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da “ceo” ouvimos diferentes 
perspectivas sobre liderança, 
um dos principais valores da 
PwC.
Nesta edição da “ceo” destaco 
ainda um artigo sobre o 
estudo que fizemos em par-
ceria com o Expresso. A ideia 
foi a de comparar Portugal 
a países semelhantes em 
população ou PIB e que não 
beneficiassem de dotação 
excessiva de recursos natu-
rais inimitáveis para o nosso 
país. Algumas das conclusões 
podem-nos ajudar a pensar 
no que falta para Portugal ser 
um país líder.
Recentemente assumi a lide-
rança da PwC em Portugal 
num mandato para os próxi-
mos quatro anos. A paixão 
com que vivo e sempre vivi, 
ao longo da minha carreira 
na PwC, inspirou-me para 
assumir este desafio. Um 

amigo meu, muito sábio (ou 
não tivesse 74 anos), líder 
experiente, costuma dizer 
que ninguém consegue parar 
um homem e uma mulher 
apaixonados. Ora o desafio 
está em fazer jus a este pen-
samento que a experiência 
de vida ajudou a construir. 
Vivamos, pois, a paixão em 
tudo o que fazemos, nas 
relações profissionais que de-
senvolvemos com os clientes, 
na proximidade com colegas, 
junto das nossas famílias. 
O equilíbrio entre paixão 
e razão ou entre jogar em 
equipa e liderar, para uma 
liderança próxima daqueles 
com quem lidamos e,  
ao mesmo tempo, ambiciosa, 
é o desafio de todos nós. 

Boa leitura!

Alguém me dizia, há uns 
tempos atrás, que não há 
liderança sem paixão. Since-
ramente, fiquei a pensar na 
defesa veemente que a pessoa 
em causa fez deste atributo, 
segundo ela, condição sine 
qua non para uma lideran-
ça de sucesso. Certamente 
que não estava a pensar em 
algumas das características 
que vulgarmente associamos 
à paixão: emoção, falta de 
racionalidade, perturbação, 
loucura... Estaria antes a 
referir-se a: entusiasmo, 
predilecção, afecto forte, 

energia, amor ardente…
A entrevista com Zeinal Bava 
corrobora esta perspectiva. 
Para além de o referir especi-
ficamente, as suas respostas 
e a forma como fala da Por-
tugal Telecom e do projecto 
que lidera são a imagem de 
um CEO apaixonado. Ao 
longo deste segundo número 

editorial

Liderar com  
proximidade  
e ambição

José Pereira Alves

Territory Senior Partner

“O equilíbrio entre paixão e razão 
ou entre jogar em equipa e liderar, 
para uma liderança próxima  
e, ao mesmo tempo, ambiciosa,  
é o desafio de todos nós”
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à conversa com

Motivar é cultivar  
o mérito e a ambição

Zeinal Bava é presidente 
executivo da Portugal 
Telecom, uma das maiores 
e mais bem sucedidas em-
presas nacionais com forte 
presença internacional, 
nomeadamente em África  
e no Brasil. É jovem  
e entusiasta, empenhado 
e rigoroso; completamente 
focado e apostado em fazer 
da proximidade um dos 
maiores bens da organiza-
ção que dirige. 

Como caracteriza a liderança 
e que factores individuais e 
de carácter profissional são 
fundamentais para a tornar 
realidade?
Eu diria que para conduzir as 
organizações ao sucesso são 
necessários líderes que façam 
a diferença através 
da sua audácia, visão estra-
tégica e capacidade para 
motivar toda a organização,  
e que empreguem a sua  
criatividade, conhecimento 

e dedicação na criação de 
valor para os accionistas. 
É igualmente importante  
um líder partilhar com todos, 
de forma clara e transparen-
te, a sua estratégia e os seus 
objectivos. Essa partilha
é decisiva para garantir que 
se atingem as metas defini-
das e se alcança o êxito. 
Falo, naturalmente, em me-
tas ambiciosas e desafiantes, 
que procurem incutir em to-
dos uma vontade de exceder 

expectativas. No caso da PT, 
todos os desafios que tenho 
lançado às equipas que lidero 
têm sido alcançados  
e muitas vezes superados. 
Por exemplo, no início de 
2009 estabelecemos cinco 
objectivos estratégicos que 
reflectiam uma ambiciosa 
agenda de crescimento: 
atingir 100 milhões de clien-
tes; gerar 2/3 das receitas a 
partir dos negócios interna-
cionais; ser líder em todos 
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os segmentos de mercado; 
obter desempenho no quartil 
superior a nível operacional e 
financeiro; e, por último, po-
sicionar a PT como referência 
a nível da sustentabilidade. 

Está a conseguir fazê-lo?
Passados dois anos estamos 
muito perto de atingir todos 
esses objectivos: temos 88 
milhões de clientes; geramos 
59% das receitas fora de Por-
tugal; somos líderes de mer-
cado em todos os segmentos 
(excepto na TV por subscri-
ção onde não tenho dúvidas 
de que se trata apenas de 
uma questão de tempo); 
somos a empresa do sector 
na Europa que mais criou 
valor accionista nos últimos 
três anos e somos a única 
empresa portuguesa incluída 
em dois índices de referência 
na área da sustentabilidade 
(Footsie For Good e Dow Jones 
Sustainability Index).
A gestão e o desenvolvimento 
das pessoas também devem 
ser temas prioritários e uma 
aposta estratégica de longo 
prazo. Na PT os colabora-
dores são um dos principais 
vectores de diferenciação da 
empresa, pelo que procura-
mos a sua valorização com 
base no desenvolvimento 
contínuo das suas competên-
cias e na promoção do mérito 
individual. Uma das princi-

pais medidas tomadas nesse 
sentido, foi a recente intro-
dução de um novo modelo de 
carreiras, transversal a todas 
as empresas PT em Portugal,  
o qual permite a evolução 
profissional dos colaborado-
res com base no mérito  
e num processo de avaliação 
transparente, clarificando 
também aquele que pode  
ser o percurso de cada um na 
empresa.

Desafios ambiciosos  
e trabalho em equipa
É apontado como um gestor 
cuja liderança tem mantido 
a PT no caminho da diver-
sificação e do crescimento, 
com bons resultados para os 
accionistas e para a imagem e 
reputação da empresa. Como 
o tem conseguido?  
Como referi, considero  
muito importante manter  
as pessoas motivadas e 
acredito que a melhor forma 
de o fazer é apresentar-lhes 
desafios ambiciosos, que 
exijam o melhor de cada um 
e que promovam o trabalho 
em equipa. Simultaneamen-
te, promovo uma cultura de 
grande exigência, mas tam-
bém sou o primeiro a subme-
ter-me a estas regras. Deixo 
claro às pessoas que para 
trabalharem na PT têm de ser 
dedicadas e que defendo uma 
cultura de risco. O que não 

aceito é a displicência ou a 
falta de compromisso.
Uma das medidas que tenho 
igualmente fomentado é o 
reconhecimento do mérito 
individual e das equipas 
como forma de potenciar a 
satisfação dos colaboradores 
e o espírito de equipa. Neste 
sentido, lançámos recente-
mente uma iniciativa interna 
denominada ‘Open Star’, que 
consiste na possibilidade 
dos nossos colaboradores 
reconhecerem e valorizarem 
atitudes ou contributos de 
colegas em determinados 
projectos. O programa tem 
sido um sucesso e, em menos 
de três meses, foram já atri-
buídas cerca de 4.000 estre-
las, sendo que temos sentido 
um reforço da dinâmica de 
reconhecimento e de entrea-
juda na organização.

