conta-
mos com Daniel Bessa, João 
Picoito e Isabel Jonet, cujas 
diferenças de vida profissio-
nal enriqueceram o debate 
sobre o tema da excelência 
e o que de melhor se faz em 
Portugal. 
Inovação, tributação verde, 
governance e crime eco-
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Américo Amorim

Presidente do Grupo Amorim

Américo Amorim dispensa grandes apresentações. É português, é empre-
sário e empreendedor. Muito! A sua actuação estende-se da indústria da 
cortiça à energia e, entre outros, ao sector financeiro. A ousadia, susten-
tada no estudo e no profundo conhecimento dos mercados e dos seus 
players, foi e continuará a ser a sua imagem de marca.

Américo Amorim
“O meu descanso é o trabalho,  
o meu prazer é investir...”. E assim, com persis-
tência e ousadia, se atinge a excelência.

à conversa com
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Como define a excelência? 
Que características têm as 
pessoas que a atingem?
É uma palavra simpática 
mas deveras complicada. 
Para se aspirar a uma gestão 
de excelência é necessário, 
em primeiro lugar, ter uma 
grande disponibilidade 
e capacidade de entrega; 
gostar-se assumidamente do 
que se faz e ter-se verda-
deira paixão pelo sucesso. 
Depois, e em simultâneo, 
é fundamental estudar a 
economia ao pormenor e 
viver permanentemente 
numa política analítica de 
médio e longo prazos porque 
as variáveis que compõem o 
nosso mundo são cada vez 
mais complexas. Ir buscar 
os melhores, formar equipas 
vencedoras, apoiá-las em 
cada momento que o solici-
tem ou sempre e quando a 
irreverência do líder entenda 
que é necessário e útil.

Sempre conceptualizou a 
excelência desta forma ou foi 
fazendo ajustamentos evolu-
tivos ao longo do tempo?
Creio, sinceramente, que 
nasceu em mim uma irreve-
rência muito forte e muito 

Criar e manter relações in-
ternacionais de longo prazo, 
ser ouvido, ser respeitado e 
poder tirar o devido partido 
de situações como estas foi 
algo que sempre norteou a 
minha actuação, um activo 
brutal que, felizmente, soube 
construir no tempo e na 
história.

E fê-lo porque quis ou por-
que alguém do exterior o 
influenciou nesse sentido?
Quando cheguei ao Grupo 
Amorim, com 18 anos, já era 
assumidamente irreverente 
e o meu sonho de então pas-
sava por conhecer o mundo. 
Por isso, de 1953 a 1960 
viajei pelo mundo com o 
objectivo de vender o único 
produto que  produzíamos, 
que eram rolhas de cortiça 
para vinho. E enquanto 
viajava procurava saciar a 
minha vontade (ansiedade 
até) de conhecer os países 
por onde ia passando, a sua 
economia, a sua cultura, 
a sua evolução política, as 
suas relações comerciais, a 
orgânica dos Estados...

Foi um período deveras inte-
ressante esse.
Exactamente. Até porque foi 
depois desse périplo e dessa 
aprendizagem que gizei o 
primeiro grande objectivo da 
minha vida: fazer do Grupo 
Amorim o líder mundial na 
indústria da cortiça!

Como é que na empresa 
reagiram a esse desafio?
Começaram por pensar 
que era um jovem louco e 
sonhador mas, apesar das 
muitas dificuldades iniciais, 
acabaram por me dar ou-
vidos e por contribuir para 
alcançar o objectivo definido 
20 anos depois, em 1980. 

profunda, que ao longo do 
tempo tenho conseguido 
melhorar e aperfeiçoar. 
Mas nasci, efectivamente, 
com este ideário, motivo 
pelo qual sempre fui extre-
mamente exigente comigo 
próprio e com os outros. 
Renunciei a muitas coisas 
boas da vida para cumprir 
objectivos, mantive  
(e mantenho!) uma atitude 
permanente de ler muito, de 
conhecer o mundo em que 
me movo, de estar voltado 
para onde o trânsito flui e de 
perceber o que posso e devo 
fazer para estar no meio des-
se trânsito. Porque sem esta 
atitude, sem esta predispo-
sição permanente, é impos-
sível compreender-se porque 
é que as coisas acontecem 
desta e não daquela maneira 
ou qual a melhor forma de 
encaminhar o nosso trabalho 
para o cumprimento cerrado 
dos objectivos estabelecidos. 

Um bom gestor tem que ter, 
então, todas estas caracterís-
ticas, certo?
Obrigatoriamente!!! E tem 
que se reger por regras 
claras e por valores sólidos. 
Deve dar o exemplo  
à sua volta, quer junto dos 
que lhe são próximos quer 
da sociedade em geral, do 
Governo e das restantes ins-
tituições. Não concebo  
a nossa actuação no mundo 
de outra forma, motivo pelo 
qual me tenho regido pelos 
princípios que enunciei. 
Aliás,  muitas das coisas 
que fiz ao longo da minha 
vida resultam desta persis-
tência, desta determinação, 
de ter sido capaz de criar 
um capital de confiança no 
mercado que me atribui bons 
índices de credibilidade, de 
ter apostado forte na criação 
de relações duradouras, e 
de sempre me ter pautado 
por comportamentos éticos 
e claros. 

Portugal tem óptimos gestores, com pro-
vas dadas em vários mercados. Mas os 
bons são poucos para o líder do Grupo 
Amorim, que defende a existência no 
nosso país de centros de reflexão e de 
irreverência empresarial para que os 
jovens que experimentam outros merca-
dos e que neles enriquecem o seu conheci-
mento e as suas perspectivas de desenvol-
vimento possam depois regressar e ousar 
inovar, fazer bem e diferente. 
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Aliás, à data, eu tinha aquilo 
a que chamava ‘uma gran-
de velocidade de tractor’ e 
nada nem ninguém me fazia 
parar, a não ser a realização 
do sonho que sonhei.

E que concretizou, tornando 
credíveis as suas ambições 
para o sector em Portugal e 
para o Grupo a que pertence.
A vida faz-se de sonhos 
positivos e a indústria não 
escapa a esta máxima. Tam-
bém ela tem que ser alicer-
çada em sonhos ambiciosos 
e positivos, mesmo que aqui 
e ali sejamos confrontados 
com um ou outro fracasso. 
O que conta, em definitivo,  
é o saldo final.

O sucesso e o fracasso fazem 
igualmente parte da vida...
Claro que sim. Através da 
postura que atrás enunciei, e 
que admite e lida diariamen-
te com ambas as variáveis, 
temos conseguido passar de 
objectivo para objectivo, de 
forma muito interessante e 
proveitosa para nós e para 
o país. Porque, na verdade, 
o Grupo e as pessoas que 
o compõe adquiriram um 
capital de credibilidade e de 
motivação que lhes permite 
um elevado grau de entrega, 
de empenho e também de 
desempenho em cada novo 
projecto que abraçamos.

Em Portugal escasseia a 
persistência que refere?
São características pessoais 
que uns têm e outros não e 
que dependem muito da sua 
origem, do seu percurso de 

aprendizagem, dos estímulos 
que recebem do seu universo 
familiar. Creio, sincera-
mente, que em Portugal a 
maior parte dos jovens vive 
demasiado bem e o excesso 
de conforto não cria nem 
fomenta a irreverência. 
Acresce que faltam no nosso 
país escolas de formação em 
gestão com uma vocação 
marcadamente empresarial. 
Estes dois factores conjuga-
dos em nada têm ajudado 
Portugal a ser um país mais 
dinâmico e mais produtivo.

Mas se olharmos para  
o panorama empresarial 
português, encontramos 
empresários e gestores bem 
sucedidos que sempre tive-
ram vidas confortáveis.
Há-os, claro que sim. Alguns 
e bons. Mas não chegam. 
São demasiado escassos para 
as nossas necessidades. São 
precisos muitos mais, jovens 
e menos jovens, porque é 
preciso produzir, temos de 
evoluir, temos de conquistar 
mercados e ter o que lhes 
oferecer. Por isso é que o 
fazer nascer e o saber fazer 
(com técnica, inovação e 
design) são fundamentais, 
imprescindíveis. E o que 
penso é que a facilidade 
com que os jovens de hoje 
crescem não lhes cria nem 
intensifica a irreverência, a 
vontade de concretizarem 
algo forte, marcante. Na 
nossa sociedade impera o 
facilitismo e escasseia a 
reflexão, o trabalho sério. A 
exiguidade aguça o engenho 
e é ela que nos faz ser gran-
des. Se tudo nos cai ao colo... 
Não quero com isto dizer que 
não defendo a existência do 
conforto generalizado. Claro 
que sim mas há que ter em 
mente que é a necessidade 
e a insuficiência que nos 
fazem ser exigentes.  

Que valores procurou ter 
sempre presentes na educa-
ção das suas filhas?
Trabalho, respeito pelos 
outros e vontade e disponibi-
lidade de e para conhecerem 
o mundo. Entre os 12 e os 20 
anos organizámos um siste-
ma de viagens com elas, que 
as fez percorrer o mundo, à 
média de três viagens por 
ano. Ainda hoje me falam 
dessas viagens com enorme 
gratidão! 

Assim sendo, e tendo em 
conta tudo o que já nos 
transmitiu, que perfil deve 
ter um CEO e/ou um Pre-
sidente do Conselho de 
Administração?
Deve conhecer, em primeiro 
lugar, muito bem a economia 
mundial e particularmente a 
dos mercados em que opera. 
Deve rodear-se de assessores 
específicos, profissionais 
e altamente competentes 
nas várias áreas de negócio 
da empresa ou do grupo, 
assessores esses que devem 
conhecer os sectores à escala 
planetária. Deve realizar 
reuniões regulares e formar 
equipas fortes e coesas. Deve 
exigir aos que consigo tra-
balham rigor, transparência, 
ética, disponibilidade e capa-
cidade de entrega. E o CEO 
ou o chairman devem, por 
sua vez, ter e dar aos outros 
tudo isto em triplicado.

E os gestores portugueses 
estão em linha com este 
perfil?
Não gosto de falar sobre os 
gestores portugueses. Temos 
alguns muito bons, cá e lá 
fora. Infelizmente, são é 
muito poucos. Temos que ter 
mais, porque as necessidades 
do país assim o exigem.

Então os alunos de economia 
e de gestão têm muitas opor-
tunidades pela frente?
As oportunidades são mais 

à conversa com
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do que muitas. Não tenho 
dúvida alguma sobre esta 
questão.

Grande parte das pessoas 
diz exactamente o contrário 
quando pensa no futuro dos 
filhos.
Não creio que seja verdade. 
A economia global, que é 
repleta de imaginação e 
de exigências várias, traz 
até nós possibilidades que 
nunca antes haviam existido. 
Depende é da atitude e da 
capacidade de entrega ao 
conhecimento, ao trabalho, 
aos projectos. Veja, se se é 
europeu, tem que se apostar 
forte no conhecimento dos 
Estados Unidos, da China, 
da Índia, da América Latina. 
Temos obrigatoriamente de 
conhecer bem estes países e 
de perceber como é que as 
forças de mercado e as in-
fluências das várias regiões 
do mundo se vão interligar. 
Interiorizar o que é a China, 
o que vai ser a Índia no 
futuro. Perceber porque é 
que a Rússia e outros países 
de leste ainda não se des-
ligaram da era comunista, 
inclusive alguns países que 
fazem parte do espaço eco-
nómico europeu. E porque é 
que o Brasil está a explodir 
e a América do Sul não. Ora 
estas movimentações, se 
conhecidas, se estudadas, se 
apreendidas, geram grandes 
oportunidades, incompara-
velmente maiores do que as 
que eu tive.

Mas não vivemos um perío-
do de crise complicado?
Não há nenhuma crise 
mundial. Há sim uma nova 
ordem económica no mundo. 
Por opção política à escala 
global, em 1990 enveredou- 
-se pela globalização da 
economia e dos mercados. 
E o que vivemos na actu-
alidade é nada mais nada 
menos do que a sequência 

“Ao longo de mais de um século e de várias gerações, a família Amorim foi construindo 
e consolidando um grupo económico que se diferencia pela ousadia, pela capacidade de 
encarar proactivamente o futuro.

Fundado sobre a actividade transformadora da cortiça, no longínquo ano de 1870, o Gru-
po Amorim foi desenvolvendo produtos, abrindo mercados, tornando-se líder incontestável 
neste sector. Hoje, lideramos pela qualidade, pela diversidade da oferta, pelo investimento 
em investigação e inovação. Em qualquer lugar do mundo onde se utilizem produtos de 
cortiça, o nome Amorim é referência de produto natural e de qualidade, de performance 
exemplar.

A par da cortiça, ainda hoje o nosso core business, fomos pioneiros em várias operações 
e actividades que muito contribuíram para o desenvolvimento do Grupo e da economia 
portuguesa, como é caso das telecomunicações, da energia, do turismo, dos sectores imo-
biliário e financeiro, entre outros.

Os nossos valores explicam o sucesso do passado e do presente e permanecem como 
primeiro fundamento para encarar o futuro com entusiasmo e para reafirmar a nossa am-
bição: manter o Grupo Amorim como pólo de desenvolvimento integrado de actividades 
empresarias diversificadas e sustentáveis.”

Passado, presente e futuro
Américo Amorim em discurso directo
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lógica daquilo que o mundo 
entendeu concretizar. Até a 
crise do subprime, ainda que 
muito grave, inerte e inima-
ginável para muitos, acabou 
por consolidar também esta 
estratégia. Mas a economia 
mundial não está em crise, 
continua a crescer a um 
coeficiente em torno dos 4% 
ao ano. Acontece é que dois 
terços da riqueza do mundo 
produz-se actualmente em 
países emergentes. Não na 
Europa nem nos Estados 
Unidos, que depois de 1950 
cresceram fantasticamente 
mas que agora cederam o 
seu lugar a outros mercados, 
a outros países. Resumindo, 
no cômputo geral, o cresci-
mento da economia mundial 
é perfeitamente adequado. 
Os locais onde a riqueza se 
produz é que são diferentes 
daqueles que a produziram 
nos últimos 50 anos.

Mas persiste uma certa  
dificuldade na adaptação  
a esta nova ordem por parte 
dos países que deixaram  
de produzir riqueza...
Se não quiserem compreen-
der, adaptar-se e actuar em 
conformidade, pagarão uma 
factura demasiado elevada 
ao longo do percurso futuro.

É inevitável?
Não haverá, creio, retrocesso 
possível. Feita a globalização 
e eliminados pressupostos 
básicos, ainda que com mui-
tas imperfeições, facilitou-se 
a dinâmica da economia nos 
países emergentes. Assim 
sendo, os próximos muitos 
anos pertencem a estes paí-
ses e penalizam seriamente 
os que anteriormente cresce-
ram magnificamente e que 
criaram Estados sociais jus-
tos e equilibrados (mas cuja 
factura histórica durante os 
próximos 20 a 30 anos será 
demasiado elevada para nós 
todos). Claro que a Europa e 
os Estados Unidos continu-
arão a crescer também mas 
a ritmos muito moderados 
quando comparados com os 
países emergentes. É preci-
so ter em mente que hoje o 
tempo está a favor dos países 
emergentes e a penalizar 
fortemente os Estados so-
ciais europeus.

O que é que Portugal poderá 
fazer para enfrentar estes e 
outros dilemas ?
Temos obrigatoriamente 
que trabalhar mais, ser mais 
pragmáticos, esforçar-nos 
verdadeiramente para que 
as coisas aconteçam e não 

esperar que alguém no-las 
ofereça. Veja que temos hoje 
custos de mão-de-obra rela-
tivamente acessíveis, operá-
rios extremamente bons mas 
talvez não tenhamos as me-
lhores chefias intermédias, 
nomeadamente, e haja que 
as melhorar continuamente. 
Porque temos mesmo de pro-
duzir. Mesmo! É verdade que 
há empresas a fazê-lo e bem. 
Mas são escassas. Têm que 
ser mais. Muitas mais.

Nesta conjuntura, que temas 
têm que estar em cima da 
mesa dos decisores nacionais 
em 2011?
O crescimento económico 
do país, pois é preciso não 
esquecer que iremos passar 
por um período de recessão 
ao longo deste ano. Como 
tal, temos de ser capazes  
de conceber medidas que  
a contrariem, e de as im-
plementarmos com eficácia 
e pragmatismo. Os tempos 
não são fáceis, as medidas 
tomadas pelo Governo tam-
bém não, pelo que se deseja 
uma boa interacção entre as 
partes (entidades públicas e 
privadas) para que o futuro 
possa ser de algum cresci-
mento. E progressivamente.

“Internacionalizar não é exportar, é ter posições estratégicas 
no exterior...”

à conversa com
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fórum

Excelência
Um conceito com valor ou uma  
palavra vã?