Mas há outras vertentes...
Outra das vertentes em que 
tenho apostado é na transpa-
rência e no efectivo envolvi-
mento dos nossos colabora-
dores no futuro da empresa. 
O nosso inquérito de satisfa-
ção aos colaboradores, que 
mede anualmente o pulso à 
empresa, é o exemplo prático 
desses objectivos. Além de 
publicarmos os resultados  
na nossa intranet, de modo  
a permitir o acesso a todos 
os colaboradores, utilizamos 
o inquérito como ferramenta 
de gestão ao lançar planos  
de trabalho com acções con-
cretas de melhoria. Foi daí 
que veio, por exemplo, a ne-
cessidade de introduzirmos 
o novo modelo de carreiras 
que referi e que permitiu 
passar de mais de 70 catego-
rias profissionais existentes 
anteriormente, para apenas 
cinco categorias transversais 
a toda a empresa. Os nossos 
colaboradores reconhecem, 
assim, a importância e o 
impacto que o inquérito tem. 
Daí a taxa de participação 

“Para um CEO é fundamental saber conviver com 
a incerteza. Nem tudo é preto ou branco  
e não sabemos as respostas todas, mas temos  
de tomar decisões. Costumo dizer que pior do que 
uma má decisão é uma não-decisão”
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dos colaboradores PT ser das 
mais elevadas do mercado, 
atingindo os 81% no ano 
passado (+26pp do que em 
2008), que compara com 
uma média de 52% noutras 
grandes empresas do país.

E que influência tem tido o 
seu percurso profissional?
A nível pessoal, a minha 
formação inicial, ligada ao 
mundo financeiro, incutiu- 
-me uma cultura de trabalho 
exigente e profissionalismo 
que foram fundamentais 
no meu percurso. Também 
desenvolvi, nesses primeiros 
anos, um sentido de “urgên-
cia”, uma vontade de avançar 
com as decisões à maior 
velocidade possível. 
Outra das vertentes que me 
ajudou ao longo destes anos 
na PT, e nomeadamente 
agora enquanto CEO, foi o ter 
trabalhado em diversas áreas 
da empresa com equipas dis-
tintas. É essa experiência que 
me permite hoje manter um 
contacto directo com todos 
os meus 130 directores de 
primeira linha, pois conheço-
-os pessoalmente e bem.
Mas o sucesso da PT, e o meu 
próprio, são também resulta-
do de um historial de presi-
dentes de reconhecido valor 
com os quais tive a sorte de 
trabalhar em ambientes de 
grande exigência ao longo 
destes anos e com quem tive 
oportunidade de aprender 
muito sobre o negócio e de 
crescer como pessoa. 

Portugal tem condições 
para ser competitivo
Num país como Portugal é 
mais difícil atingir elevados 
padrões de excelência do que 
noutros eventualmente mais 
desenvolvidos?  
Não vou negar que países 
mais desenvolvidos partem 
em vantagem, pois têm mais 
recursos, tanto a nível de 
capital financeiro como 
de capital humano. Contu-
do, Portugal como país, tal 
como as empresas portugue-
sas, tem todas as condições 
para ser competitivo a nível 
mundial.
Para tal, devemos dar prio-
ridade ao desenvolvimento 
de recursos humanos com 
valor, formando pessoas para 
os empregos do futuro e em 
particular para as funções 
e sectores que se considerem 
estratégicos para o desenvol-
vimento da nossa economia. 
Também devemos garantir 
a retenção do melhor talento 
nacional, que tantas vezes 
perdemos para o estrangeiro, 
através da criação de oportu-
nidades que mantenham os 
melhores alunos e profissio-
nais em Portugal. Só assim 
será possível obter ganhos de 
produtividade sustentados no 
tempo.

A minha experiência na 
PT permite-me confirmar 
diariamente que o activo 
mais importante, e aquele 
que realmente permite obter 
uma vantagem competitiva 
sustentável, são as pessoas. 
É por isso que nos últimos 
anos temos feito uma grande 
aposta na atracção, desen-
volvimento e retenção de 
talento.

De que forma?
Por um lado, fizemos uma 
simplificação organizativa 
apostando nas melhores 
pessoas que temos na PT, 
diminuindo o número de 
direcções existentes. Esta 
reorganização resultou não 
só na atribuição de maiores 
poderes a cada director 
(i.e. aumentámos o span-of- 
-control) mas também num 
aumento de responsabilidade 
e nível de exigência acrescido 
para cada um deles.
Por outro lado, instituímos 
na PT dois programas de 
captação e de desenvolvi-
mento de talento, a Academia 
PT e o Programa Trainees, 
como forma de rejuvenescer 
competências-chave em áre-
as técnicas e de gestão, sendo 
que mais de 1.200 jovens 
ingressaram nestes progra-
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mas ao longo dos últimos três 
anos. 
A experiência tem confirma-
do que existe muito potencial 
nestes grupos e que alguns 
dos líderes do futuro estão 
entre eles.

Concorda que em Portugal o 
sistema de ensino tem vindo 
a desvalorizar-se?
Apesar da evolução positiva 
nos últimos anos do nível 

médio de habilitações dos 
portugueses, Portugal apre-
senta ainda resultados longe 
dos níveis médios da União 
Europeia. A percentagem da 
população portuguesa com 
o 12º ano é de cerca de 20% 
e apenas 12% possui uma 
licenciatura [versus médias 
da União Europeia de 45%  
e 21%, respectivamente].
Relativamente ao ensino 
superior, tem-se verificado 
uma mudança positiva, com 
a aposta em parcerias com 
reputadas universidades 
internacionais para valoriza-
ção dos cursos leccionados 
em Portugal. Por outro lado, 
assistimos a uma aproxi-
mação cada vez maior das 
universidades às empresas. 
Esta aproximação é muito 
relevante para ajustes curri-
culares e garantia de saídas 
profissionais dos alunos, pois 
são estas que revelam se o 
mercado de trabalho de facto 
tem interesse nos alunos 
formados, logo é o indicador 
que melhor mede a qualidade 
do ensino. 

Mas gostaria ainda de sa-
lientar que embora o ensino 
seja imprescindível para o 
crescimento dos jovens, é 
preciso pôr as coisas em pers-
petiva: os bons líderes e os 
excelentes profissionais não 
se formam apenas no banco 
da escola, formam-se nas em-
presas, a enfrentar desafios, 
a tomar decisões, a aprender 
em equipa e a respeitar os co-
legas e a sociedade em geral.