Falar de excelência não é difícil, até porque todos nós conota-
mos o conceito com o que de melhor existe nos vários domínios 
da vida socioeconómica. Mas será a excelência um conceito ou 
um valor materializável? Haverá em Portugal quem a prati-
que? O país em si procura-o, aposta nele?
Para responder a estas e a outras questões convidámos para a 
primeira edição da Revista CEO três ilustres gestores portugue-
ses: Daniel Bessa, Isabel Jonet e João Picoito. Três profissionais 
que ao longo da sua vida sempre souberam privilegiar a exce-
lência dos resultados.

ceo #01   9
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fórum

“Não tolerar a insuficiência é...
Um desígnio, uma causa nacional que 
merece o empenho colectivo”

“Quando as empresas por-
tuguesas se apresentarem a 
concursos internacionais que 
envolvam financiamentos 
elevados, os seus gestores 
vão naturalmente ressentir- 
-se da escassez do crédito e 
das elevadas taxas de juro 
praticadas. Consequente-
mente, se não puderem pros-
seguir nesses concursos e se 
com isso perderem ou não 
ganharem novos trabalhos, 
vão disponibilizar menos 
empregos e vão, inclusive, 
ter dificuldades para manter 
os que já asseguram – o que 
é mau para toda a cadeia 
de valor e para todos os 
elementos que constituem 
uma sociedade, neste caso a 
nossa”, afirma Daniel Bessa, 
para quem é necessário fazer 
mais e melhor por Portugal, 
pela sua economia, pelas 
suas empresas. A começar, 
“claro está”, pelos “próprios 
portugueses”, que no seu 
entender se contentam com 
muito pouco.
Mas estaremos todos em 
sintonia? Empresários, 
gestores, cidadãos? Estare-
mos todos a perceber que a 
conjuntura europeia não se 
perspectiva favorável nos 
próximos tempos e que todos 
nós deveríamos fazer mais e 

A vida dos portugueses vai 
mudar muito nos próximos 
tempos e a “responsabilida-
de” é, segundo Daniel Bessa, 
director-geral da COTEC 
Portugal, da vertente finan-
ceira, porque as restrições ao 
crédito não param de crescer 
e o dinheiro está cada vez 
mais caro. Por isso, esta é a 
preocupação que por direito e 
por obrigação todos os deciso-
res, sejam CEO ou chairman 
de grandes e ou de médias e 
pequenas empresas, devem 
colocar em cima das suas 
secretárias em 2011.

melhor? Atingir, sobretudo, 
patamares excepcionais ao 
nível do desempenho e dos 
resultados?
Para Daniel Bessa é óbvio 
que todos entendem o que se 
está a passar. De forma mais 
ou menos elaborada, mas 
entendem. De resto, e em 
sua opinião, “quem vive do 
mercado interno vai enfren-
tar dificuldades acrescidas 
porque a despesa pública, 
quer em termos de consumo 
quer de investimento, vai so-
frer uma redução significati-
va. Isto significa que vender 
cá dentro vai ser extrema-
mente difícil e que as vendas 
efectuadas o serão com mar-
gens reduzidas, até porque o 
mundo inteiro privilegia (e 
vai continuar a fazê-lo) cada 
vez mais o factor preço em 
quase tudo o que compra. 
“Estão a chegar milhares 
de milhões de novos con-
sumidores aos mercados 
asiáticos, consumidores estes 
que dispõe de um poder de 
compra ainda baixo mas que 
estão a melhorar o seu nível 
de vida muito rapidamente 
e que comprarão sempre 
bens e serviços mais baratos. 
Repare que na Europa um 
carro razoável se vende por 
20/30 mil Euros. Na Ásia 

fala-se em carros de 3 mil 
Euros!!!... E os consumidores 
destas áreas do globo não 
têm os problemas de (sobre) 
endividamento que têm os 
europeus e os americanos, 
nem se sentem tão inseguros 
quanto ao seu futuro. Lá 
como cá, por motivos dife-
rentes, vendem-se cada vez 
mais os bens e serviços cujos 
preços são comportáveis, 
sem dúvida alguma. Basta 
olhar para as prateleiras dos 
supermercados e ver o que 
se vende – o mais barato. Ou 
seja, é evidente que há no 
mercado global uma batalha 
de custo. Temos menos di-
nheiro no plano financeiro, 
mercados mais apertados e, 
consequentemente, uma pre-
ocupação grande e acrescida 
com os custos de produção”.

Não ficar amarrado 
a Portugal é o melhor 
remédio
 Significa isto que num país 
como Portugal terão que ser 
as exportações a resolver a 
crise por que passamos quer 
em termos nacionais quer 
internacionais?
“A crise que nos assola não é 
obviamente global, havendo 
mercados (os emergentes 
da Ásia designadamente) 
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“Em Portugal temos um problema de elites e um problema de 
cultura, que é de nós todos. E também por isso só com uma 
liderança forte, que saiba partilhar e participar nos trabalhos 
em curso, faremos algo para sair da crise e do marasmo em 
que nos encontramos”.

que mantêm bons índices de 
crescimento e que, por isso, 
se constituem como bons 
mercados de destino para as 
empresas nacionais.
As exportações portuguesas 
têm-se comportado bem, 
quer fora da Europa quer até 
na União Europeia. Deve-
mos é ter em atenção que o 
crescimento de 15 por cento 
de que se fala, é um cresci-
mento em valor. Incorpora, 
por exemplo, para todo o 
mundo, a subida do preço 
do petróleo. E o petróleo é 
um dos maiores produtos 
de exportação portugueses, 
embora não seja o que deixa 
mais valor acrescentado. O 
que faz crescer a economia 
não é a subida dos preços; o 
que faz crescer a economia é 
a subida das quantidades.
O que está previsto no OE é 
um crescimento de 7,3 por 
cento, em quantidade, em 
volume. Esse é um cresci-
mento bom. Desde 2000 que 
as exportações portuguesas 
crescerem sempre mais do 
que as importações. Onde se 
cavou a insustentabilidade 
da economia portuguesa 
foi antes. A partir de 2000, 
o crescimento do consumo 
interno já foi muito redu-
zido, e o crescimento das 
importações está muito 
ligado ao crescimento do 
consumo interno. A partir de 
2000 a economia portugue-
sa estava a crescer no bom 
caminho... embora muito 
devagar”. Assim sendo, 
continua Daniel Bessa, “creio 
ter razão quando afirmo que 
o que uma pessoa ou uma 



12   ceo #01

fórum

empresa pode fazer de pior 
por si própria é deixar-se 
amarrar a Portugal. Repare 
que as empresas portuguesas 
que trabalham no mercado 
global não têm problemas 
de maior – e quando os 
têm dizem quase sempre 
respeito ao financiamento, 
o qual conseguem ultrapas-
sar financiando-se lá fora 
também. Aqui dentro, no 
mercado interno, não há 
grande futuro. O mercado 

qualificados, vão-se embo-
ra... procuram (e encontram) 
trabalho em mercados 
que continuam a crescer e 
onde é possível construir 
um projecto de futuro quer 
pessoal quer profissional”. E 
‘ir-se embora’ é, na opinião 
de Daniel Bessa uma outra 
forma de aprender a gerir o 
futuro, num país onde pouco 
se aprendeu nos últimos 100 
anos. “Acredito que todos os 
povos aprendem às suas cus-
tas e quando não aprendem 
morrem. Quando leio o que 
escreveram há mais de 100 
anos o nosso brilhante Eça 
de Queirós e outros, princi-
palmente aqueles textos que 
podem ser aplicados ipsis 
verbis à situação que hoje se 
vive em Portugal... bem, não 
abona muito em favor da 
nossa capacidade de apren-
dizagem. Mas de qualquer 
forma temos oitocentos e 
tal anos de História e aqui 
estamos”. 
Então, já é uma vitória? 
“Claro. E é, pelo menos, uma 
demonstração de resiliência 
de um povo que, apesar de 
tudo, fez coisas muito boni-
tas, as quais pode inclusive 
considerar como um activo 
valioso. Portugal seria muito 
menos relevante se não fos-
sem as coisas bonitas que fez 
há quinhentos anos atrás, 
sendo que a mais bonita de 
todas foi (e continua a ser) 
sem dúvida a descoberta, o 
desenvolvimento e a inde-
pendência do Brasil. É deste 
grandioso projecto portu-
guês que muito me orgulho, 
sabendo – como sei – que 
os espanhóis se roem de 
inveja!!!”.

“Quando leio o que escreveram há mais 
de 100 anos o nosso brilhante Eça de 
Queirós e outros, principalmente aqueles 
textos que podem ser aplicados ipsis ver-
bis à situação que hoje se vive em Portu-
gal ... bem, não abona muito em favor da 
nossa capacidade de aprendizagem. Mas 
de qualquer forma temos oitocentos e tal 
anos de História e aqui estamos”.

A liderança é 
imprescindível em 
qualquer economia
Haverá, então, alguma 
forma de recuperar esta 
grandiosidade, este saber 
fazer? Como reproduzir no 
universo empresarial por-
tuguês os bons exemplos de 
que dispomos, quer ao nível 
das práticas de gestão quer 
dos resultados?
Há sempre por onde come-
çar e sempre aspectos que 
assumem maior importância.
Para que as empresas melho-
rem a sua produtividade e 
sejam capazes de mobilizar 
os seus colaboradores e com 
eles boa parte do país, Da-
niel Bessa defende cada vez 
mais o papel da liderança.
“Nos países e nas empresas 
valorizo cada vez mais a 
questão da liderança. Veja 
que uma empresa é, nor-
malmente, o espelho do seu 
líder. E os seus feitos (medi-
dos sempre pelos resultados 
obtidos porque não há outra 
forma de avaliar que não 
seja pelo que realmente se 
produz) dependem quase 
sempre da capacidade que o 
seu líder tem para fazer com 
que os restantes, ao seu ní-
vel, também liderem. Assim 
aconteceu, por exemplo, no 
universo do Sr. Eng. Belmiro 
de Azevedo, que foi de resto 
um dos grandes impulsiona-
dores da casa onde hoje me 
encontro como director-ge-
ral. E a estas pessoas cabe o 
papel de responsabilizarem, 
de mobilizarem, de integra-
rem, de terem um efeito de 
tracção sobre os demais.

praticamente não existe e os 
custos de contexto, designa-
damente a fiscalidade, são 
cada vez mais inesperados
e insuportáveis, pelo que 
defendo cada vez mais que 
se está tanto melhor, quanto 
menos dependente se estiver 
desta parcela de território”.
Questionado sobre se esta 
situação não será em si mes-
mo triste, o director-geral 
da COTEC responde: “Só é 
triste para quem se deixar 
condenar a este território.
Os jovens, por exemplo, 
já não encontram neste 
conjunto de características 
razões de grande tristeza 
porque, sobretudo os mais 
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Valorizo cada vez mais esta 
capacidade de liderança, 
única capaz de conduzir à 
correcta implementação das 
boas práticas de gestão. 
Aliás, eu próprio confesso 
que tenho alguma dificulda-
de em estar numa coisa em 
que não me revejo inteira-
mente.
Ou lidero ou não lidero – eis 
a questão! E para isso tem 
de haver um alinhamento 
perfeito entre a cultura do 
líder e a cultura da empresa, 
sendo que a cultura do líder 
tem de ser positiva, estimu-
lante, tem de potenciar o 
surgimento de resultados e 
ser aberta ao exterior. E para 
liderar é preciso saber ouvir, 
é preciso saber o que cada 
um tem para dar, é preciso 
saber congregar as vontades 
e saber esperar pela altura 
mais indicada para se pro-
nunciar, mesmo que seja no 
fim, quando todos já expuse-
ram os seus pontos de vista”.
Pode, então, depreender-se 
que, segundo Daniel Bes-
sa, Portugal tem um grave 
problema de liderança, 
motivo pelo qual a excelên-
cia nacional e empresarial 
permanecem uma espécie de 
miragem? “Nós em Portugal 
temos um problema de elites 
e um problema de cultura, 
que é de nós todos.
E também por isso só com 
uma liderança forte, que 
saiba partilhar e participar 
nos trabalhos em curso, 
faremos algo para sair da 
crise e do marasmo em que 
nos encontramos”.

Na COTEC Portugal para atingir  
resultados bem acima da média

Professor, está satisfeito com o seu 
trabalho na COTEC Portugal?
Eu venho de uma casa, uma escola de 
negócios, onde o desempenho se via na 
conta de resultados. Ali, na Escola de Ges-
tão do Porto (onde fui presidente da Direc-
ção), o que me era pedido era que vendes-
se, que fizesse crescer a escola. A COTEC 
é uma entidade que vive da generosidade 
dos seus Associados. Nós não vendemos, 
temos 120 Associados, cada um dos quais 
contribui com 12 mil euros por ano para 
a Associação. Não é uma casa que tenha 
uma cultura de crescimento tão agressiva. 
É uma casa onde tudo levará mais tempo.

Mas há resultados que se possam 
medir?
Obviamente que sim. De outra forma 
estaria no sítio errado. Há três linhas de 
trabalho em que actuamos com grande 
estabilidade: a da aproximação das uni-
versidade às empresas e da valorização do 
conhecimento gerado nas universidades; 
a de trabalhar com as PME que estão na 
nossa rede e de acelerar o seu crescimen-
to; e a de convencer as empresas portu-
guesas, as Associadas, as da rede PME e 
as outras a usarem de uma forma mais 
assumida e profissionalizada processos 
de inovação. Temos ainda a componente 
de interferir com a legislação e acho que 
o que conseguimos em 2010, em termos 
de incentivos fiscais à inovação, foi muito 
importante. Estou contente com a legis-
lação que ajudámos a fazer aprovar: os 
benefícios fiscais terminavam em 2010 
mas foram prolongados para 2011 e anos 
seguintes; não estão sujeitos ao limite dos 
dez por cento da matéria colectável; foram 
aprovados benefícios extraordinários 
para as start-ups... E em breve a COTEC 
Portugal vai liderar uma ida à Comissão 
Europeia para tentar melhorar as condi-
ções de acesso das PME ao financiamento 
do programa quadro de investigação e 
desenvolvimento. Acho que se conseguir-
mos algum ganho, por pequeno que seja,... 
será respeitável.

Quantas PME estão inscritas e/ou
trabalham com a COTEC?
Temos na rede 141 PME inovadoras, que 
representam mil milhões de Euros de 
facturação. Têm resultados globalmente 
superiores às médias nacionais: quando 
comparamos os resultados destas 141 PME 
com os das restantes empresas portu-
guesas, são muito melhores, sob todos os 
pontos de vista. 

Há na COTEC algo que não o satis-
faça?
Encontro aqui vários motivos de satisfação 
porque nos empenhamos em trabalhar 
em prol da empresas, designadamente das 
PME, conscientes de que temos um número 
significativo de Associados que contribui 
voluntariamente para a causa da inovação 
em Portugal, da qual nem são sequer os 
beneficiários mais directos. Estou, portan-
to, satisfeito com o que faz a equipa que 
aqui trabalha diariamente. Aquilo em que 
assumo algum descontentamento é no que 
diz respeito aos resultados, ou com a bene-
volência ou, se quiser, com a benevolência 
que todos temos para com os resultados 
que não são os melhores. Não há ninguém 
em Portugal, hoje em dia, que não seja apo-
logista da causa da inovação, não há um 
discurso político ou empresarial que não 
valorize o tema mas depois os resultados 
são o que são, e ficamos todos satisfeitos...

Como mudar essa atitude?
Não posso afirmar que não tem havido 
evolução e que a que existe não se veja 
na prática. Vê-se mas é insuficiente. Fica 
aquém do que precisamos e daquilo de 
que nos poderíamos orgulhar. É por isso 
que estamos aqui e que queremos melho-
rar continuamente. E trabalhamos ardua-
mente para o fazer porque a autoflagela-
ção em si não nos leva a lado nenhum.
A Associação funciona, tem os resultados 
que tem e que até são positivos, mas há 
que conseguir mais. Temos, impreterivel-
mente, que acabar com a nossa tolerância 
excessiva para com a insuficiência, porque 
é um mal que nos mata.

ceo #01   13
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Banco Alimentar  
Contra a Fome 
Práticas de excelência  
ao serviço da solidariedade

Ao longo dos últimos 17 
anos, Isabel Jonet tem sido 
o rosto, a voz e a alma do 
Banco Alimentar Contra 
a Fome, sendo uma das 
principais responsáveis pelo 
crescimento de um projecto 
que nasceu em Lisboa, em 
1991, e que hoje abrange 
praticamente todo o territó-
rio nacional e que se tornou 
um exemplo de excelência 
entre os seus pares ao nível 
europeu, pela criação e in-
trodução de boas práticas de 
gestão que lhe permitiram 
alcançar resultados verda-
deiramente extraordinários. 
Em 2009 os dezassete ban-
cos alimentares existentes 
em Portugal – em 2010 foi 
criado outro na Ilha Tercei-
ra, nos Açores – distribuíram 
23.100 toneladas de alimen-
tos (o equivalente a um valor 
global estimado superior a 
32,7 milhões de euros), que 
beneficiaram 280 mil pes-

soas carenciadas. O modelo 
de funcionamento desenha-
do para o nosso país – na 
Europa existem 232 bancos 
alimentares operacionais – é 
de longe o que melhores re-
sultados apresenta. À Revista 
CEO a presidente da Fede-
ração Portuguesa de Bancos 
Alimentares e, simultanea-
mente, presidente do Banco 
Alimentar Contra a Fome de 
Lisboa, explicou quais são 
os pilares da instituição em 
Portugal e o modelo de or-
ganização e funcionamento 
que foi concebido e aperfei-
çoado ao longo das últimas 
duas décadas e que é hoje 
um modelo de referência a 
nível internacional. 

Uma marca forte
Ao contrário do que comum-
mente se pensa, não existe 
apenas um Banco Alimentar 
Contra a Fome em Portugal 
mas sim dezoito Bancos 

Alimentares Contra a Fome. 
Cada uma destas instituições 
tem uma área geográfica 
de actuação bem definida e 
está dotada de autonomia 
jurídica e financeira. 

A actividade dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome 
prolonga-se ao longo de todo 
o ano. Todos os dias che-
gam a cada um dos bancos 
associados os excedentes 
alimentares doados pela 
indústria agro-alimentar, 
pelos agricultores, pelas ca-
deias de distribuição e pelos 
operadores dos mercados 
abastecedores. Desta forma, 
são recuperados produtos 
alimentares que, de outro 
modo, teriam como destino 
provável a destruição.

Há vinte anos que o Banco 
Alimentar Contra a Fome em 
Portugal fez seus os princípios 
da dádiva e da partilha, a 
luta diária contra o desperdí-
cio de produtos alimentares e 
a sua repartição pelas pessoas 
que deles necessitam, através 
de instituições de solidarie-
dade. Uma missão que é su-
portada, no dia a dia, por um 
modelo de gestão que é hoje 
uma referência de excelência 
a nível europeu.
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“Os Bancos Alimentares  
são uma iniciativa da so-
ciedade civil e têm origem 
na sociedade civil, sendo 
constituídos por um con-
junto de pessoas que, numa 
determinada região, querem 
minorar carências alimenta-
res e, sobretudo, lutar contra 
o desperdício. Cada Banco 
Alimentar é dotado  
de autonomia jurídica e 
financeira, muito embora 
tenha que obedecer a um 
apertado conjunto de regras 
e de valores. 

Desta forma, conseguimos 
estabelecer um padrão de 
funcionamento uniforme 
e idêntico em cada uma 
das dezoito instituições, ao 
mesmo tempo que zelamos 
pela boa imagem e pelo 
bom nome da marca “Banco 
Alimentar Contra a Fome”, 
explica-nos Isabel Jonet. 
O paralelismo com o modelo 
típico de franchising é ime-
diato e, por ventura, o mais 
correcto. A marca “Banco 
Alimentar Contra a Fome” é 
detida pelo Banco Alimentar 

Contra a Fome de Lisboa, 
o primeiro em Portugal, 
berço do modelo de gestão 
e que durante largos anos 
funcionou como “irmão mais 
velho”, ajudando a replicar 
o modelo por todo o país. 
Desde 1999 que este papel 
passou a ser desempenhado 
pela Federação Portugue-
sa de Bancos Alimentares 
Contra a Fome, que é quem, 
hoje, coordena a acção dos 
bancos associados, represen-
tando-os junto dos poderes 
públicos, das empresas de 

Em 2004 surgiu a Entrajuda, uma spin-
off do Banco Alimentar Contra a Fome  
que visa apoiar instituições ao nível da 
organização e gestão, com o objectivo de 
melhorar o seu desempenho e eficiência 
em benefício das pessoas carenciadas. 
“Mais do que dar o pão, numa lógica 
assistencialista, sentimos que podíamos 
ajudar as instituições ao nível da sua or-
ganização e gestão. Precisamente porque 
estas são pobres e os seus recursos são 
escassos, é preciso saber optimizá-los. 
Mas na maior parte das vezes isto não 
acontece porque quem está à frente das 
instituições tem muito boa vontade mas 
não tem conhecimentos de gestão que 

lhe permitam gerir eficazmente e da 
melhor maneira possível os seus recur-
sos”, conta Isabel Jonet. E é aqui que a 
Entrajuda intervém, diagnosticando os 
problemas e as necessidades das institui-
ções, propondo soluções e mobilizando 
empresas e profissionais que a título 
voluntário querem doar ou partilhar os 
seus conhecimentos com as instituições 
que deles mais necessitam. Actualmente, 
este auxílio é prestado a cerca de 2.520 
instituições. “A nossa ambição é conse-
guir que estas instituições sejam mais 
eficazes e mais eficientes na ajuda que 
prestam, porque só dessa forma vão ge-
rar mais valor social”, refere Isabel Jonet. 

Entrajuda
Promover as melhores práticas de gestão 

“Trabalhamos em equipa, empenhados no bem comum, ao ser-
viço dos outros, não obstante as diferenças de credos, de ideias 
ou de convicções”.
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âmbito nacional e de or-
ganizações internacionais, 
animando a rede, disponibi-
lizando informações e meios 
materiais e efectuando, a 
nível nacional, a repartição 
de algumas dádivas, “crian-
do, assim, uma vasta cadeia 
de solidariedade”. A utili-
zação da marca e de sinais 
distintivos “Banco Alimentar 
Contra a Fome” está, pois, 
dependente da celebração 
de um contrato de licencia-
mento e de utilização com 
a Federação Portuguesa de 
Bancos Alimentares, que é 
a entidade responsável pela 
gestão da marca. 
Internamente os Bancos 
Alimentares estão organi-
zados em seis comissões  – 
abastecimento, voluntários, 
distribuição, administrativa 
e financeira, técnica e de 
imagem e relações públicas. 
Os Bancos Alimentares não 
têm intervenção directa na 
distribuição dos alimentos 
às pessoas que deles necessi-
tam. Essa função cabe a cada 
uma das 1.800 instituições 
que consigo trabalham. Esta 
relação é tutelada por um 
acordo jurídico, no âmbito 
do qual são estabelecidos di-
reitos e deveres a respeitar.

“Temos a preocupação 
diária de gerir com rigor os 
bens e serviços que nos são 
confiados por particulares e 
empresas e de os levar efi-
cazmente a quem deles ne-
cessita, através de uma rede 
de instituições de solidarie-
dade social que seleccioná-
mos e que acompanhamos 
na sua actividade. Ou seja, 
optimizamos recursos que 
são escassos, sejam eles bens 
alimentares ou o próprio 
tempo que os voluntários nos 
dispensam, multiplicando e 
gerando maior valor social, 
do que aquele que obtería-
mos se cada um dos interve-
nientes nesta cadeia actu-
asse isoladamente. Mas é 
preciso ter presente que nós 
não distribuímos, sequer, um 
grão de arroz. Somos muito 
eficientes na angariação 
dos produtos alimentares 
mas confiamos a sua dis-
tribuição a instituições que 
acompanhamos e com os 
quais estabelecemos laços de 
confiança. Estas instituições 
são co-responsáveis para 
que tudo funcione o melhor 
possível e é esta noção de 
co-responsabilidade que faz 
com que esta cadeia seja for-
te”, sustenta Isabel Jonet. 
E aqui reside um dos prin-
cipais factores responsáveis 
pelo sucesso da instituição 
no país. “Ao longo dos vinte 
anos de actividade nunca 
perdemos o nosso foco. 
Nunca. Aquilo que fazemos, 
e fazemo-lo bem, é angariar 
alimentos, estando tudo ali-
nhado para esse fim”, adian-
ta a presidente da Federa-
ção Portuguesa de Bancos 
Alimentares Contra a Fome. 
Para atingir esta meta, a 
instituição conta com o 
apoio de uma cadeia forte 
de empresas que a auxiliam 
em áreas chave para o seu 
funcionamento, como a 
contabilidade, a auditoria, a 
segurança, a higiene e o con-

trolo alimentar ou a imagem 
e a comunicação. Serviços 
que são prestados a título 
gracioso mas aos quais são 
exigidos elevados padrões 
de qualidade e de funciona-
mento. “Não é por sermos 
um cliente não pagante que 
somos menos exigentes. 
Muito pelo contrário. É este 
elevado grau de exigência 
que nós estabelecemos com 
as pessoas e as empresas que 
nos ajudam que faz com que 
elas nos respeitem”, defende 
Isabel Jonet. 

Rigor, eficiência, 
eficácia e, sobretudo, 
transparência
A forte notoriedade que o 
Banco Alimentar Contra a 
Fome conseguiu alcançar 
ao longo de duas décadas 
está associada ao rigor, à 
eficiência e eficácia, que são 
apanágio da sua gestão, mas 
também à preocupação com 
a transparência e a publica-
ção de contas. Numa pala-
vra: accountability. “Desde 
o início deste projecto que 
sentimos uma urgência, uma 
necessidade imperiosa, de 
publicarmos onde é que cada 
euro que recebemos é gasto 
ou para onde vai cada pacote 
de leite que nos é confiado. 
Por isso, anualmente, publi-
camos o nosso relatório de 
contas, que disponibilizamos 
a todos quantos contribu-
íram para esta causa. Esta 
prestação de contas, associa-
da a uma total independên-
cia dos poderes religiosos 
e público, contribuiu muito 
para a boa imagem e para 

“Desde o início deste projecto que sen-
timos uma urgência, uma necessidade 
imperiosa, de publicarmos onde é que 
cada euro que recebemos é gasto ou 
para onde vai cada pacote de leite que 
nos é confiado.” 
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a notoriedade que conse-
guimos construir junto da 
sociedade e, também, para 
os resultados que consegui-
mos alcançar. Trabalhamos 
em equipa, empenhados no 
bem comum, ao serviço dos 
outros, não obstante as dife-
renças de credos, de ideias 
ou de convicções”, sublinha 
Isabel Jonet. Uma notorieda-
de que é também ela respon-
sável pela mobilização diária 
de cerca de três centenas de 
pessoas que voluntariamente 
dão o seu tempo, “vestem a 
camisola” do Banco Alimen-
tar Contra a Fome e traba-
lham arduamente para se 
alcançarem as metas propos-
tas. Apenas uma pequeníssi-
ma parte dos colaboradores 
são efectivamente assalaria-
dos, trabalhando todos os 
elementos da Direcção de 
forma voluntária. “Toda a 
nossa estrutura assenta no 
voluntariado mas, devido à 

Maria Isabel Torres Baptista Parreira 
Jonet nasceu a 16 de Fevereiro de 1960, 
é casada e tem cinco filhos. Licenciada 
em Economia, pela Faculdade de Ciências 
Humanas da Universidade Católica, foi 
adjunta da Direcção Administrativo-Finan-
ceira da Sociedade Portuguesa de Seguros, 
entre Março de 1983 e Dezembro de 1986 
e da Direcção Financeira da Assurances 
Général de France, em Bruxelas, em 1987. 
Entre 1987 e Julho de 1993 trabalhou no 
Comité Económico e Social das Comunida-

des Europeias, em Bruxelas. Em 1993, de 
regresso a Portugal, entrou em regime de 
voluntariado no Banco Alimentar Contra  
a Fome. Era para ser por pouco tempo mas 
acabou por lhe dedicar toda uma vida. 
Hoje é presidente do Banco Alimentar 
Contra a Fome de Lisboa, presidente da 
Federação Portuguesa dos Bancos Alimen-
tares Contra a Fome, membro do Conse-
lho da Federação Europeia dos Bancos 
Alimentares e fundadora e presidente da 
Entrajuda. 

Cartão de Voluntária 

nossa dimensão e à necessi-
dade que há de garantir que 
determinadas tarefas sejam 
efectivamente cumpridas, 
temos uma base assalariada 
que é tão reduzida quanto 
possível. Mas todos, no seu 
conjunto, são voluntários, 
porque o ser voluntário é 
mais do que trabalhar de 
graça, é um modo de estar 
na vida. É preciso olhar para 
o voluntariado como uma 
intervenção de cidadania. 
O trabalho que temos desen-
volvido no Banco Alimentar 
Contra a Fome tem mudado 
a forma como o voluntariado 
é encarado em Portugal”, 
reconhece Isabel Jonet. Mais 
do que isso, apesar de já 
existir voluntariado em Por-
tugal há muitos anos, o Ban-
co Alimentar foi responsável 
pela noção de voluntariado 
organizado e comprometi-
do. “Aqui, as pessoas não se 
sentem desperdiçadas, fazem 

parte de um todo e, acima 
de tudo, sentem que têm um 
papel activo na obtenção de 
resultados. Este é um movi-
mento cívico”, defende.   
E, de facto, só um movimen-
to cívico é capaz de mobili-
zar, em apenas dois dias e de 
Norte a Sul do país, dezenas 
de milhares de voluntários, 
como acontece durante as 
campanhas de recolha de 
alimentos em supermercados 
organizadas pelos Bancos 
Alimentares Contra a Fome. 
Estas acções têm lugar duas 
vezes por ano e têm a dura-
ção de um fim-de-semana. 
Na prática, contribuem com 
pouco mais de 12 a 13% do 
total de bens alimentares 
que são angariados por ano 
pelos Bancos Alimentares, 
mas o seu contributo para a 
divulgação do nome, da ima-
gem e da missão do Banco 
Alimentar Contra a Fome é 
imensurável. A última cam-
panha teve lugar no último 
fim de semana de Novembro 
de 2010, e não obstante os 
fortes constrangimentos eco-
nómicos que afectam o país, 
foram recolhidas mais de 
3.250 toneladas de géneros 
alimentares, contra as 2.490 
toneladas recolhidas um ano 
antes. A campanha abrangeu 
1.147 superfícies comerciais 
e envolveu mais de 30 mil 
voluntários, no que foi uma 
operação de voluntariado 
sem precedentes no país.



18   ceo #01

fórum

Excelência operacional  
e inovação estratégica 
Saber fazer o que é preciso para 
ser competitivo hoje e amanhã 

Até que ponto a excelência 
está presente na gestão e 
nas estratégias de negócio 
das empresas portuguesas? 
Existe uma cultura de exce-
lência no dna das empresas 
portuguesas? O que impede 
muitas organizações nacio-
nais de serem  competitivas? 
E as que são competitivas ac-
tualmente nos mercados em 
que se posicionam, se-lo-ão 
daqui a cinco ou a 10 anos, 
por exemplo? 
A revista CEO conversou 
com João Picoito, um dos 
mais reconhecidos e distin-
guidos gestores portugue-
ses da actualidade, sobre 
o modo como interpreta 
o conceito de excelência e 
analisa a competitividade 
das empresas portuguesas 
no mercado global. 

Pragmático q.b. e crítico 
do conceito de excelência 
definido pela EFQM (Euro-
pean Foundation for Quality 
Management), que considera 
cristalizado num conjun-
to de metodologias muito 
associadas aos processos e 
ao cumprimento de critérios, 
João Picoito prefere falar em 
excelência operacional (fazer 

as coisas correctas hoje para 
se ser competitivo hoje) e em 
inovação estratégica (fazer 
outras coisas correctas hoje 
para se ser competitivo ama-
nhã), vectores que têm de 
estar presentes em qualquer 
organização competitiva. 
“Não há uma medida que 
diga que a empresa X é 
excelente (mesmo a EFQM – 
através do modelo que utili-
za como referência – atribui 
o Prémio da Excelência à 
organização que atinge mais 
pontos no total dos critérios 
estabelecidos). Uma empresa 
excelente tem excelência 
operativa, é competitiva hoje 
porque mantém elevados 
níveis de produtividade, de 
inovação, de qualidade, de 
sustentabilidade... Não há 
propriamente uma regra, há 
um conjunto de disciplinas 
que fazem com que uma 
organização mantenha a 
competitividade no merca-
do em que está ou, então, 
que crie novos mercados. 
Por exemplo, hoje em dia 
é impensável considerar 
excelente uma empresa que 
não seja sustentável, mesmo 
que seja muito competitiva, 
no sentido em que tem muita 

produtividade, qualidade e 
inovação”, afirma este ges-
tor. O conceito de excelência 
operacional criado por João 
Picoito inclui vectores como 
a competitividade (uma 
empresa mais competitiva do 
que outra tem mais cultura 
de excelência operacional); 
a inovação (é uma inovação 
mais vocacionada para o 
curto prazo e menos para 
o médio e longo prazos); e, 
fundamentalmente, o ali-
nhamento estratégico entre 
a orientação da gestão de 
topo e a base da pirâmide; 
e, obviamente, toda uma 
sistemática que ponha tudo 
a funcionar (os processos). 
“Há muitas empresas que 
apostam até ao limite na 
optimização da sua organi-
zação empresarial e que para 
obterem melhores resultados 
abandonaram o modelo 
funcional para se centrarem 
numa organização 100% 
assente em processos. Esta 
alteração, diga-se, foi pos-
sível graças à existência e à 
evolução da internet. A or-
ganização interna desse tipo 
de empresas está webizada. 
A internet revolucionou as 
relações entre as empresas, 

A excelência operacional e a 
inovação estratégica são, na 
perspectiva de João Picoito, 
director da Nokia Siemens 
Networks para o Sul da Eu-
ropa, as opções a seguir pelas 
empresas portuguesas que 
querem competir no mundo 
globalizado com uma moeda 
forte como o Euro.