Sentir paixão pelo que 
se faz é obrigatório
Que perfil deve ter um CEO?  
Em primeiro lugar acho 
importante reconhecer 
que cada pessoa tem o seu 
próprio estilo e característi-
cas distintas marcados pelo 
percurso profissional  
e experiências pessoais. 
Mas julgo ser muito impor-
tante trabalhar num sector 
e numa empresa pela qual 
se sinta paixão. Pessoalmen-
te, considero o ramo das 
telecomunicações vibrante, 
competitivo e em constante 
mutação, no qual todos os 
dias sou confrontado com 
desafios que me motivam.
Creio que para um CEO é 
também fundamental saber 
conviver com a incerteza. 
Nem tudo é preto ou branco 
e não sabemos as respostas 
todas, mas temos de tomar 
decisões. Saber viver com a 
incerteza e a volatilidade são 
factores críticos de sucesso. 
O mundo não é linear e as 
pessoas têm de aprender 
a conviver com a dúvida. 

Costumo dizer que pior do 
que uma má decisão é uma 
não-decisão.
Acredito também que suces-
sos e erros contribuem igual-
mente para o nosso percurso 
e aprendizagem. 
É importante, nos dias menos 
bons, lembrarmo-nos de que 
temos de persistir e continuar 
a trabalhar, procurando sem-
pre a excelência e aprenden-
do constantemente com os 
nossos erros. Não podemos 
ter medo de errar e de testar. 
Essa é uma das principais 
mensagens que tento passar 
constantemente aos nossos 
quadros.
Finalmente, penso que 
manter sempre o trabalho em 
perspectiva é uma disciplina 
que traz grandes benefícios. 
Ter outros interesses 
e manter o equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional 
depende exclusivamente de 
cada um e permite criar uma 
base de apoio mais sólida. 

Ser CEO equivale, obrigatória 
e necessariamente, a ser um 
bom líder?
Penso que sim. O CEO é o 
responsável máximo pelo 
funcionamento da empresa 
no dia-a-dia, cabendo-lhe 
definir a visão estratégica e 
motivar os colaboradores a 
alcançá-la – inquestionavel-
mente funções de liderança. 
Mas acredito também que o 
sucesso é um esforço con-
junto e, embora o exemplo 
tenha de vir de cima e da 
hierarquia que tem de existir, 
tento fomentar em todos os 
quadros da PT uma postura 
de liderança, de modo a cada 
um assumir as suas responsa-
bilidades. 
Acredito igualmente que, 
apesar da visibilidade e do 
destaque da posição de CEO, 
manter a proximidade com 
os problemas do dia-a-dia da 
empresa é um ponto funda-
mental. 

“O sucesso é um esforço conjunto e, embora o exemplo 
tenha de vir de cima e da hierarquia que tem de 
existir, tento fomentar em todos os quadros da PT uma 
postura de liderança de modo a cada um assumir as 
suas responsabilidades”
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Procuro manter essa postura, 
visitando frequentemente as 
lojas da PT, reunindo-me com 
colaboradores de todos os 
níveis, e lidando pessoalmen-
te com dezenas de situações 
de clientes.

Para gerir bem, criar valor 
e contribuir para a susten-
tabilidade da empresa que 
factores são imprescindíveis? 
Hoje vivemos uma nova era 
em que o nosso comporta-
mento e a gestão eficiente 
dos recursos disponíveis têm 
de andar lado a lado. 
As pessoas requerem, cada 
vez mais, garantias de res-
peito pela dimensão humana 
em qualquer projecto empre-
sarial. E esta nova realidade 
acresce responsabilidades a 
todas as empresas e organi-
zações que, além do legítimo 
direito de gerarem lucro, 
devem fazê-lo, garantindo 
simultaneamente estabilida-
de e qualidade de vida aos 
seus colaboradores. É por 
acreditarmos nessa premissa 
que nos últimos anos temos 
apostado na responsabili-
dade social interna através 
do lançamento de várias 
iniciativas.
Uma delas tem sido o incen-
tivo ao desenvolvimento 
académico dos filhos dos 
nossos colaboradores de me-
nores rendimentos através da 
atribuição de cerca de 2.600 
subsídios de estudo por ano 
num investimento superior 
a 2 milhões de euros e atra-
vés de prémios de excelência 
que entrego pessoalmente. 
Outra medida lançada, em 
parte devido ao actual con-
texto, foi a de criar uma rede 
de apoio para aconselhar 

e apoiar colaboradores e seus 
familiares directos sobre te-
mas sociais, económicos e re-
lacionados com a saúde. Tem 
sido também uma importante 
área de actuação, tendo em 
2010 registado mais de 1.400 
pedidos de aconselhamento 
social e de apoio económico, 
e cerca de 600 participantes 
em ações de formação social, 
nomeadamente sobre a ges-
tão do orçamento familiar.
Acredito profundamente que, 
através desta actuação em 
termos de responsabilidade 
social interna, todo o sistema 
sai reforçado: os trabalhado-
res porque se sentem apoia-
dos e motivados, os accio-
nistas porque beneficiam do 
impacto nos resultados, e a 
sociedade em geral porque 
reconhece na empresa um 
comportamento exemplar.

Que momentos de excelência 
quer apontar na sua carreira, 
quer como gestor quer como 
cidadão?
Mais do que momentos de 
excelência, gostaria de apon-
tar momentos de desafios 
e oportunidades, que têm 
sido vários ao longo destes 
anos na PT. Tenho tido a 

possibilidade de fazer coisas 
extraordinárias e tem sido 
uma experiência altamente 
enriquecedora, não só a nível 
profissional mas também 
pessoal. 
Antes de assumir o lugar de 
CEO, durante os dez anos que 
passei na PT, assumi diversas 
posições nas várias empresas 
do Grupo (PT.Com, PT SGPS, 
PT Comunicações, PT Mul-
timédia, TMN) mas o maior 
desafio que enfrentei ao 
longo desse período foi, sem 
dúvida, o lançamento de uma 
OPA hostil sobre o capital da 
PT. Foi um momento mar-
cante que me fez perceber de 
uma forma vivida a impor-
tância de valores fundamen-
tais como a confiança nas 
pessoas, a perseverança de 
lutar por aquilo que nos pare-
ce o correcto e a paciência de 
saber esperar. A excepcional 
forma como toda a empresa 
respondeu aos desafios, o 
que nos permitiu desenvolver 
uma defesa sólida e que levou 
a um apoio alargado da maio-
ria dos accionistas, é também 
das recordações que mais 
prezo dessa fase. Foi um cla-
ro reconhecimento da nossa 
visão a longo prazo e credibi-
lidade junto dos mercados de 
capitais, construída ao longo 
de vários anos com entrega 
de resultados consistentes.