18   ceo #01
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sobretudo, revolucionou o 
repositório de informação 
sobre as operações, sobre 
os clientes (e, consequen-
temente, a relação entre a 
empresa e os clientes), a 
relação entre a empresa e o 
colaborador, a forma como 
o colaborador pode evoluir e 
desenvolver-se dentro da em-
presa, tudo isso se alterou. 
No entanto, a estratégia e as 
sistemáticas de gestão que 
a suportam são essenciais. 
Porque é que muitas empre-
sas se vão abaixo quando 
saem uma ou duas pessoas? 
Porque não têm uma cultura 
suficientemente forte nem 
têm sistemáticas fortes, 
dependem muito dos indiví-
duos. As multinacionais em 
que trabalhei – Alcatel e a 
Siemens, e agora na subsidi-
ária da Nokia – são empresas 
que têm uma grande com-
ponente de processos na sua 
organização. O indivíduo 
faz a diferença, mas é todo 
o know-how, a cultura, os 
processos e a estratégia que 
suportam a empresa.” 
Por outro lado, qualquer or-
ganização que se queira pro-
jectar no futuro ou noutros 
mercados tem de preparar 

esse futuro, tem de ter, rei-
tera João Picoito, “inovação 
estratégica. Tem de agir hoje 
de modo a conseguir assegu-
rar a sua competitividade no 
futuro ou noutros mercados. 
Uma empresa que é muito 
competitiva em Portugal 
– que tem uma excelência 
operacional que lhe permite 
ter uma grande quota de 
mercado – porque actua num 
mercado que está protegi-
do, se quiser continuar a 
ser competitiva no futuro, 
quando esse mercado já não 
estiver protegido, tem de ter 
inovação estratégica, tem de 
implementar medidas que 
lhe permitam ser competiti-
va noutros mercados.”

Para muitas empresas, 
porém, o desafio não passa 
somente pela definição da 
estratégia. Tanto quanto o 
pensar e o planear sobre 
o que deve estar a fazer 
daqui a 10 anos, a organi-
zação precisa também de 
definir que tipo de com-
petências tem de ter hoje 
para lá chegar. E será que 
tem qualificações para isso? 
“Umas terão, muitas não. 
Aliás, actualmente há uma 

dialéctica muito interes-
sante entre o conhecimento 
articulado (aquele que vem 
nos livros, o conhecimento 
formal que é ensinado nas 
escolas, nas universidades e 
na formação nas empresas) 
e o conhecimento tácito (que 
se aprende com a experiên-
cia). Com a democratização 
da internet e do acesso à 
informação, no fundo há 
uma democratização do co-
nhecimento articulado, pelo 
que a diferença começa cada 
vez mais a fazer-se ao nível 
do conhecimento tácito e o 
conhecimento tácito tem que 
ver com experiências (das 
pessoas e das organizações), 
inclusive com experiências 
que passam de umas indús-
trias para outras e até no 
cruzamento de experiências 
entre as várias indústrias. O 
saber acumulado, a experi-
ência, têm um peso muito 
importante, pois são deter-
minantes para que haja uma 
passagem do know-how e 
do valor do conhecimento 
articulado novamente para 
o conhecimento tácito, o que 
é paradigmático. Quando as 
empresas entram em proces-
sos de reestruturação devem 
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ter cuidado para não dimi-
nuirem significativamente 
os colaboradores que têm 
um número relativamente 
elevado de anos de casa e, 
normalmente, as reestru-
turações começam precisa-
mente por aí, o que faz com 
que se perca o conhecimento 
tácito”, alerta João Picoito. 

O peso da moeda forte
Com uma carreira profissio-
nal construída em multi-
nacionais posicionadas em 
sectores altamente compe-
titivos e de elevado teor de 
inovação, como são os casos 
da Alcatel, da Siemens (na 
Alemanha e em Portugal) 
e, presentemente, da Nokia 
Siemens Networks, João 
Picoito, 46 anos, sabe bem 

do que fala quando fala 
sobre excelência na gestão 
de organizações. Criada em 
2007, a subsidiária portu-
guesa da Nokia Siemens 
Networks é uma empresa 
que reúne os requisitos da 
excelência operacional com 
a capacidade para imple-
mentar medidas de inovação 
estratégica. E, por isso, além 
de crescer e de apresentar 
resultados ao accionista 
tem investido e vai conti-
nuar a investir no país nas 
áreas de investigação e de 
desenvolvimento e dos seus 
serviços. “Crescemos muito 
em resultado de um trabalho 
bem feito no presente, e de 
inovação estratégica para 
o futuro. E soubemos fazer 
esse trabalho de casa já com 
o Euro. Esta empresa é uma 
subsidiária de uma multina-
cional que provavelmente 
poderia muito facilmente 

investir na Índia, na China, 
na Polónia ou na Hungria, 
mas que optou por Portugal, 
o que significa que fizemos o 
nosso trabalho de casa. Ob-
viamente, temos programas 
de produtividade muito de-
safiantes, quer globais quer 
locais. Não é fácil. É até bem 
difícil de implementar, mas 
estamos a fazê-lo”, explica.

É que, na perspectiva deste 
gestor, a globalização e 
a China, por um lado, e 
o Euro, por outro, são os 
grandes desafios que as 
empresas e a economia 
portuguesa têm pela frente. 
“O Euro num contexto de 
fraca produtividade pode 
ser um grave problema. Eu 
acho que a grande falha de 

muitas empresas portugue-
sas foi a de não conseguirem 
adaptar-se a essa importan-
tíssima mudança que é a de 
deixarem de trabalhar com 
uma moeda fraca e passa-
rem a trabalhar com uma 
moeda forte. O Euro é uma 
moeda forte e, portanto, os 
ganhos de produtividade já 
não se conseguem através 
de políticas monetárias. Tem 
de haver realmente aumento 
de produtividade. As em-
presas têm de ter melhores 
processos, têm de ter um 
nível de qualificação com-
pletamente diferente, têm de 
ter, por exemplo no caso de 
uma fábrica, automatismos 
completamente diferentes. 
Uma empresa industrial 
que esteja a competir com 
empresas que têm fábricas 
na China (ou em qualquer 
outro mercado emergente) 
tem de ter fábricas quase 
totalmente automatizadas. 
Não há outra forma de bai-
xar custos e de aumentar a 
produção. Há muitas empre-
sas a conseguirem manter a 
sua capacidade de exportar 
mas, para continuarem a 
fazê-lo, terão que se deslo-
car na cadeia de valor para 
produzirem bens com maior 
valor acrescentado. É esse 
o desafio e algumas indús-
trias estão a dar esse salto, 
outras não. Nem se coloca a 
questão da dimensão do te-
cido empresarial português, 
pois na Alemanha o tecido 
empresarial é constituído 
essencialmente por peque-
nas e médias empresas e a 
economia está a crescer. 

A ausência de inovação 
estratégica é que é proble-
mática. Há muitas empresas 
portuguesas que são compe-
titivas e que têm excelência 
operacional. Agora, serão 
competitivas daqui por 
cinco anos?”, questiona João 
Picoito.  

“O Euro num contexto de fraca produtividade pode ser um 
grave problema. A grande falha de muitas empresas foi a de 
não conseguirem adaptar-se às novas condições.”
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E não são apenas as empre-
sas que têm de se adaptar ao 
facto de terem de lidar com 
uma moeda forte; a socie-
dade em geral, incluindo a 
administração pública, tem 
também de o fazer. “Não 
é fácil, eu sei. E também 
sei que agora começamos 
a aprender a mal e de uma 
forma mais rápida, infeliz-
mente.”

Outras dificuldades, so-
bretudo as resultantes da 
complexidade, ineficiência 
e atavismos da própria 
sociedade, terão também de 
ser ultrapassadas, como a da 
deficiente ligação entre as 
universidades e as empre-
sas (apesar da evolução 
verificada nos últimos 20 

anos), e o desfasamento que 
o próprio ensino superior 
tem perante a realidade da 
economia e da geopolítica 
portuguesas. “O estado 
português investe 1% do PIB 
em I&D nas universidades 
mas esse investimento, que 
é significativo e suposto ser 
transferido para a sociedade 
para ser reproduzido e dar 
origem à criação de riqueza, 
tem um retorno muito baixo 
do lado da indústria. Feliz-
mente, são cada vez menos 
as universidades que não 
privilegiam as relações com 
a indústria e vice-versa mas, 
por outro lado, ainda há um 
desfasamento muito grande 
entre aquilo que a economia 
real necessita e o conheci-
mento que as universidades 
proporcionam e produzem. 
Paralelamente, tem de haver 
um ‘reordenamento’ do espa-
ço universitário em Portu-
gal – não pode haver tantas 
universidades e, sobretudo, 
tantas universidades ‘banda 
larga’, que albergam cursos 
que vão da medicina e da 
biologia ao direito, à literatu-
ra e à produção teatral, etc., 
sem qualquer relação com 

o mercado e com a procura. 
Falta-nos o pragmatismo 
da Alemanha ou a simplici-
dade dos países nórdicos, e 
não temos noção da nossa 
real dimensão. Deveriamos 
ter menos universidades e 
organizadas em função dos 
sectores em que o país pode 
ser competitivo, como por 
exemplo, a universidade 
do mar, especializada em 
disciplinas que produzam 
conhecimento e investigação 
orientados para aumentar a 
competitividade da indústria 
do mar”, conclui.

Ainda há um desfasamento muito 
grande entre aquilo que a economia 
real necessita e o conhecimento que 
as universidades proporcionam e 
produzem.
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Isso mesmo resulta do 
Survey promovido pela PwC 
sobre o impacto das alte-
rações climáticas, o papel 
dos governos na protecção 
ambiental, os instrumen-
tos de política ambiental 
adequados e os ‘ingredientes’ 
necessários para um pacto 
global. 
Este estudo, que implicou a 
realização de 700 entrevistas 
a executivos de topo em 15 
países e a que pode aceder 
em http://www.pwc.com/
appetiteforchange, demons-
tra que a comunidade em-
presarial está dividida entre 
duas opções: incentivar os 
comportamentos desejados 
(subsidiação) ou penalizar 
os comportamentos nocivos 
(tributação).
Ainda assim, são numerosas 
as respostas que demons-
tram uma preferência pelos 
incentivos públicos. 

Concomitantemente, porém, 
vários são também os adep-
tos da tributação (verde) 
agravada relativamente a 
todos os que tenham com-
portamentos ecologicamente 
indesejáveis. Neste caso, com 
a subtileza, que não é de ne-
gligenciar, do pressuposto de 
que as receitas obtidas sejam 
afectas ao financiamento 
de programas concretos de 
promoção ambiental.
Na prática, isto significa 
que o aumento da carga 
tributária não é desejado 
pela comunidade e que esse 
aumento só é tolerado na 
medida em que haja uma 
contrapartida directa. Por 
outras palavras, existe quase 
unanimidade perante as 
políticas de incentivos, sejam 
elas financiadas indiscrimi-
nadamente pelos contribuin-
tes ou pelos poluidores.

O survey, a energia 
e o Orçamento
Subsidiar ou tributar?

Devem incentivar-se os 
comportamentos ambiental-
mente sustentáveis ou punir 
os comportamentos nocivos? 
A comunidade empresarial 
está dividida no que respeita 
ao caminho a seguir, mas é 
consensual no reconhecimen-
to da relevância de políticas 
públicas activas que visam a 
sustentabilidade ecológica. 

experiência
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No fundo, e extrapolando 
para um exemplo prático, 
as conclusões que se podem 
retirar do Survey indiciam 
que a comunidade empre-
sarial não chega a optar 
claramente entre a subsidia-
ção directa da mobilidade 
eléctrica (veículos eléctricos) 
e a tributação mais pesada 
(punitiva) da mobilidade 
convencional (aos veículos 
abastecidos com combustí-
veis fósseis). Porém, neste 
último caso, a aceitação 
social da tributação agra-
vada do uso de veículos 
mais poluentes não decorre 
apenas da penalização do 
comportamento. Tal aceita-
ção (legitimação) exige um 
elemento adicional, que é o 
das receitas obtidas com esse 
agravamento se destinarem 
à promoção da mobilidade 
eléctrica (ou outro objectivo 
conexo com a sustentabilida-
de no uso das fontes energé-
ticas).

No debate do Orçamen-
to de Estado para 2011 
questionou-se se ainda havia 
espaço para qualquer uma 
das opções (tributação e/ou 
subsidiação). E a resposta 
parece ser negativa.
O controlo rigoroso do de-
sequilíbrio orçamental é um 
imperativo que obriga não 
só a manter a receita fiscal 
como, simultaneamente, a 
reduzir a despesa pública.
Recorrendo ao exemplo 
prévio, tal significa não al-
terar a tributação que incide 
sobre os veículos poluentes 
e não conceder quaisquer 
incentivos fiscais aos menos 
poluentes (e.g. não reduzin-
do a tributação dos veículos 
eléctricos). Mais, ainda que o 
aumento de tributação fosse 
concebível, não parece ser 
possível afectar a receita adi-
cional a este tipo de despesa 
(fiscal), pelo potencial efeito 
multiplicador da pressão 
sobre o Orçamento vinda dos 
demais grupos de interesse 
que se sintam discriminados.
Logo, em obediência à dese-
jável ortodoxia orçamental, 
a política fiscal não aparenta 
ter flexibilidade para aco-
modar as pretensões expres-
sas no Survey. Por outras 
palavras, e descontando o 
exagero, a mobilidade con-
vencional terá de ser fiscal-

mente tratada como um vício 
(fiscalmente reprimido), mas 
sem aumento da carga fiscal 
que já lhe está associada; e a 
mobilidade eléctrica tribu-
tada nos termos da norma 
geral (i.e., sem penalização, 
mas também sem subsidia-
ção directa ou indirecta).

Ainda assim, e assumindo 
que as escolhas dos agen-
tes económicos devem ser 
estimuladas através do 
instrumento fiscal, podemos 
colocar a questão de outra 
forma: Deve a tributação 
ser agravada sempre que 
um motivo extra fiscal o 
aconselhe? Aproveitando o 
exemplo que tem vindo a ser 
usado, deve a política fiscal 
incentivar o uso de veículos 
com consumos energéticos 
sustentáveis através do agra-
vamento da tributação sobre 
os veículos que funcionam 
com combustíveis fósseis?
O Survey sobre a fiscalidade 
no Orçamento do Estado 
para 2011 que a PwC pro-
moveu em Outubro de 2010 
conjuntamente com o Jornal 
de Negócios, no âmbito do 
Projecto Cidadania – Pensar 
a Fiscalidade (http://www.
eiseverywhere.com/ehome/
index.php?eventid=16668&), 
ajuda a responder a esta 
questão, com base nas actu-
ais convicções dos agentes 
económicos nacionais. 
De facto, a resposta à 
primeira questão é absoluta-
mente clara neste contexto. 

O controlo rigoroso do desequilíbrio orçamental é um impera-
tivo que obriga não só a manter a receita fiscal como, simulta-
neamente, a reduzir a despesa pública.
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Jaime Carvalho Esteves

jaime.esteves@pt.pwc.com
Tax

Questionados sobre se a 
carga fiscal decorrente 
das medidas constantes da 
proposta do Orçamento do 
Estado para 2011 seria já 
demasiado elevada, 98,2% 
dos inquiridos respondeu 
afirmativamente no que à 
tributação das famílias diz 
respeito, e 85,7% respondeu 
afirmativamente quanto à 
tributação das empresas.
Ora, com resultados desta 
magnitude, parece eviden-
te que a carga fiscal não 
tem margem para crescer. 

concreto. E, neste caso, a 
resposta poderá ser positi-
va. Até porque as questões 
fundamentais que hoje 
se devem colocar, quer a 
nível macroeconómico quer 
a nível microeconómico, 
prendem-se, indubitavelmen-
te, com a produtividade, a 
redução dos custos de produ-
ção, o aumento das vendas 
ao exterior e a redução das 
aquisições aos mercados 
externos.
Logo, o uso da tributação 
para se obterem resultados 
extra fiscais que tendam a 
maximizar a eficiência da 
economia, sobretudo ao 
nível dos bens e serviços 
transaccionáveis, teria um 
efeito altamente desejável no 
comportamento desta, desde 
que tal correspondesse a um 
incremento do esforço fiscal 
exigido aos agentes econó-
micos.
Este pressuposto, e retornan-
do ao exemplo que tem sido 
usado, leva a pensar que a 
tributação dos veículos usa-
dos em regime empresarial 
não poderá ser aumentada, 
dada a necessidade de au-
mentar a capacidade concor-
rencial, sobretudo ao nível 
dos bens e serviços transac-
cionáveis. Já a tributação dos 
veículos não afectos à utili-
zação profissional poderá ter 
uma tendência diversa, na 
exacta medida em que quer 
a aquisição de tais bens quer 
a sua utilização implicam 
aquisições ao exterior. Isto, 
partindo do princípio de que 
o esforço fiscal das famílias 
não é aumentado.

No entanto, a diferenciação 
da tributação de um mesmo 
bem em função do seu uso 
tende a não ser eficiente, 
já que os custos ligados ao 
aumento da complexidade 
do sistema (desde logo fisca-
lização) não são, em regra, 
compensados pelas receitas 
geradas. Mais, mesmo o au-
mento da tributação autóno-
ma sobre os correspondentes 
encargos, que é fácil de gerir 
e visa tendencialmente tribu-
tar o uso privado e não o uso 
empresarial, não é desejável, 
pois implicará um aumento 
de encargos no sector pro-
dutivo e, consequentemente, 
a redução da sua competiti-
vidade.
Dito isto, podemos concluir 
que a tributação dos veículos 
tenderá a não ser alterada 
enquanto não for alterado, 
para melhor, o presente 
enquadramento macroeco-
nómico. 

O uso da tributação para se obterem 
resultados extra fiscais que tendam 
a maximizar a eficiência da 
economia, sobretudo ao nível dos 
bens e serviços transaccionáveis, 
teria um efeito altamente desejável.

Primeiro, porque a compe-
titividade da economia não 
aguentaria o incremento 
desse factor de pressão e, 
depois, porque as receitas 
tributárias poderiam tender 
a diminuir (todos os dados 
empíricos apontam para o 
incremento da informalidade 
na economia com este nível 
de pressão tributária). 
Questão diversa é a de saber 
se a estrutura da carga fiscal 
deve ou não ser alterada, 
sem que seja incrementado 
o esforço total exigido em 
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Crime Económico 
Fraude em tempos de crise
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As organizações estão 
permanentemente sujeitas 
a esquemas de fraude, quer 
internos (executados por/ 
ou com a cumplicidade de 
colaboradores ou órgãos de 
gestão), quer externos.
A maior ou menor vulnerabi-
lidade das organizações face 
à perpetração de esquemas 
de fraude depende da con-
jugação de forças entre os 
três vectores que constituem 
o chamado ‘triângulo da 
fraude’: motivação, opor-
tunidade e racionalização 
(ver infografia na pág.34). 
Não é, pois, surpreendente 
que em tempos de crise se 
assista com maior frequência 
à destruição do equilíbrio de 
forças entre os três factores 
condicionadores da propen-

“Como é que isto aconte-
ceu? Qual o montante dos 
prejuízos? Como impedir 
que volte a acontecer? O 
que é que os accionistas 
irão pensar? O que vai ser 
do nosso futuro?” – ques-
tionam os executivos e/
ou accionistas de empre-
sas que foram vítimas de 
fraude.

são de um indivíduo para 
cometer uma fraude.
Quando o defraudador se 
confronta com dificuldades 
económicas, torna-se-lhe 
subitamente ‘insuportável’ 
manter alguns padrões de 
comportamento até então 
‘suportáveis’ (por exemplo, 
em situações de sobre-endi-
vidamento, dívidas decor-
rentes do vício de jogo, etc.). 
Nestes casos há uma forte 
motivação adicional para 
aumentar os rendimentos 
por qualquer forma, legítima 
ou não. 
Entre as formas ilegítimas 
de aumentar os rendimentos 
destacam-se a manipulação 
de resultados, de objecti-
vos ou de demonstrações 
financeiras, sempre com o 
intuito de atingir as metas 
estabelecidas e receber 
bónus de desempenho ou 
comissões (por objectivos). 
A apropriação indevida de 
activos (numerário, cheques 
ou fundos bancários, esque-
mas de facturação envolven-
do pagamentos a terceiros, 
entre outros) é outro meio 
bastante comum de aumento 
ilegítimo dos rendimentos 
por parte dos defraudadores.
Por outro lado, não é demais 
salientar que em certas 
circunstâncias as políticas de 
redução de custos adoptadas 
pelas organizações condu-
zem, não raras vezes, a situ-
ações de aumento do risco 
de fraude. Por exemplo, os 
cortes em funções de back-
office resultam frequente-
mente numa diminuição dos 
recursos técnicos e humanos 

Em tempos de crise o potencial do 
risco de fraude aumenta, pelo que 
a atenção dedicada ao controlo dos 
recursos e dos processos internos 
deve ser redobrada. ‘Quem o avisa 
seu amigo é’, já diz o velho ditado.
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afectos a tarefas de controlo 
interno, o que na prática se 
traduz numa expansão do 
vector oportunidade. 
Por último, importa referir 
que, perante uma conjuntura 
económica adversa, a forma 
como os indivíduos racio-
nalizam os seus comporta-
mentos tende a alterar-se. 
A propensão, por parte de 
um indivíduo, para encarar 
determinados comporta-
mentos pouco éticos como 
“aceitáveis” e “justificados” 
aumenta nos momentos em 
que se sente injustiçado. 
Esse sentimento de injustiça 
(independentemente de ser 
ou não justificado) é mais 
frequente e mais intenso em 
tempos de crise, ou porque 
o indivíduo não recebeu um 
bónus ou o aumento salarial 
que entendia ser merecido, 
ou, por exemplo, porque 
assistiu a comportamentos 
reprováveis por parte de 
outros colaboradores sem 
que aqueles tenham sofrido 
qualquer penalização.
A combinação destes três 
factores (maior motivação, 
maior oportunidade e maior 
racionalização) aumenta a 
propensão do indivíduo para 

cometer crimes económicos.
Se em tempos de prosperi-
dade os executivos devem 
monitorar continuamente 
os processos em vigor nas 
respectivas organizações, 
por forma a minimizarem o 
potencial para a ocorrência 
de fraudes, em períodos de 
crise essa atenção deve ser 
redobrada.
Actos aparentemente ino-
centes podem ser afinal os 
primeiros indícios de que 
uma situação de fraude pode 
estar a ocorrer (comporta-
mentos pouco habituais por 
parte de determinados cola-
boradores ou tendências nos 
resultados pouco habituais 
ou inesperadas), pelo que 
não devem ser ignorados. 

Patrique Fernandes

patrique.fernandes@pt.pwc.com
Forensic Services

Quando surgem, devem ser 
analisados e investigados. 
A PwC tem competências 
para ajudar a sua organi-
zação no combate à fraude 
em duas fases distintas: 
primeiro, numa fase preven-
tiva, através do diagnóstico 
prévio dos sistemas e dos 
processos implementados. 
Este diagnóstico, resultante 
da análise e da avaliação 
de quão preparada está a 
organização para evitar situ-
ações de fraude, identifica as 
vulnerabilidades existentes 
e recomenda as necessárias 
alterações às práticas em 
vigor.
Numa fase posterior, a PwC 
investiga a suspeita de crime 
económico, investigação 
esta que consiste na análise, 
caracterização e quantifica-
ção de situações concretas 
(detectadas internamente ou 
objecto de denúncia). 

Os resultados desta análise 
independente e objectiva 
servem de suporte às deci-
sões que os órgãos de gestão 
venham a tomar e, sobretu-
do, de fundamentação dos 
passos seguintes, como pro-
cessos disciplinares, acções 
crime ou cíveis, entre outras 
medidas.
Uma acção conjugada entre 
os órgãos de gestão e a PwC 
pode prevenir ou intervir de 
uma forma eficaz sobre situ-
ações de fraude, minimizan-
do danos ou mesmo evitando 
a sua ocorrência.
Não deixe de ler o nosso 
‘Global Economic Crime Sur-
vey’ se quiser ter uma visão 
mais profunda e abrangente 
do modo como os líderes de 
empresas dos mais diversos 
sectores de actividade em 
todo o mundo estão a com-
bater os crimes económicos e 
as situações de fraude.

Triângulo da fraude PT

Risco de fraude

Motivação (incentivo)

Oportunidade Racionalização 
(atitude)

Triângulo da fraude

Risco de fraude

Oportunidade Racionalização
(atitude)

Motivação (incentivo)

Uma acção conjugada entre os órgãos de 
gestão e a PwC pode prevenir ou intervir 
de uma forma eficaz sobre situações de 
fraude.
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Conquistar valor através da inovação
It’s all about walk the talk.

Qualquer organização que 
ambiciona alcançar uma po-
sição de liderança no merca-
do e na economia global terá 
que inovar. Este não é um 
dado novo, como o provam 
as várias políticas europeias 
que visam fomentar a inova-
ção, o empreendedorismo e a 
competitividade no seio dos 
Estados membros da União 
Europeia. “Ao emergirmos 
da crise no contexto de uma 
concorrência global feroz, 
enfrentamos uma necessi-
dade urgente de inovação. 
Se não transformarmos a 
Europa numa União da Ino-
vação, as nossas economias 
perderão vigor ao mesmo 
tempo que se desperdiçam 
ideias e talentos. A inovação 
é a chave da construção de 
um crescimento sustentável 

e de sociedades mais justas e 
mais ecológicas”, sublinhou 
em comunicado a Comissão 
Europeia, a propósito da sua 
recente iniciativa ‘União da 
Inovação’. 
Mas do que falamos quando 
falamos de inovação? 
De acordo com o Manual de 
Oslo, da OCDE, esta consiste 
na “implementação de uma 
nova, ou significativamente 
melhorada, solução para 
a empresa, novo produto, 
processo, método organi-
zacional ou de marketing, 
com o objectivo de reforçar 
a sua posição competitiva, 
aumentar o desempenho 
ou o conhecimento.” Daqui 
depreendemos a diferença 
entre “inovação e investiga-
ção”, ou a procura por novos 
conhecimentos, e “desenvol-

vimento”, a utilização dos 
conhecimentos existentes na 
procura de novas, ou melho-
res, soluções. 
Assim sendo, o que torna 
uma organização inovado-
ra é a sua capacidade de 
criar riqueza, sob a forma 
de benefícios internos ou 
externos, e de transformar 
conhecimento em valor.
Sendo a inovação um factor 
de diferenciação competitiva 
no mercado, uma questão se 
coloca: poderá uma orga-
nização gerir, controlar e 
garantir fluxos controlados 
de oportunidades para que 
exista criação de valor (ino-
vação)? Ou seja, é possível 
implementar uma estratégia 
de inovação? 
A experiência diz-nos que 
sim. As organizações mais 

Instrumento de criação de 
valor, a inovação é uma prio-
ridade estratégica para todas 
as organizações que ambicio-
nem desenvolver vantagens 
competitivas sustentáveis. 
Mas em que consiste um 
processo de inovação empre-
sarial e de que forma é que, 
perante um cenário de crise, 
este se pode transformar 
numa ferramenta de gestão 
mais eficaz?
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Na PwC compreendemos a 
importância, e a urgência, 
deste tema para a melhoria 
da competitividade das orga-
nizações. Nesse sentido, de-
senvolvemos várias soluções 
que ajudam a conceber e a 
implementar um sistema de 
gestão de IDI, de acordo com 
o referencial NP 4457:2007, 
próprio e adaptado à realida-
de de cada organização. 

Afinal, para nós inovar é 
estar um passo à frente da 
prática já existente. Junta-
mos mentalidades, ideias, 
conceitos e mesmo precon-
ceitos para criar um mix 
criativo de soluções que nos 
diferencia e nos enriquece. 
Esta é a diferença entre 
estagnar, acompanhar o 
mercado ou contribuir para 
a criação de novos merca-
dos. Por isso, desenvolvemos 
modelos internos e inovamos 
nos serviços que prestamos 
aos nossos clientes. 

=

A 'fórmula' PwC para conquistar valor através da inovação

1. Start

2. Look

3. Implement

4. Support

5. Watch

Necessidade

Novas soluções/ideias

Cultura organizacional

Estrutura de gestão

Vigilância tecnológica e 
cooperação organizacional

Stakeholders
Envolvimentos dos diferentes stakeholders 

como alavanca do processo de inovação

Mercado
Desenvolvimento de produtos e serviços 
que definem as tendências do mercado

Valor
Geração de vantagens competitivas sustentáveis

inovadoras são aquelas que 
adoptam processos siste-
matizados de criação e de 
gestão de ideias, de criação 
de conhecimento, de inter-
faces e de projectos, numa 
lógica integrada e orientada. 
No fundo, através da imple-
mentação de um sistema de 
gestão, que permite dina-
mizar e potenciar as boas 
práticas de inovação no seio 
da organização. 

Nesse sentido, a COTEC Por-
tugal - Associação Empresa-
rial para a Inovação lançou a 
iniciativa “Desenvolvimento 
Sustentado da Inovação 
Empresarial”, que, entre 
outras, visa disseminar um 
conjunto de boas práticas de 
inovação, materializado na 
norma europeia de referên-
cia  NP 4457:2007, a qual 
define os requisitos de um 
sistema de gestão da inves-
tigação, desenvolvimento e 
inovação (IDI). Este sistema 
permitirá, depois, à organi-
zação desenvolver, imple-
mentar, rever e actualizar a 
sua política de IDI e, assim, 
traçar objectivos cada vez 
mais ambiciosos em matéria 
de inovação. 
Através da experiência do 
dia-a-dia facilmente com-
provamos os benefícios da 
adopção e implementação 

destes requisitos de gestão 
de IDI na organização, uma 
vez que evidenciam aspectos 
como a: 
•	Cultura	de	inovação	

e melhoria contínua, 
assente na identificação 
de oportunidades de 
melhoria e na imple-
mentação de acções 
correctivas;

•	Criatividade,	conhe-
cimento e controlo da 
propriedade intelectual, 
através da dinamização 
de mecanismos eficazes 
de gestão de ideias e de 
conhecimento;

•	Produtos	e	serviços	
valorizados pelo merca-
do, porque dão resposta 
às necessidades e às 
expectativas dos clientes 
e restantes stakeholders;

•	Monitorização	e	avalia-
ção dos resultados, atra-
vés do estabelecimento 
de métricas adequadas  
à realidade do negócio;

•	Crescimento	e	geração	
de valor, porque a inova-
ção passa a ser consi-
derada como um activo 
estratégico;

•	Obtenção/majoração	
de incentivos, fruto da 
adopção de práticas de 
IDI sistematizadas e cer-
tificadas de acordo com 
as normas em vigor.

Pedro Deus

pedro.deus@pt.pwc.com
Consulting
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Órgãos de Fiscalização
O que pode mudar em 2011?

Na sequência da crise finan-
ceira que abalou, sobretudo, 
os mercados americano e 
europeu, o primeiro foco 
da atenção dos decisores 
centrou-se na estabilização 
do sistema financeiro e na 
análise pormenorizada do 
papel desempenhado pelos 
bancos, hedge funds, regu-
ladores ou bancos centrais. 
A CE considera, por isso, 
pertinente debater agora o 
âmbito da auditoria exter-
na no contexto do actual 
enquadramento económico e 
financeiro, atendendo a que, 
conjuntamente com a função 
de supervisão e com as práti-
cas de corporate governance, 
esta desempenha um papel 
essencial na estabilidade 
financeira dos mercados.
Em resultado dos comentá-
rios ao Green Paper e aten-
dendo à elevada responsabi-
lidade inerente ao mandato 
social conferido aos audito-
res externos na apresenta-

ção de uma opinião sobre a 
veracidade e adequação das 
demonstrações financeiras 
de uma entidade, a CE pode, 
inclusive, optar por alterar 
o enquadramento global da 
auditoria externa. Esta al-
teração, seja no processo de 
nomeação, na definição do 
âmbito de actuação ou nas 
obrigações de relato ineren-
tes, poderá implicar (directa 
ou indirectamente) altera-
ções nas responsabilidades 
dos Órgãos de Fiscalização 
(OF).