“Os sucessos e os erros contribuem igualmente  
para o nosso percurso e aprendizagem. 
É importante procurar sempre a excelência e aprender 
constantemente com os nossos erros. Não podemos ter 
medo de errar e de testar. Essa é uma das principais 
mensagens que tento passar constantemente aos nossos 
quadros”
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fórum

Liderança em Portugal
Motivar e integrar os colaboradores 
é a melhor via para a sustentar

Proximidade, ambição, responsabilidade e confiança são valores 
determinantes para liderar talentos a partir das competências 
que fazem crescer as empresas mais bem sucedidas. Valente  
de Oliveira, da AEP, João Falcato, do Oceanário de Lisboa, 
e António Câmara, da YDreams, explicam porquê. 

#02 ceo   9



10   ceo #02

fórum

Liderança
Ou o domínio das interdependências 
e de como as explorar

Luís Valente de Oliveira não 
acredita em ‘líderes inatos’ 
e interroga-se sobre as  
capacidades de liderança  
de muitos ‘génios univer-
sais’ do espectro empresa-
rial e político português. 
E sem hesitações, como se 
impõe a um líder, afirma 
que a liderança “é o domí-
nio das interdependências 
e da competência para as 
explorar.”
Apaixonado pela História 
universal e pelos Homens que 
nela se destacam, em especial 
pelos grandes estrategas polí-
ticos e militares, Luís Valente 
de Oliveira, administrador 
da Associação Empresarial 
de Portugal, dedicou mais 
de 40 anos da sua vida ao 
serviço público. Em paralelo 
com uma carreira na admi-
nistração pública, que o levou 
a percorrer todos os degraus 
até ao topo – tendo sido o 
ministro que mais tempo 
permaneceu à frente de um 
Ministério (ver caixa) –, foi 
professor na Faculdade de 
Engenharia da Universidade 
do Porto, onde se licenciou 
e onde se tornou também 
no mais jovem doutor em 
Engenharia Civil no período 

pré-25 de Abril. Só depois de 
abandonar o ensino, como 
Professor Catedrático da mes-
ma Faculdade, responsável 
pelas cadeiras de Planeamen-
to do Território, Planeamento 
dos Transportes e Planea-
mento do Desenvolvimento 
Regional, é que Valente de 
Oliveira se dedicou ao sector 
privado. Aos 74 anos mantém 
uma vida profissional activa  
como administrador da AEP  
e membro do Conselho Direc-
tivo da Fundação Luso- 
-Americana para o Desenvol-
vimento.
A dedicação total às missões 
a que se propõe, qualidade 
que considera imprescindível 
num líder, faz parte da sua 
maneira de ser e de estar, 
colocando-a sempre em 
prática em todos os desafios 
que enfrenta. Desafios, “dos 
verdadeiros, daqueles que 
têm dificuldades pela frente 
e que provocam adrenalina”, 
e que “são os meus preferi-
dos, pois sem adrenalina não 
há satisfação.” Não é, por 
isso, de estranhar que das 
inúmeras missões que liderou 
enquanto governante, aque-
las de que mais tenha gostado 
e as que mais o entusiasma-

ram tenham sido as duras  
e exigentes negociações que 
levou a cabo com instituições 
financeiras internacionais, 
como o Banco Mundial e a 
Comissão Europeia, quando 
participou nas negociações 
dos Quadros Comunitários de 
Apoio enquanto ministro do 
Planeamento e Administração 
do Território. Ou, ainda, as 
relações que manteve com a 
OCDE, tanto enquanto minis-
tro da Educação e Investiga-
ção Científica em 1978-79 ou, 
posteriormente, como perito 
em diversas Comissões Técni-
cas, colaboração que manteve 
por longos anos.
Liderança é um tema que 
o entusiasma, não tanto 
pelas teorias e doutrinas que 
existem, que se analisam e 
debatem, já suficientemente 
escalpelizadas, mas, funda-
mentalmente, pela vastíssima 
experiência que a sua preen-
chida e diversificada carreira 
lhe proporciona e pelos 
conhecimentos que a paixão 
pela história e pela literatura 
trazem até si.
Na sua perspectiva, seja 
no sector público seja no 
privado, quando se fala de 
capacidade de liderança não 
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das à frente de uma missão 
com objectivos bem definidos 
não têm a preparação nem a 
capacidade necessárias para 
liderar uma equipa. Assim 
como não há líderes porque 
‘filho de peixe sabe nadar’, 
como a história de muitas 
empresas o evidencia. Há 
líderes porque há pessoas 
empenhadas e interessa-
das, altamente focadas nos 
objectivos e com capacidade 
fora de série para coordenar 
equipas e materializar mis-
sões. E há um princípio básico 
ou uma constatação imediata 
relativamente a estas pessoas 
dotadas de capacidades para 
liderarem: um líder para ser 
respeitado tem de pôr sempre 
as ideias à frente dos seus 
interesses. Um líder que põe 

os seus interesses, sobretu-
do os pessoais, à frente das 
ideias, é um líder que mais 
tarde ou mais cedo deixa de 
ser respeitado”, defende Luís 
Valente de Oliveira.

Cumplicidade  
com a equipa
A experiência diz-lhe que um 
líder se impõe pela dedicação 
total e sem hesitações à cau-
sa, à missão que abraçou. Por 
saber ouvir, antes de decidir, 
as pessoas da sua equipa. So-
bretudo, por nunca afirmar a 
posição de poder apenas pelo 
seu sentido de autoridade 
hierárquica. “Ocupei diversas 
posições e desempenhei fun-
ções em que fui muito bem 
sucedido e uma das muitas 
coisas que tive de fazer foi 

a de nunca hesitar em ouvir 
todos aqueles que estavam re-
lacionados comigo na mesma 
missão. Sozinha uma pessoa 
não faz grandes coisas. Pode 
comandar equipas mas para 
ser bem sucedido terá que 
criar um espírito de cumplici-
dade com todos os membros 
da sua equipa em torno da 
missão. Tem de fazer com que 
todos se sintam ligados  
a ela. Se despertar esse 
sentimento de dedicação nos 
membros do seu grupo, pode 
afirmar-se como um líder 
bem sucedido e como a pes-
soa certa para os motivar em 
torno dos objectivos centrais 
da organização”, salienta o 
ex-ministro do Planeamento 
e Administração do Território 
do governo de Aníbal Cavaco 
Silva e ex-ministro das Obras 
Públicas do governo de Durão 
Barroso.

há grandes distinções a fazer. 
Ou se é líder ou não se é, in-
dependentemente dos juízos 
de valor e das estratégias e/
ou dos modelos de liderança 
adoptados. E sim, aprende-se 
a liderar, mas há qualidades 
e aptidões que os bons líderes 
têm, que estão lá desde sem-
pre e que podem ser potencia-
das e aperfeiçoadas com  
o treino e com a formação  
on the job.
“Hoje tudo está muito teori-
zado, sabendo-se até como 
se constrói um líder. Mas é 
preciso ter qualidades míni-
mas, que se podem e devem 
treinar. Não há ‘líderes inatos’ 
assim como não há líderes 
à força – há pessoas que são 
inclusive excelentes execu-
tantes e que quando coloca-

Luís Francisco Valente de Oliveira

Administrador da AEP - Associação Empresarial de Portugal, doutorado 
em Engenharia Civil e professor catedrático da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto. Entre outros cargos e funções na administração 
pública, foi ministro da Educação e Investigação Científica (1978-79), 
ministro do Planeamento e Administração do Território (1985-95) e ministro 
das Obras Públicas, Transportes e Habitação (2002-03).
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fórum – recorda – “era fácil partilhar 
a vontade de criar um país 
novo, progressivo, de entu-
siasmar as pessoas, porque 
todos estávamos motivados 
e convencidos de que esta-
va nas nossas mãos moldar 
aquilo que era o nosso desejo 
de construir um país novo. 
Há 35 anos ninguém estava 
derrotado nem era derrotista, 
os tempos eram muito dife-
rentes dos actuais e mesmo 
dos do início deste século XXI. 
De facto, houve diferenças 
assinaláveis entre exercer 
funções ministeriais em 1978 
e 1979 e depois nos anos de 
1985 a 1995 ou em 2002 e 
2003. Os 10 anos que estive 
no Ministério do Planeamen-
to foram muito estimulantes 
para mim e, julgo, para todos 
os que partilharam comigo 
parte desse sonho. E digo, 
sem temer ser exagerado, que 
no início deste século já se 
sentia o abrandamento desse 
entusiasmo.”

Mas, como faz questão de rei-
terar, a sorte também se faz. 
Com muito trabalho, muito 
empenho e muita determina-
ção. “Precisamos disso para 
transmitir aos membros da 
nossa equipa um ânimo e 
uma vontade de partilhar a 
aventura. O líder nunca deve 
ter uma postura derrotista 
nem mostrar insegurança. 
Tem de ser uma pessoa segu-
ra e mostrar essa segurança, 
mostrar que se resolvem os 
problemas e se ultrapassam 
as dificuldades. Um líder tem 
de partilhar responsabilida-
des e incutir ânimo.”

Estimular a iniciativa 
de cada membro
É fundamental dar liberdade 
com responsabilidade aos 
membros da equipa, descen-
tralizando o mais possível, 
acarinhando e estimulando  
o aparecimento de espírito de 
iniciativa e empenhamento. 
É fundamental estimular a ri-
queza de iniciativa, a riqueza 
de conhecimentos, a riqueza 
de vontade de participação 
de todos os que estão à nossa 
volta. Quando as pessoas se 
vêem impedidas de dar a sua 
opinião, de dizerem o que 
pensam, o seu entusiasmo es-
morece, por isso quem lidera 
tem de estar atento às iniciati-
vas e à convicção de quem as 
propõe, tem de estar sempre 
atento às ideias e opiniões da 
sua equipa.”
O administrador da AEP sus-
tenta também que o líder tem 
de ter uma boa capacidade de 
avaliação das situações (ex-
ante, durante, pós projecto/
missão) e ser realista na defi-
nição das metas a atingir, que 
devem ser sempre tangíveis 
e mensuráveis. Sobretudo, o 
líder deve acompanhar bem 
tudo o que se passa à sua 
volta. Ri-se mesmo quando 
nos conta o que lhe disse um 
dia um colega seu alemão 
quando conversavam durante 
o intervalo de uma reunião 
em Bruxelas: “Confiar é muito 
bom mas controlar é melhor!” 
E nunca mais se esqueceu.
“A avaliação ou o acompa-
nhamento contínuo são muito 
importantes, pois só assim o 
líder consegue ter uma visão 
qualitativa e quantitativa 
dos projectos ou das metas 
definidas.
O líder tem de ter um quadro 
de bordo, um conjunto de 
indicadores que lhe digam 
como é que o barco está a 
navegar. Não pode ser surpre-
endido por maus resultados, 
motivo pelo qual insisto na 
avaliação. Seja dentro de uma 

Obviamente que um líder tem 
de ter e de demonstrar conhe-
cimento da matéria,  
de conhecer bem os objecti-
vos e as metas que propõe à 
sua equipa, para, em conjun-
to, os alcançarem. “A lideran-
ça tem muito que ver com  
a capacidade de entusiasmar 
os outros para eles se respon-
sabilizarem pela sua parte  
e serem também agentes da 
iniciativa. Não se é líder de 
gente desmotivada, de gente 

sem nervo e sem identificação 
com a missão”, afirma com 
convicção, ao mesmo tempo 
que admite que sempre teve 
sorte na sua vida profissional, 
em especial com as equipas 
que reuniu e entusiasmou 
nas suas múltiplas missões. 
“E a prova é que grande parte 
dos meus amigos os conheci 
em situações de trabalho e 
de levar a cabo uma missão”, 
acrescenta.
Teve também a sorte, diz, de 
assumir responsabilidades na 
administração pública num 
período muito especial da 
vida do país, logo a seguir ao 
25 de Abril, momento em que 

“A liderança tem muito que ver com a capacidade de 
entusiasmar os outros para eles se responsabilizarem 
pela sua parte e serem também agentes da iniciativa”
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fábrica, numa empresa, numa 
escola, numa universidade 
ou na administração públi-
ca, a avaliação tem de estar 
sempre presente. Quando se 
deixa navegar um barco sem 
acompanhamento não se 
sabe qual o porto a que se irá 
chegar.”
Por maioria de razão,  
as qualidades de ‘psicólogo’ 
e de avaliador de carácteres 
e de personalidades não são 
igualmente de descurar. 
Numa equipa co-existem per-
sonalidades muito diferentes 
umas das outras, havendo 
que puxar pelo melhor que 
cada um tem para dar ao 
todo. E nesta área também 
os estilos e técnicas variam 
consoante o tipo de liderança. 
Mas há regras mínimas de 
envolvimento, de motivação, 
de acompanhamento e de 
avaliação que fazem parte das 
obrigações de um líder, como 
sublinha Valente de Oliveira. 

“O meu estilo é de colabora-
ção. Gosto de associar as pes-
soas ao que se está a fazer. É 
mais gratificante sentirem-se 
parte do sucesso do que não 
se envolverem nesse sucesso. 
E é preciso também reconhe-
cer que muitas vezes os erros 
são nossos, que a culpa é nos-
sa e não dos outros. É por isso 
que, volto a repetir, tive sorte. 
Mantenho relações, se não de 
amizade, pelo menos sociais 
com a grande maioria das 
pessoas com quem trabalhei.”
Numa grande empresa, como 
num Ministério, é mais difícil 
o contacto próximo com 
todos os elementos mas nem 
por isso o líder pode estar ina-
cessível ou ausente. “É muito 
importante que todos dentro 
da empresa saibam que o 
líder está presente, quer por-
que o vêem na fábrica a per-

guntar como as coisas estão   
a correr; porque regressou de 
viagem e trouxe uma enco-
menda ou um novo cliente; 
porque se inteira do estado 
de uma operação na logística; 
porque olha para um mapa 
com números e tem a compe-
tência para perguntar por que 
é que aqueles números estão 
como estão (para elogiar ou 
para apurar responsabilida-
des), por exemplo.”
Finalmente, conclui, “o líder 
tem de conhecer bem a em-
presa, saber a história do país, 
da região, do mundo, depen-
dendo de qual o cenário do 
seu teatro de operações.
O mundo da liderança é 
o mundo do domínio das 
interdependências e de saber 
como o explorar da melhor 
forma possível.”
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“Projecto com todos  
os planetas alinhados”
Uma equipa habituada  
ao sucesso