Caso a CE avance com algu-
mas das propostas actual-
mente em discussão, pode-
rão os impactos: assinalados 
na figura do lado.
Atendendo às respostas 
obtidas no Survey efectuado 
pela PwC em 2009 sobre os 
OF, alguns destes aspectos 
antecipados podem vir a 
revelar-se pouco consensu-
ais, designadamente a:

•	Nomeação	dos	auditores	
externos, que deixa de 
ser assegurada pelo OF, 
passando a ser efectu-
ada, por exemplo, por 
um regulador. De acordo 
com o Survey, 68% dos 
OF avaliaram os audito-
res externos pelo contac-
to directo. Para 76% dos 
inquiridos, a rotação 
do sócio de auditoria é 
suficiente para garan-
tir a independência da 
auditoria externa;

•	Remuneração/âmbito,	
uma vez que para além 
do conhecimento apro-
fundado do negócio e 
da entidade, a definição 
do âmbito de trabalho 
da auditoria externa 
pressupõe uma boa arti-
culação com a auditoria 
interna e com os tim-
mings da organização. 
Esta articulação poderá 
deixar de ser assegurada 
pelo OF;

A 13 de Outubro de 2010 
a Comissão Europeia (CE) 
lançou o Green Paper ‘Audit 
policy: Lessons from the 
Crisis’. Esta iniciativa ocorre 
pouco tempo depois de ter 
encerrado o período de con-
sulta pública sobre o Green 
Paper ‘Corporate governance 
in financial institutions and 
remuneration policies’, que 
faz parte da agenda do G20 
para a reforma do sector 
financeiro.
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•	Proibição	dos	serviços	
de não-auditoria, este já 
é o factor que mais pesa 
actualmente na deci-
são dos OF em limitar 
a prestação doutros 
serviços pelos auditores 
externos, até porque a 
preocupação de que a 
independência dos mes-
mos seja comprometida 
é bem patente em 91% 
dos inquiridos; 

•	Relato	para	o	Órgão	de	
Fiscalização, uma vez 
que a acção do OF pode 
beneficiar bastante da 
interacção próxima com 
uma firma de auditoria 
externa conhecedora 
do mercado e da em-
presa. Refira-se que a 
reputação, a experiência 
e o conhecimento da in-
dústria são valorizados 
por 68% dos inquiridos 
como factores de avalia-
ção do auditor externo 
extremamente impor-
tantes e, em alguns 
casos, determinantes. 

Devido à importância desta 
matéria para a gestão e para 
os resultados das empresas 
globalmente, a Comissão 
Europeia espera receber 
comentários a este Green 
Paper de uma base tão 
alargada quando possível 
de stakeholders, tais como 
investidores, financiadores, 
management, colaboradores, 
autoridades governamen-
tais, auditores, autoridades 
fiscais, agências de rating, 
analistas, reguladores e 
PME. 

Os resultados da consulta 
serão apresentados numa 
conferência em Fevereiro 
de 2011, altura em que se 
poderá ter uma visão mais 
clara das opiniões sobre 
esta iniciativa da CE e sobre 
os seus reais impactos nos 
Órgãos de Fiscalização.

 A responsabilização pela revisão da independência dos Auditores Externos, da qualidade do seu trabalho 
ou por realizar recomendações sobre a nomeação dos mesmos, pode vir a ficar fora do âmbito do Órgão de Fiscalização

A remuneração e potencialmente o âmbito do trabalho do Auditor Externo 
podem vir a ficar fora do âmbito do Órgão de Fiscalização

Podem vir a ser obrigatórias auditorias conjuntas 

O Órgão de Fiscalização pode beneficiar de uma extensão do âmbito da auditoria

Uma exclusão estrita do Auditor Externo relativamente a trabalho de consultoria poderá ter 
impactos na qualidade da auditoria bem como na disponibilidade dos recursos mais experientes

Irá requerer que a empresa produza e publique essa informação

O Órgão de Fiscalização pode fazer um melhor uso do conhecimento dos auditores sobre a empresa

A comunicação directa e extensiva com os supervisores dos mercados de capital 
pode conduzir a novos relatórios formais e ter impacto no papel do Órgão de Fiscalização 

Nomeação Remuneração
Auditorias 
conjuntas

Expansão 
do âmbito 
da auditoria

Proibição dos 
serviços de 
não-auditoria

Informação 
de previsões, 
sustentabili-
dade (RSE)

Informação 
prospectiva 
e de susten-
tabilidade  

Reporting 
para os 
surpevisores 
do mercado 
de capitais

A CE considera pertinente debater o âm-
bito da auditoria externa no contexto 
do actual enquadramento económico e 
financeiro, atendendo a que, conjunta-
mente com a função de supervisão e as 
práticas de corporate governance, esta 
desempenha um papel essencial na esta-
bilidade financeira dos mercados.

Nuno Martins Rainha

nuno.martins.rainha@pt.pwc.com
Consulting
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estudo de caso

A partilha de experiências 
e de conhecimentos entre 
profissionais é um factor 
de sucesso organizacional, 
potenciando a motivação,  
o networking e o empower-
ment, e sustentando um dos 
pilares básicos na edifica-
ção do capital humano – o 
desenvolvimento individual 
numa lógica de meritocracia, 
onde a responsabilização é 
fundamental para acrescen-
tar valor.

Nas organizações modernas 
e competitivas, os talentos 
são centrais na criação de 
valor e na gestão do capital 

humano, a calibragem de 
hard skills e de soft skills é 
um factor crítico de sucesso, 
porque se os conhecimen-
tos técnicos (competências 
verticais) são essenciais, as 
interacções intrapessoais e 
interpessoais, a ética profis-
sional e o pensamento crítico 
na resolução de problemas 
são determinantes para a 
sustentação duma empresa 
vencedora. E este é justa-
mente o universo de acção 
da PwC e um dos objectivos 
que a move – oferecer solu-
ções de formação geradas 
num mix entre hard e soft 
skills, dinamizando o capital 

humano e social dos clientes. 
Esta concepção inovadora 
na oferta de serviços de 
formação surgiu dos bons 
resultados obtidos pela PwC 
nas acções de formação 
profissional dos seus colabo-
radores, desde o seu arran-
que, em 2005 – uma opor-
tunidade única de ampliar 
horizontes de intervenção, 
tendo por princípio básico o 
valor acrescentado de uma 
formação de qualidade cer-
tificada no desenvolvimento 
das competências de profis-
sionais de elevado potencial, 
de forma a que estes possam 
melhorar o seu desempenho 

Aprender, melhorar, pro-
gredir e criar valor para as 
empresas e para nós próprios 
– eis um objectivo que a ‘Aca-
demia da PwC’ quer ajudar 
a concretizar no universo 
empresarial português.

Academia da PwC
Formação de valor acrescentado
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Esta lógica de partilha 
de know-how justifica a 
confiança de mais de 300 
empresas e de 6 mil profis-
sionais. 
Entre os projectos desenvol-
vidos, sobressaem os associa-
dos ao core business da PwC, 
nomeadamente o Sistema de 
Normalização Contabilísti-
ca (SNC), com um volume 
de mais de 47 mil horas de 
formação partilhadas com 
1.845 participantes.
A Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) e o Millennium Bcp 
são duas das instituições de 
referência no mercado nacio-
nal que optaram pelos servi-

Como entidade certificada, a 
‘Academia da PwC’ é reconhecida 
pela excelência, pelas competências 
técnicas dos formadores certificados 
e pela aplicação dessas competências 
nas actividades profissionais dos 
formandos.

ços de formação da ‘Acade-
mia da PwC’ para formarem 
os seus profissionais no Novo 
Modelo Contabilístico do 
SNC (Sistema de Normaliza-
ção Contabilística). 

No conjunto, foram 471 for-
mandos (124 da CGD e 347 
do Millennium Bcp) e cerca 
de 10 mil horas de forma-
ção (3 mil na CGD e 7 mil 
no Millennium Bcp), sendo 
o feedback extremamente 
positivo, já que, em média, 
os profissionais considera-
ram ter valorizado em 25%, 
no caso da CGD, e 37%, no 
caso do BCP, os seus conhe-
cimentos.
E se a avaliação dos forman-
dos foi estimulante, entre 
os formadores da PwC a 
satisfação pelos resultados 
alcançados é bem evidencia-
da por Carlos Maia, partner 

• Qualidade certificada

De profissionais 
para profissionais

• Inovação e valor 
   acrescentado

• Excelência de serviço

Networking

Formação

Cliente

• Competências ténicas
• Experiência

Profissionais da PwC

• Competências ténicas
• Experiência

Partilha de experiências e de conhecimentos

3. 
Impacto

2. 
Solução

1. 
Desafio

de Auditoria, para quem a 
experiência “foi bastante 
enriquecedora, pois permi-
tiu-nos tomar contacto com 
diferentes perspectivas de 
análise do reporte financeiro 
a preparar pelas empresas 
que recorrem ao financia-
mento bancário, em função 
das valências dos respectivos 
quadros bancários (analistas 
de crédito, comerciais, pro-
ject financers, entre outros)”.
Por isso, o futuro amplia 
expectativas e ambições e 
César Gonçalves, partner da 
‘Academia da PwC’, sintetiza 
a chave do sucesso da se-
guinte forma: “Excelência de 
serviço e partilha de conhe-
cimentos, sempre”.

e criar valor nas respectivas 
organizações. 
“De profissionais para 
profissionais” é um tipo de 
formação alicerçada numa 
idiossincrasia partilhada por 
talentos. Dentro e fora da 
PwC. E, por isso, como enti-
dade certificada, a ‘Academia 
da PwC’ é reconhecida pela 
excelência, pelas competên-
cias técnicas dos formadores 
certificados e pela aplicação 
dessas competências nas 
actividades profissionais dos 
formandos. 

Nuno Nogueira

nuno.nogueira@pt.pwc.com
Academia da PwC
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rubrica

Banca
Optimizar modelos internos  
reforça solidez

A crise financeira determi-
nou novos caminhos para 
a regulação internacional, 
enfatizando a gestão do risco 
e as novas condições de mer-
cado e colocando a gestão 
do capital não só no topo das 
prioridades das instituições 
bancárias mas também do 
Bank of International Set-
tlements (BIS), que avançou 
para a revisão do Acordo 
de Basileia com o intuito de 
prover estas instituições de 
maior e melhor sustentabi-
lidade. Os mercados pas-
saram a ser mais exigentes 
relativamente aos níveis de 
solvabilidade das instituições 
financeiras, em particular 

dos bancos, e ficou patente 
a necessidade da existência 
de buffers para fazer face a 
choques adversos. Melhorar 
os rácios de capital é, pois, 
uma preocupação emergente 
para os responsáveis pela 
gestão da generalidade das 
empresas. Alcançar este ob-
jectivo envolve um processo 
rigoroso de desenvolvimento 
de modelos internos que 
conduza à selecção dos 
métodos mais eficazes no 
controlo do risco de crédito 
e de mercado, satisfazendo 
os requisitos decorrentes 
da Directiva de Requisitos 
de Capital (CRD) com vista 
a aumentar a resiliência 

futura do sistema financeiro: 
CRDII, CRDIII,CRDIV. É, 
precisamente, neste processo 
que a PwC oferece soluções 
eficazes, contribuindo para 
a solidez das instituições 
num contexto em que a 
transparência e o rigor são 
valores determinantes para 
satisfazer os stakeholders e 
adaptar o negócio às novas 
condicionantes, como sejam 
a realização de stress tests. 
Um dos projectos recente-
mente concretizado pela 
Firma envolve um dos 
maiores bancos portugueses, 
que contratou a PwC para 
validar modelos internos 
para aferição dos riscos de 

A eficácia dos modelos 
internos de risco é condição 
necessária para optimizar a 
gestão do capital, cumprindo 
as regras de supervisão e, 
acima de tudo, para garantir 
a solidez das instituições e do 
sistema financeiro.

Solidez

Modelos 
internos

de cálculo
de rácios

de capital 
eficazes

Risco 
de crédito

Risco 
de mercado

Requisitos de capital

Fundos próprios

3.
Impacto

2.
Solução

Optimizar
gestão do capital

1.
Desafio

Solidez

Modelos 
internos

de cálculo
de rácios

de capital 
eficazes

Risco 
de crédito

Risco 
de mercado

Requisitos de capital

Fundos próprios

Optimizar
gestão do capital

3.
Impacto

2.
Solução

1.
Desafio

estudo de caso

Ana Cordeiro

ana.cordeiro@pt.pwc.com
Financial Services (Assurance )
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crédito e de mercado. Uma 
das ferramentas de diagnós-
tico, desenvolvida pela PwC, 
a Diagnostic Tool, permite 
manter o foco nos requisitos 
chave e no seu impacto sobre 
a actividade das instituições, 
permitindo que os clientes 
sigam todos os requisitos 
referentes ao Novo Acordo 
de Basileia/CRD.

Trata-se de um aspecto com 
grande impacto no negócio, 
dada a crescente necessidade 
das instituições financeiras 
optimizarem a gestão do 
seu capital. A experiência da 
equipa envolvida e a profun-
didade do trabalho realizado 
permitiram a apresentação 
de diversas sugestões de 
melhoria, que foram am-
plamente reconhecidas pelo 
cliente como de elevado 
valor acrescentado, já que 
conferiram eficácia a uma 
área complexa e central nos 
modelos de governação dos 
bancos. 

Refira-se a terminar, porque 
este é um aspecto deveras 
importante, que os bancos 
com modelos de cálculo 
eficazes ganham vantagens 
e sustentam uma visão de 
futuro antecipando desvios  
e sinais que possam afectar  
a sua actividade.

Durante dois meses, uma 
equipa de especialistas na 
área da supervisão analisou 
22 modelos internos do ban-
co, procurando verificar a 
adequação das metodologias 
e, acima de tudo, testando 
a sua eficácia. Com esta 
validação independente por 
parte da PwC, o cliente pas-
sou a poder utilizar modelos 
internos no cálculo dos seus 
requisitos de capital, o que 
lhe permitirá melhorar os 
rácios de capital. 

ceo #01   37
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conhecimento

Parcerias Público Privadas na Saúde
(Re)dimensionar um mercado  
de triliões de dólares 

O estudo analisa em pro-
fundidade as variáveis que 
condicionam o sucesso das 
PPP no sector da saúde a 
nível global, apresenta casos 
práticos e, fundamentalmen-
te, explica como é que as 
PPP podem melhorar a sus-
tentabilidade dos sistemas de 
saúde e qual o impacto que 
vão ter no seu negócio. Não 
há país no mundo em que 
os cuidados de saúde sejam 
inteiramente financiados 
pelo Estado. Mesmo sendo 
amplamente reconhecida a 
responsabilidade do Estado 
por assegurar o acesso aos 
serviços de saúde a todos os 
cidadãos, a participação do 
capital e da perícia privados 
é cada vez mais encarada 
como indutora de inovação 
e de eficiência. O que ainda 
não está totalmente claro, 
porém, é como se determina 
o correcto equilíbrio entre 
o uso de recursos privados 
e  de recursos públicos no 
financiamento e na gestão 
dos serviços de saúde. 

Na próxima década assistir- 
-se-á a uma verdadeira 
revolução no domínio das 
Parcerias Público Privadas 
no sector da saúde. O relató-
rio do PwC Health Research 
Institute, que publicámos em 
Dezembro de 2010, dá-nos a 
conhecer a dimensão e a evo-
lução de um mercado que vai 
crescer exponencialmente ao 
longo da próxima década.

Os debates sobre este assun-
to evoluem inevitavelmente 
para a discussão sobre a 
existência de diferentes 
estruturas que assegurem 
o melhor retorno possível 
dos investimentos quer para 
os contribuintes quer para 
o sector privado. É neste 
âmbito que se enquadram as 
Parcerias Público Privadas 
(PPP). 

Apoiados numa experiência 
de quase duas décadas de 
PPP em infra-estruturas no 
sector da saúde (hospitais 
e centros de saúde, funda-
mentalmente), os governos 
olham cada vez mais para 
este modelo como uma tábua 
de salvação para resolver 
carências na prestação de 
cuidados de saúde e de bem-
estar aos cidadãos dos seus 
países. 
À medida que o âmbito de 
aplicação dos modelos de 
PPP alarga, maior o po-
tencial de mercado para 
as organizações do sector 
privado. 
Contas feitas, a realidade 
é que as infra-estruturas 
hospitalares representam 
apenas 5% dos gastos públi-
cos com a saúde. De acordo 
com as estimativas da PwC, 
os gastos em infra-estruturas 
por parte dos países mem-
bros da OCDE e dos BRIC 
vão aumentar para 397 mil 
milhões de USD em 2020. 
Contudo, os maiores cres-

cimentos nos gastos com a 
saúde verificar-se-ão na pres-
tação de serviços clínicos e 
de bem-estar, mercado que, 
pelas estimativas da PwC, 
valerá mais de 7,5 triliões de 
USD em 2020.