“A maior dificuldade das pes-
soas, em especial dos jovens, 
é a de saberem o que querem 
realmente fazer nas suas 
vidas. Quando sabemos o que 
queremos, basta focarmo- 
-nos nos objectivos e sermos 
bons naquilo que fazemos”, 
defende João Falcato, que 
sabe bem por que o diz, pois 
a sua vida e carreira têm 
assentado nestas premissas. 
Desde logo, na escolha do 
curso de Ciências do Meio 
Aquático, no Instituto Abel 
Salazar, no Porto, identifi-
cado como o melhor meio 
para atingir o seu objectivo 
– trabalhar num aquário 
público. Quando terminou o 
curso, em 1994, já sabia qual 

João Falcato, biólogo por 
vocação e administrador 
delegado do Oceanário de 
Lisboa, desde cedo teve a 
certeza de que “o que que-
ria fazer na vida era traba-
lhar num aquário público.” 
Hoje lidera um projecto 
que é considerado um dos 
melhores do mundo.

o aquário público em que 
queria trabalhar – o futuro 
Oceanário de Lisboa, que 
por essa altura era anuncia-
do como um dos principais 
atractivos da EXPO 98, no 
Parque das Nações, já que o 
projecto tinha sido entregue 
à empresa Cambridge Seven 
Associates, liderada pelo 
arquitecto americano Peter 
Chermayeff, o mais conceitu-
ado e galardoado arquitecto 
deste tipo de equipamentos 
em todo o mundo.  
“Candidatei-me e consegui 
um estágio de seis meses 
num aquário público que 
tinha sido concebido pelo 
mesmo arquitecto, já a 
pensar que seria o ideal para 

conhecer o modo de funcio-
namento deste tipo  
de equipamentos e, também, 
para estabelecer os contactos 
necessários para enviar o 
curriculum e conseguir traba-
lho no Oceanário, facto que 
veio a concretizar-se. 
Comecei como todos co-
meçam nesta empresa, por 
baixo, e fui evoluindo. Tive a 
sorte de me darem essa opor-
tunidade, de aprender muito 
com o Mark Smith – o biólogo 
australiano que foi director 
de Biologia até 2002 e um 
dos mais conceituados a nível 
mundial – e de poder evoluir. 
Corri quase todas as áreas 
do Oceanário como supervi-
sor, depois passei a curador, 
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que tem de prosseguir para 
servir os vários stakeholders. 
“Um equipamento deste 
género tem de ter uma 
missão por base, não pode 
estar reduzido a uma área 
da Biologia e existir apenas 
como área de exposição de 
animais. Ter animais em cati-
veiro só é eticamente aceitá-
vel se existir uma missão 
de educação, de conservação 
e de promoção das espécies. 
Os animais são ‘embaixado-
res’ para a conservação das 
suas espécies no meio natural 

nir e conhecer bem qual a 
nossa missão tinha de ser a 
primeira coisa a fazer. Não é 
possível ter um bom serviço 
de Educação sem saber para 
quê. E só temos sucesso na 
Educação se tivermos muitos 
visitantes. Depois, se tiver-
mos muitos visitantes, temos 
resultados financeiros e se 
tivermos resultados financei-
ros podemos, por exemplo, 
financiar projectos de con-
servação da natureza in situ, 
que são desenvolvidos por 
universidades. A missão é a 

e para a educação do públi-
co. Por isso, passar para a 
Administração afastou-me de 
algo que gosto de fazer, que 
é lidar directamente com os 
animais, mas deu-me muitas 
outras, como o ter a possibi-
lidade de dirigir esta institui-
ção da forma que penso fazer 
mais sentido.”
A sua primeira grande deci-
são enquanto administrador 
delegado foi a de pôr a equipa 
a trabalhar na clarificação 
da missão da empresa e, 
consequentemente, a reorga-
nizar todas as actividades e 
processos do negócio (visi-
tação, qualidade, serviço e 
resultados financeiros) em 
torno dessa missão. “Defi-

base do crescimento susten-
tável do Oceanário. 
As pessoas aqui trabalham 
para algo que sentem que é 
superior a si próprias, o que 
cria motivação a longo prazo. 
Os resultados financeiros são 
a consequência de uma boa 
gestão, não são o objectivo 
em si. E isto tem funcionado 
muito bem.”

Investir no 
conhecimento
Um dos factores críticos do 
sucesso do Oceanário é a 
motivação dos colaborado-
res para a prossecução dos 
objectivos da missão, que tem 
sempre em vista a satisfação 
do cliente. 
“As pessoas que estão à 
frente da grande maioria dos 
departamentos são biológos 
de formação e trabalham no 
Oceanário desde o início. São 
pessoas que conhecem bem 
a casa, o ‘produto’ e como o 
explorar da melhor maneira, 
em função da missão e dos 
recursos disponíveis. Receber 
formação noutras áreas que 
não a nossa (por exemplo, 
na financeira) e evoluir ao 
nível do conhecimento é 
algo muito positivo e moti-
vador em termos pessoais. 
E isso passa-se com todos 
os colaboradores e não só 
com alguns. Investimos na 
formação e no conhecimento. 
E esse é também o segredo da 
nossa eficiência. Somos uma 
equipa de apenas 50 pessoas. 
É graças ao conhecimento e 
ao trabalho de todos que con-
seguimos fazer o que a maior 
parte dos outros aquários 
públicos não consegue, sem-
pre com custos inferiores”, 
salienta João Falcato. 
É por isso que, sob a sua 
liderança, na qualidade e 
na formação dos recursos 
humanos nunca serão pou-
pados esforços. Esta é uma 
certeza para o administrador 
delegado. “Em poucos anos 

a director de Biologia e, 
finalmente, a administrador 
delegado”, conta.
Esteve quase sempre muito 
perto daquilo de que mais 
gosta – os peixes e a água 
– mas as funções actuais, as-
sumidas em 2006, retiraram-
-lhe essa proximidade. Uma 
mudança que, mais do que 
uma reviravolta no seu dia-a- 
-dia, implicou a oportunida-
de de liderar uma equipa e 
um projecto consentâneos 
com a sua visão do que deve 
ser um aquário e da missão 

“Somos uma equipa que está habituada ao 
sucesso, que não tem medo. Nós fazemos coisas 
que ninguém ainda fez no mundo e avançamos 
para elas sem qualquer tipo de receio e com  
a certeza de que as conseguimos fazer”
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passámos de uma situação 
de conhecimento quase nulo 
sobre a conservação dos 
animais e gestão deste tipo 
de equipamentos para o topo 
mundial. E isso só se conse-
gue com muito investimento 
na formação, enviando pes-
soas para os EUA e para  
o Japão para aprenderem 
com os melhores e trazerem 
para Portugal o conhecimen-
to adquirido e o partilharem. 
É assim desde o princípio e 
assim continua a ser feito.”
Não é, pois, por acaso que 
Portugal se posiciona entre 
os países líderes mundiais 
na indústria dos aquários 
públicos. 