Entre 2010 e 2020, mais 
uma vez de acordo com as 
projecções da PwC, os gastos 
públicos acumulados em 
infra-estruturas da saúde de-
verão rondar os 3,6 triliões 
de USD, mas os acumulados 
sem ser em infra-estruturas 
atingirão os 68,1 triliões de 
USD, o que indica que há um 
enorme mercado por des-
bravar onde as organizações 
do sector privado vão poder 
colaborar com os governos 
para em conjunto melhora-
rem tanto a eficiência como 
a qualidade dos sistemas de 
saúde. 
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Seguros
Preparam-se para  
a Solvência II

Mas estarão as companhias 
de seguros e de resseguros 
europeias preparadas para 
operarem de acordo com as 
novas regras já em 2012? 
E os organismos de super-
visão? Os custos estimados 
estarão aquém da realidade?

A pesquisa conduzida pela 
PwC durante os meses do 
Verão e do Outono de 2010, 
a que responderam 115 
companhias de seguros e 
resseguros, mostra variações 
acentuadas nos estados de 
preparação e implementação 
internos das empresas segu-
radoras no espaço europeu. 
Inclusive, muitas das compa-
nhias ainda não começaram 
verdadeiramente a preparar-se 
ou, então, estão ainda a dar 

os primeiros passos para 
funcionarem de acordo com 
os requisitos da Directiva 
(mais de 40%). Mesmo as 
que estão no pelotão da fren-
te – localizadas fundamen-
talmente em França, Alema-
nha e Bélgica – manifestam 
preocupações qualitativas e 
quantitativas em relação aos 
recursos humanos e finan-
ceiros a afectar e, inclusive, 
na adequação dos programas 
de comunicação internos a 
implementar. 

De realçar que mais de 80% 
dos inquiridos vê a Directi-
va Solvência II como uma 
oportunidade para melhorar 
a gestão de risco e 65% acre-
dita que irá conseguir gerir o 
capital de forma mais eficaz 
e eficiente. Um dos princi-
pais objectivos da Solvência 
II é o de melhorar a gestão 
do risco pelo que a maioria 
das seguradoras vai tentar 
alinhar o cumprimento dos 
requisitos da Directiva com 
iniciativas paralelas de me-
lhores práticas (como o En-
terprise Risk Management), 
por forma a beneficiar das 
sinergias conseguidas. 
As respostas ao inquérito 
conduzido pela PwC su-
gerem que as seguradoras 
que operam no ramo Vida 
encaram as obrigações 
decorrentes desta Directiva 
com maior optimismo e, 
sobretudo, como potencia-
doras de maiores vantagens 
competitivas, quando com-
paradas com as seguradoras 
dos ramos Não Vida e com as 
resseguradoras.
Nesta fase, as companhias 
estão ainda muito pouco 
focadas nas relações com os 
stakeholders externos, com 

A indústria europeia de segu-
ros prepara-se para enfrentar 
grandes desafios. A Directiva 
Solvência II (que os Estados- 
-Membro da UE têm de trans-
por para o direito interno até 
31 de Outubro de 2012 e que 
entrará em vigor no dia 1 de 
Janeiro de 2013) vai implicar 
a maior mudança alguma 
vez registada no regime 
legal que regula a actividade 
seguradora e as entidades de 
supervisão.

excepção das entidades de 
supervisão, que também en-
frentam desafios semelhan-
tes. No entanto, o diálogo 
adequado com analistas de 
mercado, agências de rating 
e organizações da própria 
indústria ajudará a que tirem 
melhor partido de alguns 
dos benefícios mais amplos 
do projecto Solvência II.

A maioria das companhias 
acredita também que as 
entidades de supervisão têm 
os recursos suficientes para 
levar a cabo a revisão do 
processo de fiscalização mas 
apenas uma pequena mino-
ria (3%) está ‘muito confian-
te’ em que aquelas tenham 
efectivamente capacidade 
para reverem e, sobretudo, 
para validarem a qualidade 
dos modelos de gestão in-
ternos que as empresas vão 
usar quando a Solvência II 
entrar em vigor.
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Como gerir o seu próprio 
negócio?
PwC Family Business Survey

Quando o mundialmente 
famoso investidor Warren 
Buffett usou a expressão 
‘skin in the game’, referia-se 
aos gestores e executivos que 
investiam o seu dinheiro na 
compra de acções das empre-
sas que geriam. Em todos os 
negócios e empresas familia-
res os membros fundadores 
detêm uma fatia significativa 
do capital e um ou mais 
parentes muito próximos – 
Kin – assumem posições na 
administração ou gestão de 
topo da companhia/grupo 
empresarial.
O título do nosso segundo 
survey global dedicado às 
empresas familiares reflecte 
esta dualidade: as empresas 
familiares têm ambos os 
lados – skin (gestores profis-
sionais) e kin (parentes) –  
no jogo. O mesmo se pas-
sa no conhecido modelo 
de negócio familiar que é 
composto por três círculos 
sobrepostos: o da empresa, 
o dos proprietários e o da 
família. O modelo mostra 
a diversidade de interes-
ses existente e onde estes 
se cruzam e/ou divergem. 
Demonstra, igualmente, 
como as perspectivas das 
diferentes partes dependem 
tanto da posição que ocupam 
em cada um dos três círculos 
como da personalidade de 
cada um dos envolvidos.

Podemos perguntar-lhe 
como é que está a lidar com 
a sua sucessão e como re-
solve questões relacionadas 
com a venda ou alienação de 
acções ou de quotas de fami-
liares na sua empresa? Mais, 
como é que acha que devem 
ser premiados os membros 
dos órgãos de gestão da 
empresa? A sua família, com 
participações no capital, tem 
a mesma visão de negócio? 
Tem planos de expansão do 
negócio e acesso a capi-
tal para concretizar esses 
planos?
Mais de um quarto dos negó-
cios familiares que integram 
a amostra do nosso sur-
vey – a proporção aumenta 
para mais de um de terço 
nos mercados emergentes – 
deverá mudar de mãos nos 
próximos cinco anos, mas, 
destes, é expectável que 
mais de metade permaneça 
na família fundadora. Contu-
do, praticamente metade das 
companhias da amostra não 
tem qualquer plano de suces-
são, e, das que o têm, cerca 
de metade designou um 
indivíduo com característi-
cas específicas para assumir 
a liderança do negócio. 
Gerir as questões de pro-
priedade do negócio e de 
outros activos familiares 
com equidade é igualmente 
desafiante. 

Uma das várias conclusões 
relevantes a reter, sobretu-
do pela dificuldade em a 
concretizar na prática, é a 
de que as empresas familia-
res que mais perduram no 
tempo são as que estabele-
cem limites ou fronteiras 
claras entre os assuntos que 
dizem respeito aos negócios, 
aos accionistas e à família, 
e que discutem os assun-
tos de índole familiar e os 
relativos à propriedade em 
sede própria, fora da sala do 
Conselho de Administração/
Direcção da empresa. 

Conversámos com mais de 
1.600 proprietários e/ou ges-
tores de empresas familiares 
em 35 países para descobrir-
mos como estão a lidar com 
a recessão económica, que 
desafios têm de enfrentar 
e como estão a preparar-se 
para o futuro. Não perca a 
oportunidade de comparar 
a sua experiência com a dos 
seus pares em todo o mundo  
e saber o que estão – e como – 
a fazer para prosperar.

conhecimento
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A indústria livreira está em 
pleno processo de mudança e 
é a principal interessada em 
assegurar que o digital não 
lhe passa ao lado. Nos EUA as 
previsões apontam para uma 
quota de mercado de 22,5% 
em 2015.

Virar de página
O futuro dos eBooks

Não é previsível que num 
futuro próximo os livros 
encadernados sejam encon-
trados apenas em museus, 
em colecções privadas ou em 
antiquários e feiras de an-
tiguidades ou, ainda, vistos 
como meras curiosidades. 

A indústria livreira vai con-
tinuar a prosperar, mas vai 
sofrer o impacto dos livros e 
dos leitores digitais (eBooks 
e eReaders).
As tecnologias mudam muito 
rapidamente mas os hábitos 
das pessoas não. Os consu-
midores vão continuar a ler e 
a ter livros encadernados nas 
estantes e a oferecê-los como 
presentes de aniversário e de 
Natal. 
Mas não duvide que equi-
pamentos como o iPad e o 
Kindle marcam nitidamen-
te o início do processo de 
transformação para o digital 
e que o mercado livreiro 
já começou a dar passos 
irreversíveis em novos terri-
tórios.
Editoras, livrarias online e 
fabricantes de equipamentos 
de leitura em formato digital 
(como o Kindle e, mais 
recentemente, o Nook, entre 
outros) têm grandes expec-
tativas em relação ao futuro 
digital da indústria livreira. 
Uma nova geração de leito-
res digitais tem finalmente 
a possibilidade (há muito 
esperada) de atrair consumi-
dores para longe do mundo 
do papel e da tinta. 

Que aspectos devem as em-
presas ter em atenção para 
assegurarem que os eBooks 
sejam mais do que um mero 
custo para as editoras e um 
novo condutor de vendas 
para a Apple, a Amazon 
e outros? Que acções se 
recomendam aos players do 
mercado? Os eBooks e os 
eReaders são um risco ou 
uma oportunidade? Para 
quem? 
O Estudo da PwC dá-lhe a 
conhecer a visão de espe-
cialistas sobre os factores 
de competitividade que os 
vários intervenientes da 
fileira devem considerar, os 
desafios que têm pela frente 
e, sobretudo, mostra-lhe 
o que o consumidor quer 
e quais as tendências de 
evolução futura (tablets ou 
eReaders?). 
Finalmente, analisa os facto-
res críticos de sucesso para 
os diferentes modelos de 
negócio e recomenda as li-
nhas de acção a seguir pelas 
editoras, livrarias tradicio-
nais, livrarias e lojas online, 
fabricantes de equipamentos 
e intermediários. A distribui-
ção digital de jornais e revis-
tas através de tablets como 
o iPad da Apple também não 
foi esquecida.

O nosso estudo ‘Virar a 
página: o futuro dos eBooks’ 
analisa as atitudes e o 
interesse dos consumidores 
pela leitura de livros em 
suporte digital, identifica as 
oportunidades e o desenvol-
vimento futuro do mercado 
dos eBooks e dos eReaders, 
e apresenta recomendações 
para editores, retalhistas 
tradicionais, retalhistas on-
line, fabricantes de leitores e 
tablets e intermediários. 

A era de Gutenberg não está 
a chegar ao fim. Os livros 
impressos vão continuar a 
existir por muitos e bons 
anos. Afinal, a televisão não 
acabou com o cinema nem 
com a rádio como as vozes 
mais pessimistas anuncia-
ram. 
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pontos de vista

Cidades
Devem ser geridas 
como empresas?

Realidades complexas
As cidades devem ser 
geridas como empre-
sas? 
Luísa Schmidt: Obvia-
mente que não. Nem as 
cidades podem ser geridas 
como empresas; nem as 
empresas podem ser geridas 
como cidades. São realidades 
completamente diferentes 
que prosseguem objectivos 
de tipo diferente. As cida-
des devem ser geridas – e 
bem geridas – mas parece 
absurdo deslocar modelos 
de gestão empresarial e 
transpô-los para as realida-
des urbanas. Isto não quer 
dizer que, dentro de uma 
cidade, não existam organis-
mos que devam ser geridos 
como empresas, mas nunca a 
cidade em si. 
Agora, se a pergunta tam-
bém pretende subentender 
que as cidades devem ser 
geridas para dar lucro, acho 
muito problemático avaliar 
esse tipo de rendimento. O 
lucro que uma cidade produz 
– e pode produzi-lo em larga 

Luísa Schmidt

Socióloga e investigadora no ICS, Instituto de Ciências Sociais  
da Universidade de Lisboa

quantidade – tem escalas 
e tempos completamente 
diferentes e muitas vezes 
tão longínquos, que é difícil 
imaginá-lo quanto mais 
contabilizá-lo. Por exemplo, 
a reconstrução da Baixa 
Pombalina e do Terreiro do 
Paço no século XVIII, é hoje 
– no século XXI – um enor-
me factor de rentabilidade 
para a cidade de Lisboa… 
Em suma, a questão posta 
nestes termos roça o absur-
do. A complexidade de uma 
cidade não se compadece 
com a relativa simplicidade 
de uma empresa. Uma em-
presa tem objectivos e metas 
muito claras. Uma cidade 
tem objectivos e metas incri-
velmente complexas.

Ernâni Lopes, ilustre eco-
nomista falecido no final 
de 2010, afirmava convicto 
que “a cidade é o ponto de 
acumulação das capacidades 
de geração de valores e de 
transformação da economia”.
Será que sim? E, para tal, 
como devem ser geridas as 
cidades? Como as empre-
sas? Conheça a opinião de 
dois reputados especialistas 
portugueses nesta matéria: 
Luísa Schmidt, socióloga e 
investigadora no Instituto de 
Ciências Sociais da Univer-
sidade de Lisboa, e Nuno de 
Sousa Pereira, presidente da 
Direcção da EGP, escola de 
negócios da Universidade do 
Porto.

A excelência deve ser 
um requisito, um pres-
suposto ou um objectivo 
na forma como as cida-
des devem ser geridas? 
L.S.: Teoricamente, a exce-
lência deve sempre pautar 
todos os procedimentos 
sejam eles quais forem. 
A excelência é um padrão. 
Portanto, numa cidade, como 
em qualquer circunstância 
da vida, devemos pautar os 
nossos critérios pela excelên-
cia. A excelência deve ser um 
objectivo; e só consegue ser 
um objectivo se for também 
um pressuposto, pelo que, é 
sempre um requisito…
Precisamos de mais exce-
lência na gestão das nossas 
cidades? Sim, claro, desde a 
escala mais micro (Juntas de 
Freguesia), até à escala mais 

A complexidade de uma cidade não se 
compadece com a relativa simplicidade 
de uma empresa.
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Nuno Sousa Pereira

Presidente da Direcção da EGP, Escola de Gestão do Porto, Business 
School da Universidade do Porto

macro (cidade-região, áreas 
metropolitanas). 

Replicar modelos 
empresariais de gestão
As cidades devem ser 
geridas como empresas? 
Nuno de Sousa Pereira: 
A generalidade das projec-
ções sobre a evolução da 
população e sobre o processo 
de urbanização mundiais 
apontam para uma concen-
tração crescente da popula-
ção em torno de um número 
seleccionado de centros 
urbanos. Adicionalmente, 
o processo de globalização 
conduzirá a que seja tam-
bém limitado o número de 
cidades reconhecidas como 
centros de excelência em 
áreas de competência ou de 
actividade, como a educa-
ção, a inovação, a cultura, 
o turismo ou como centros 
financeiros e de negócios.
Torna-se, por isso, cada vez 
mais premente que as cida-
des sejam geridas obedecen-
do aos mesmos princípios de 
gestão que prevalecem nas 

empresas mais bem sucedi-
das: comunicar uma visão 
esclarecedora, ter uma estra-
tégia diferenciadora, estabe-
lecer objectivos simples, mas 
ambiciosos, implementar 
uma linha de acção coerente, 
instituir instrumentos de 
monitorização e de avaliação 
rigorosos, escolher líderes 
com criatividade e capacida-
de de mobilização.
A concorrência entre cidades 
será cada vez maior pela cap-
tação de recursos financei-
ros e de investimento, pela 
atracção das pessoas mais 
qualificadas, pela capacida-
de de afirmação no mundo, 
pelo grau de inovação e de 
diferenciação, pela qualida-
de ambiental e de vida que 
proporcionam. 
Cada cidade deverá poten-
ciar as suas valências, gerar 
novas competências, primar 
pela excelência. As cidades 
vencedoras serão as que con-
seguem atingir tudo isso sem 
hipotecar a sua identidade, 

o que têm de único e irre-
petível, como a sua história 
e a sua cultura. Só assim 
se podem afirmar no muito 
longo prazo. 
Tal como numa empresa, o 
gestor tem que  identificar 
esses atributos únicos e com-
petir com base neles.
Cada cidade corresponde a 
uma marca que corporiza 
um conceito de vida, opções 
identificadoras de perspec-
tivas de carreira, qualidade 
de vida, infra-estruturas de 
apoio social, qualidade e 
acesso a serviços de saúde e 
de educação, oferta cultural 
e de entretenimento, espaços 
verdes. Com uma mobilidade 
mais fácil e menos onerosa, 
em que cada pessoa se sente 

A excelência deve ser 
um requisito, um pres-
suposto ou um objectivo 
na forma como as cida-
des devem ser geridas?
N.S.P.: Por questões de 
crescimento e sustentabili-
dade, uma cidade terá de ser 
gerida como uma empresa. 
A excelência na gestão será 
um requisito fundamental 
para que uma cidade se 
possa afirmar e diferenciar 
no contexto mundial como 