Efectivamente, não foi por 
pura sorte que em 2007 (qua-
se dez anos após a Expo 98), 
o número de visitantes do 
Oceanário ultrapassou mais 
uma vez a fasquia do milhão. 
Foi o ano do lançamento da 
exposição temporária ‘Mons-
tros Marinhos’ e da reintro-
dução de uma manta gigante 
no seu habitat natural, o 
oceano. Um feito nunca antes 
alcançado e que permitiu 
produzir, em Portugal, o 
primeiro documentário sobre 
a natureza para a National 
Geographic, o que propor-
cionou uma visibilidade sem 
precedentes e sem custos. 
“O facto de ser biólogo de 
formação, de conhecer as 
universidades e as pessoas 
do meio facilita e ajuda a po-
tenciar um trabalho de base 
já muito bem feito. Há uma 
frase que ouvi aos arquitectos 
do Oceanário de Lisboa e que 
considero muito boa: “este 
projecto foi feito com todos 
os planetas alinhados.” Tudo 
corre sempre muito bem. 
Somos uma equipa que está 
habituada ao sucesso, que 
não tem medo de concretizar 
ideias. Nós fazemos coisas 
que ninguém ainda fez no 
mundo e avançamos para 
elas sem qualquer tipo de 
receio e com a certeza de que 
as conseguimos fazer”, realça 
João Falcato. 

Quantos visitam o Oceanário
O Oceanário de Lisboa é um caso atípico no que diz res-
peito à média habitual de visitantes de grandes aquários 
públicos. Abriu as portas para a EXPO 98, como Pavilhão 
dos Oceanos, e conseguiu 3,5 milhões de visitantes não 
pagantes durante quatro meses. A partir daí há uma his-
tória de sucesso que colocou Portugal no top deste tipo 
de equipamentos a nível mundial. 

Visitantes

Fonte: Oceanário de Lisboa
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Do projecto de arquitectura 
à estrutura organizacional 
e funcional, sem esquecer 
a selecção dos animais em 
cativeiro, tudo foi pensado e 
programado ao pormenor de 
raiz e com um objectivo mui-
to claro: ser sustentável. E é. 
Ao contrário doutros equipa-
mentos públicos, o Oceanário 
apresenta resultados líquidos 
positivos todos os anos e não 
recebe qualquer subsídio 
ou subvenção por parte do 
Estado.
Mérito, sublinha uma vez 
mais o administrador delega-
do, de todas as administra-
ções e de todos os colabora-
dores da casa.
A empresa atravessou várias 
fases, sendo que a primeira 
durou três a quatro anos, e 
foi dedicada em exclusivo a 
adquirir competências para 
ter a melhor exposição do 
mundo.
Na segunda fase, o objectivo 
principal foi o financeiro. 
“Todos os quadros intermé-
dios tiraram cursos sobre 
finanças. Todos sabem fazer 
orçamentos e analisar balan-
ços”, destaca João Falcato. 
E acrescenta: “depois de ter-
mos uma exposição fantásti-
ca e de sabermos todos como 
fazer e gerir dinheiro, foi fá-
cil – para mim, em particular, 
que nasci profissionalmente 
com e no Oceanário, pelo 
que, para além de conhecer 
bem a casa por dentro, sei  
o que é possível fazer, o que  
é atractivo para o público  
e o que não é.”
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A inauguração, em Abril, do Edifício do Mar, contíguo ao 
existente, que alberga a exposição temporária ‘Tartarugas 
marinhas. A viagem.’, marca o início de um novo ciclo de cres-
cimento do Oceanário de Lisboa. O investimento, que rondou 
os 5,8 milhões de euros (4,8 milhões afectos ao edifício e um 
milhão à organização da exposição), foi concebido com um 
objectivo muito especial: provocar a (re)visita dos portugue-
ses.
“O espaço de 600 m2 está preparado para albergar exposições 
temporárias, renováveis a cada dois ou três anos, introdu-
zindo novos focos de atracção para os turistas e, fundamen-
talmente, para os visitantes nacionais. Acreditamos que com 
esta expansão, entre entradas na exposição permanente e na 
exposição temporária, vamos conseguir manter-nos ligeira-
mente acima de um milhão de visitantes, que é a nossa meta. 
Um outro objectivo é o de promover e divulgar mais os temas 
subjacentes à nossa missão. Acresce, ainda, outro aspecto: re-
cebemos cerca de 600 e 700 mil turistas estrangeiros/ano que 
pagam €12,00 por cada bilhete mas que estão habituados a 
pagar €19,00 por entrada neste tipo de equipamento nos seus 
países de origem ou em qualquer ponto do mundo. €12,00 
para o cidadão português é elevado. Ao criarmos um bilhete 
conjunto no valor de €15,50, que dá acesso às duas exposições 
e um bilhete de €6 só para a exposição temporária é muito 
provável que consigamos captar públicos com diferentes capa-
cidades financeiras e potenciar os resultados financeiros. 
Por exemplo, é muito provável que além dos visitantes 
nacionais consigamos atrair mais turistas, potenciando a 
componente financeira. E o mesmo se pode dizer em relação 
ao restaurante e ao auditório, que também vão ter impacto 
positivo junto do público”, lembra João Falcato.

Edifício do Mar
Um novo espaço a pensar  
nos portugueses

Proximidade, liberdade 
e responsabilidade
A liderança de uma equi-
pa que se quer motivada e 
participativa é feita com a 
porta aberta a quem che-
ga. Literalmente. Todos se 
tratam por tu, todos tratam 
por tu o administrador 
delegado e todos respeitam 
as hierarquias e os processos 
existentes. A liberdade de 
apresentar e defender ideias 
é total, “o que conduz a 
debates ocasionalmente mais 
acesos”, revela um sorridente 
João Falcato. Mas, defende: 
“é essencial que as pessoas 
digam o que pensam. Desde 
a base, aos coordenadores 
e directores, todos dizem o 
que têm a dizer. Prezo muito 
a convicção com que os meus 
colegas apresentam as suas 
ideias e defendem os projec-
tos que querem implementar. 
Considero isso mesmo fun-
damental nas pessoas com 
quem trabalho. Na verdade, 
não me vejo como alguém 
com estatuto superior, algo  
a que os portugueses tendem 
a dar importância, mas sim 
como parte de uma equipa, 
sobretudo, ao serviço de 
uma equipa. Sou o primeiro 
a cumprir as regras da casa, 
porque sou eu que as impo-
nho. E como pratico uma 
gestão de proximidade, essa 
liberdade ainda se impõe 
mais.” 