A gestão das cidades deve obedecer  
aos mesmos princípios de gestão que 
prevalecem nas empresas mais bem 
sucedidas.

mais cidadão do mundo e 
menos identificado com a re-
gião onde nasceu, o nível de 
exigência quanto à relação 
custo-benefício inerente à 
escolha de uma determinada 
localização será maior. 

um pólo de excelência e 
atractividade. Visão, estra-
tégia e planeamento, ob-
jectivos, avaliação tal como 
nas empresas, serão estes os 
princípios orientadores das 
cidades que terão capacidade 
de aglutinar em vez de ser 
aglutinadas e que demons-
trarão maior vitalidade e 
dinamismo.
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à parte

Trabalhar, dar  
o exemplo, gostar 
com paixão
Palavras chave de um 
treinador excepcional

Nome maior do atletismo e 
da história do desporto por-
tuguês, Mário Moniz Pereira 
dispensa apresentações. 
Mantém no espírito, na voz e 
no olhar a energia e a jovia-
lidade que a idade teima em 
conquistar. Tem 90 anos, 65 
dos quais  dedicados quase 
que consecutivamente ao 
Sporting. Quase tantos como 
os dedicados aos atletas da 
selecção nacional que levou 
a 11 jogos olímpicos como 
treinador e seleccionador 
nacional e a centenas de 
campeonatos internacionais, 
e, ainda, quase tantos como 
os dedicados à composição 
de músicas e letras de fados 
que a todos encantam pelas 
vozes de intérpretes como 
Lucília e Carlos do Carmo, 
Camané, Maria da Fé, Ro-
drigo, Carlos Ramos, José da 
Câmara e da neta Carminho 
Moniz Pereira, entre muitos 
outros.
Conversador e com grande 
sentido humor, o sócio nº 2 e 
vice-presidente do Conselho 
Directivo do Sporting Clube 

longo dos anos) havia quem 
duvidasse das (minhas) 
capacidades (e) dos atletas 
portugueses, mas eu sem-
pre acreditei. Voltando à 
pergunta, obviamente que 
um treinador tem que ter 
os conhecimentos técnicos 
necessários mas, sobretudo, 
tem de estar apaixonado 
pelo que está a fazer e, em 
especial, tem de dar o exem-
plo. Não basta dizer, tem de 
dar o exemplo. Tem de ser 
pontual, organizado, disci-
plinado, metódico, empenha-
do, perseverante, exigente e 
estar próximo dos atletas, da 
sua equipa. Comigo houve 
sempre treino e eu era sem-
pre o primeiro a chegar ao 
campo. Inclusive costumava 
dizer: “Comigo há treino 
sejam quais forem as condi-
ções climatéricas, incluindo 
terramotos!”. Sempre estive 
muito próximo dos atletas, 
acompanhava-os para todo 
o lado, vivendo exactamente 
como eles. Foi assim que 
ao longo da vida consegui 
fazer coisas que toda a gente 

de Portugal, partilhou algu-
mas das suas inúmeras me-
mórias e aceitou conversar 
connosco sobre os princípios 
e regras que pautaram o seu 
desempenho profissional e o 
tornaram o treinador que até 
hoje conseguiu somar melho-
res resultados na história do 
atletismo nacional. 

O que fez de si um treinador 
de excelência?
A paixão pelo atletismo 
enquanto modalidade 
desportiva. Desde que me 
conheço que o atletismo (e 
no Sporting em especial)  
é a minha paixão.

Sim, mas como conseguiu 
que alguns atletas portugue-
ses que treinou e orientou 
obtivessem resultados que 
mais ninguém antes tinha 
conseguido? Que caracte-
rísticas distinguem um bom 
treinador de um excelente 
treinador?
Realmente quando comecei 
a trabalhar como treinador 
no Sporting (em 1945, e ao 
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treal). Chorei ‘que nem uma 
Madalena’, foi um momento 
memorável. Felizmente, tive 
muitos outros momentos de 
excelência no Sporting. O 
SCP não é só futebol, tem 
muitas outras modalidades, 
e há 20 anos que ganha cam-
peonatos de atletismo.

Reformou-se das funções de 
treinador e director do atle-
tismo do SCP o ano passado, 
em 2010, aos 89 anos, certo? 
Mas continua a fazer parte 
da Direcção do Sporting?
Sim. Já não tenho saúde 
para me levantar às 6h00 da 
manhã para ir correr para 
o Parque de Monsanto com 
os atletas. E se não os posso 
acompanhar, já não posso 
desempenhar as minhas fun-
ções como deve de ser. Mas 
continuo na Direcção do SCP 
e continuo a ir assistir às 
provas e aos campeonatos, 
de cronómetro em punho e 
com a caneta e o caderno 
para anotar os resultados 
dos melhores atletas. Sempre 
registei tudo o que fiz (como 
treinador e seleccionador). 
Tenho registos dos melhores 
tempos de todos os atletas 
(leia-se dos que importam) 
em todas as provas em que 
participaram e por ano. 
Assim como tenho registos e 
arquivo organizado de todos 
os jogos olímpicos, campeo-
natos mundiais e europeus 
em que participei como trei-
nador e como seleccionador 
nacional. 
Enquanto dirigente posso 
dizer-lhe que, desde 1995, 
ano em que entrei para a Di-
recção do SCP, assisti a 476 
provas de atletismo, a 200 
jogos de andebol, a 101 jogos 
de ténis de mesa, a 22 saraus 

de ginástica, a 28 campeo-
natos de bilhar, a 126 jogos 
de futebol e a 52 provas de 
natação (fui eu que dei o 
mergulho inaugural na pisci-
na do SCP e não foi assim há 
tanto tempo!).

Em que projectos está agora 
envolvido para além do SCP?
A Direcção do Museu do 
Fado veio desafiar-me para 
fazer uma apresentação a 
explicar como é que, não 
percebendo eu nada de 
música, consegui compor e 
ter 134 músicas e algumas 
letras registadas na Socieda-
de Portuguesa de Autores. 
Tenho estado a preparar e 
a organizar esse trabalho 
e julgo que vai correr bem 
porque tenho histórias muito 
engraçadas para contar – a 
ajuda do maestro Jorge 
Machado na escrita das 
partituras; as jantaradas 
na casa de fados do Carlos 
Ramos e, mais tarde, da 
Lucília do Carmo, depois de 
sairmos das reuniões tardias 
na Federação Portuguesa de 
Atletismo; como compus o 
meu primeiro fado (Conten-
tamento), os tempos que pas-
sei no coro do Liceu Camões 
e no coro do INEF, entre 
outras e muito variadas.
Mas, e sem presunção, sem-
pre tive um bom ouvido para 
a música e até canto fado 
sem desafinar!

Como passa um dia exce-
lente?
Com a minha família – já 
tenho bisnetos! E a assistir a 
provas de atletismo do meu 
clube de sempre.  

“Sempre estive muito próximo dos 
atletas, acompanhava-os para todo 
o lado, vivendo exactamente como 
eles. Foi assim que ao longo da 
vida consegui fazer coisas que toda 
a gente dizia serem impossíveis de 
alcançar”.

dizia serem impossíveis de 
alcançar. Pensava para mim 
mesmo: ‘São impossíveis? 
pois eu vou conseguir!’

Quer partilhar connosco dois 
ou três momentos de exce-
lência na sua carreira como 
treinador, seleccionador e 
dirigente?
Quando terminei o curso 
no Instituto Nacional de 
Educação Física alguém me 
perguntou quais eram os 
meus objectivos como trei-
nador. Respondi que o meu 
maior objectivo era que um 
dia um atleta treinado por 
mim ganhasse a medalha 
de ouro nos jogos olímpicos, 
pois teria imenso orgulho 
em ouvir tocar o hino nacio-
nal. Demorou 39 anos, mas 
consegui concretizar esse 
sonho. Carlos Lopes venceu 
a maratona nos Jogos Olím-
picos de Los Angeles (a 12 de 
Agosto de 1984) e tornou-se 
o primeiro português a ga-
nhar uma medalha de ouro 
numa olimpíada (já tinha 
sido o primeiro a receber 
a medalha de prata numa 
prova olímpica, ao ficar em 
2º lugar na final dos 10.000 
metros em 1976 em Mon-
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destaque 

A marca PwC

Desde o final de 2010 que 
a rede de firmas PwC, a 
marca mais reconhecida 
entre as quatro maiores 
redes mundiais de serviços 
profissionais (conhecidas 
como as Big Four), tem uma 
nova imagem associada ao 
reposicionamento estratégi-
co. O objectivo é que a PwC 
seja conhecida pela criação 
de relações de grande proxi-
midade com os clientes, que 
lhes permitam criar o valor 
que procuram. 
A nova imagem inclui um  
logótipo simplificado, forma-
do pelas iniciais. Na realida-
de, desde 1998 que ‘PwC’ 
se utilizava, dentro e fora  
da firma, como alternati-
va ao nome por extenso 
‘PricewaterhouseCoopers’. 
Todo o rebranding da PwC 
surgiu após uma consulta 
feita junto de mais de 10.000 
clientes e não clientes, e 
colaboradores da PwC e está 
desenhado para facilitar a 
sua utilização e adequação 
aos meios digitais.

tome nota...

PwC 
vencedora 
nos prémios 
MAKE 2010

Pelo quinto ano 
consecutivo, a PwC 
foi uma das vencedo-
ras do prémio Most 
Admired Knowledge Enterprises (MAKE), 
que reconhece as organizações pela sua 
capacidade de transformar o seu conheci-
mento em capital intelectual e valor para os 
accionistas. Os vencedores deste prémio são 
seleccionados por um painel constituídos por 
executivos de topo das 500 maiores empresas 
da lista da revista Forbes.

415
No ano financeiro de 2010 (Julho 2009- Junho 
2010) as firmas membro da network da PwC 
prestaram serviços a 415 empresas da Fortune 
Global 500 e a 415 empresas do FT Global 500. 
Além disso, ao longo do ano, as firmas membro 
da network da PwC trabalharam para mais de 
metade das maiores empresas de cada mercado 
regional.

A nova imagem PwC

Podemos ver a aplicação do logótipo  
da PwC nos vários materiais de  

divulgação da marca, como o  
stand de recrutamento e o novo website.  

Veja mais em www.pwc.com/pt
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Vencedores da 4ªedição  
do Prémio Cidadania

Quais as empresas e organizações não gover-
namentais mais bem sucedidas na aplicação 
das suas práticas de responsabilidade social?
A PwC, em parceria com a AESE - Escola de 
Direcção e Negócios, atribuiu o Prémio Cida-
dania das Empresas por sector de actividade 
às seguintes entidades: ANA, AXA, BES, 
EDP, Efacec, Grupo Soares da Costa, LIPOR, 
Portugal Telecom e Sonae SGPS. O Centro 
Social e Paroquial da Macieira, a Associação 
Mundo a Sorrir e a Associação Sol foram as 
organizações não governamentais premia-
das nesta 4ª edição do Prémio Cidadania. 
O júri atribuiu ainda uma menção honrosa 
à Associação Aprender a Empreender pelas 
suas boas práticas.
Os prémios foram entregues numa cerimónia 
que se realizou na AESE, onde estiveram 
presentes mais de 100 convidados. Antes do 
anúncio dos vencedores, houve tempo para 
as intervenções de André Abadie, da PwC 
Reino Unido, que falou sobre sustentabilida-
de, e do Prof. Eugénio Viassa Monteiro, da 
AESE, que abordou o desafio da cidadania. PwC atenta ao OE 2011

A área de fiscalidade da PwC acompanhou 
desde o início o tema do Orçamento de 
Estado 2011, com vista a partilhar com 
clientes e outros stakeholders todas as no-
vidades em tempo real. Além de parcerias 
com alguns órgãos de comunicação social 
para a interpretação do documento, a PwC 
realizou duas conferências dedicadas ao 
Orçamento do Estado para 2011, em Gaia e 
em Lisboa, nas quais participaram mais de 
400 pessoas. As apresentações do OE 2011 
no Porto ficaram a cargo de profissionais 
da PwC da área de fiscalidade (Jaime Es-
teves, Jorge Figueiredo, Catarina Nunes, Susana Caetano, Rita Rodrigues, 
Rodrigo Domingues, Mário Braz e Ana Duarte) e houve ainda um painel de 
especialistas que debateu o tema, entre os quais António Martins (Facul-
dade de Economia da U. Coimbra), António Pires de Lima (Unicer), João 
Loureiro (Faculdade de Economia da U. Porto) e João Taborda da Gama 
(Universidade Católica Portuguesa). Luís Mira Amaral (Banco BIC Portu-
guês), Jaime Esteves (PwC), João Amaral Thomaz (Mediador do Crédito), 
João Taborda da Gama (Faculdade de Direito da Universidade Católica) e 
Martim Avillez Figueiredo (Grupo Impresa) fizeram as apresentações em 
Lisboa. 
Todas as informações de carácter fiscal são partilhadas frequentemente 
através da newsletter ‘Flash Fiscal’ acessível em www.pwcinforfisco.pt, 
tendo-se também publicado um resumo do OE 2011 disponível no nosso 
website em www.pwc.com/pt

12 prémios  
e 1 menção  
honrosa
Nos Prémios Cidadania 
das Empresas por sector 
de atividade, atribuídos 
pela PwC, em parceria 
com a AESE.
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Encontro Alumni

Deixar de ser colaborador da PwC não significa deixar de 
ser parte da família. Os antigos colaboradores da empresa 
reuniram-se em Lisboa, no dia 14 de Dezembro, para um 
encontro de alumni.
A Sala do Tratado, no Pavilhão Atlântico, recebeu cerca de 
120 pessoas, que puderam reencontrar alguns dos actuais  
e dos antigos colaboradores da PwC. 
Durante o encontro, foi ainda feita a pré-apresentação do 
website com acesso exclusivo para alumni, que está disponí-
vel desde o início de 2011. Sob o mote ‘O saber do passado, 
na mudança para o futuro’, este website funcionará como 
canal de comunicação privilegiado entre a PwC e os seus 
alumni.

Open University
A PwC lançou a Open University, uma iniciativa inédita 
na área corporativa, que permite o acesso online e de 
forma gratuita a cerca de 150 cursos. A oferta formativa 
encontra-se em pwc.com/openuniversity

PwC ganha Prémio APG  
Empresa 2010
O Prémio APG Empresa foi atribuído à PwC Portugal, pela 
intervenção e melhores práticas na área da gestão e  
do desenvolvimento das pessoas. Na edição anterior a 
vencedora foi a Volkswagen Autoeuropa. A entrega oficial 
de prémios realizou-se no passado dia 9 de Novembro, no 
Hotel Sofitel em Lisboa.

PwC na XVII Conferência  
Anual do IPAI
O Instituto Português de Auditoria Interna contou mais 
uma vez com o patrocínio da PwC. O evento realizou- 
-se no dia 19 de Novembro, no Hotel Altis, em Lisboa. 
Patrique Fernandes, Forensic Services partner, foi o 
orador da PwC, tendo abordado a questão de esquemas 
de fraudes.

Projecto Solvência II  
em debate na PwC 
A actualidade do tema assim o exige e Lisboa foi o palco 
desta reunião interna da PwC, que contou com a partici-
pação especial dos presidentes do CEIOPS (Comité Euro-
peu de Supervisores de Seguros e Fundos de Pensões)  
e da APS (Associação Portuguesa de Seguradores).

Pós-graduações PwC 
Com o objectivo de apoiar o desenvolvimento da quali-
dade da fiscalidade em Portugal, a PwC criou parcerias 
com a Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) e com 
o Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto 
(ISAG). As pós-graduações de Fiscalidade e também 
Fiscalidade Avançada, no caso do ISAG, vão contar com 
profissionais da área fiscal da PwC para leccionarem 
algumas cadeiras.

breves...

destaque 

Apresentação do ‘Global 
Entertainment Media Outlook’

Quais as áreas e que impactos provocam os novos hábitos  
dos consumidores na despesa e receita de publicidade?  
Que atributos são essenciais para alcançar sucesso no novo  
mundo digital?
Estas foram algumas das perguntas exploradas no estudo 
‘Global Entertainment Media Outlook 2010-2014’, que a PwC 
apresentou em Novembro, em Lisboa. Phil Stokes (partner da 
PwC Reino Unido), um dos envolvidos na elaboração deste 
estudo, veio partilhar as conclusões e tendências. No painel 
de debate estiveram José Vitorino, responsável pela indústria 
de Entretenimento e Média de Portugal, Martim Avillez (Im-
presa Publishing) e Rogério Canhoto (Grupo Havas Media), 
ficando a moderação a cargo de Carla Borges Ferreira (direc-
tora do Jornal Meios&Publicidade).
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