Exemplares são também  
algumas práticas introdu-
zidas e aplicáveis a todos os 
que delas queiram usufruir, 
em concordância com a 
missão e a sustentabilidade 
defendidas. O pagamento  
do passe a todos os que op-
tem pelo uso de transportes 
públicos e a eliminação de 
copos de plástico e a oferta 
de chávena personalizada a 
todos os colaboradores são 
exemplos de medidas que 
contribuem para reduzir a 
peugada ecológica e que são 
bem acolhidas pelo todo. 
O mesmo se passa noutros 
domínios, como o pagamento 
do infantário dos filhos  
de colaboradores com sa-
lários mais baixos, na zona 
do Parque das Nações, e que 
começam a trabalhar às 7.30 
da manhã. Com vantagens 
evidentes para quem traba-
lha e para quem emprega. 
Todos os que o pretendam, 
podem ainda ter uma sessão 
de massagem entre as 17 e as 
20 horas – um benefício para 
grande parte dos colaborado-
res, uma vez que o Oceanário 
exige um trabalho físico 
intenso.
“Pormenores que não exigem 
custos elevados mas que 
têm valor acrescentado ou 
cuja percepção do seu valor 
é elevada. Tentamos fazer 
sempre a diferença”, conclui 
João Falcato.

“Os resultados financeiros são a consequência de uma boa  
gestão, não o objectivo em si”
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Liderar em rede 
Ironias do sistema  
capitalista

Desde que foi constituída, 
em 2000, e até há sensivel-
mente cinco anos, a YDreams 
era uma empresa com uma 
liderança e uma organização 
muito semelhantes a qual-
quer outra start up tecnoló-
gica moderna baseada no 
conhecimento. Ou, como 
explica António Câmara, com 
uma liderança e um modelo 
de gestão descentralizados, 
flexíveis e organizados em 
rede, idênticos aos do tipo 
‘estrela-do-mar’, tal como 
definido e descrito por Ori 
Brafman e Rod A. Beckstrom 
na obra The Starfish and 
the Spider: The Unstoppable 
Power of Leaderless Organi-
zations.
No início de 2006, com a 
entrada de capital do Ban-
co Espírito Santo - Espírito 

Santo Tech Ventures e da 
americana Herrick Partners, 
a YDreams “adoptou um 
modelo de gestão muito pró-
ximo do da aranha, com uma 
liderança mais formal  
e uma organização hierárqui-
ca tipicamente monolítica, 
cheia de processos. Cresce-
mos muito e depressa, pelo 
que sentimos necessidade de 
nos tornarmos uma ‘empresa 
à séria’. A experiência durou 
perto de dois anos e meio 
e foi extraordinariamente 
negativa, quer porque não se 
ajustava ao ADN da empresa 
quer porque criou vários 
poderes distribuídos sem  
a equivalente responsabiliza-
ção. Felizmente, parámos a 
tempo, há sensivelmente ano 
e meio, e refundámos  
a empresa”. Refundar a em-

presa não significou apenas 
voltar ao ‘espírito original’ 
que esteve presente na fase 
inicial (ou de execução). Sig-
nificou, sobretudo, encontrar 
os modelos de liderança e de 
gestão que sustentassem a 
continuação do crescimento 
da YDreams em conformida-
de com os sonhos elevados 
que toda a equipa partilha  
e com os objectivos e a visão 
estratégica traçados. “Muitos 
de nós crescemos e estudá-
mos nos EUA, conhecemos os 
fundadores de empresas que 
começaram como nós  
e se tornaram gigantes mun-
diais, como a Amazon,  
a Google ou a Dell. Em 
última análise, é aí que que-
remos chegar. Obviamente 
que ainda estamos distantes, 
muitas dessas empresas de-

António Câmara, accionis-
ta fundador e CEO da YDre-
ams, enfatiza a qualidade e 
o empenho pessoal de cada 
um de nós para os bons 
resultados de um deter-
minado projecto. “Tudo  
o que fazemos tem o nosso 
nome”, por isso, defende 
que devemos apostar em 
nós próprios como “os me-
lhores artesãos”. Este é um 
princípio partilhado por 
todos e uma das bases que 
sustenta o crescimento da 
YDreams em conformidade 
com os objectivos e a visão 
estratégica traçados.

fórum
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moraram entre 10 a 12 anos 
a atingirem a plataforma que 
lhes permitiu dar o salto. Mas 
acreditamos que é possível. 
Daqui a cinco ou 10 anos 
queremos ser uma empresa 
detentora de tecnologias de 
base horizontal que sejam 
líderes e que nos permitam 
criar produtos e serviços para 
os mercados verticais, desde 
o retalho à segurança ou à 
educação, em que possamos 
de facto deter uma lideran-
ça global”, afirma António 
Câmara.
A solução encontrada foi a de 
dividir a empresa em células 
(unidades de negócio) e de 
criar novas empresas (spin- 
-out), sustentadas numa 
organização assente num 
software de gestão ultra-
sofisticado que funciona  
em rede através da intranet, 
de forma fluida e sem perdas 
de tempo.

O líder como 
orquestrador
Neste sofisticado modelo de 
gestão em que os processos 
são praticamente inexisten-
tes e em que os colaboradores 
usufruem de liberdade e 
de responsabilidade quase 
totais, o líder assume muito 
mais o papel de orquestrador 
e de inspirador do que o de 
chefe no sentido tradicional 
da função. “Uma start up tem 
tal ausência de hierarquia 
que basicamente funciona 
como uma comunidade, em 
que os líderes vão alternan-
do consoante o momento, 
algo que é muito próximo do 
que os teóricos anarquistas 
propunham no séc. XIX. As 
primeiras comunidades como 
as que hoje conhecemos 
no Facebook, resultam ou 
inspiraram-se no pensamen-
to de Kropotkin e de Errico 
Malatesta, que eram líderes 
absolutamente revolucio-
nários e pretendiam algo 
completamente diferente. 
Não deixa de ser irónico e 
absolutamente curioso que 
num sistema incrivelmente 
capitalista, as organizações, 
sobretudo as baseadas no 
conhecimento, com estrutu-
ras muito flat e um número 
mínimo de processos, com 

funcionamento muito pró-
ximo de um sistema quase 
anárquico (obviamente com 
liderança mas muito ao estilo 
da ‘estrela-do-mar’), sejam 
as mais competitivas e com 
maior capacidade de adapta-
ção, sobrevivência e mesmo 
de liderança”, assinala Antó-
nio Câmara.
Por outras palavras, além 
de estar posicionada e de 
trabalhar em mercados que 
requerem uma constante ca-
pacidade de estar na linha da 
frente da inovação tecnológi-
ca e criativa, a YDreams  
rege-se por práticas de gestão 
baseadas em modelos inova-
dores e na partilha  
de conhecimento, partilha 
essa concretizada através  
da intranet personalizada  
e de ferramentas como uma 
wiki construída por todos os 
colaboradores, fóruns  
de email para discussão de 
assuntos relativos a tecnolo-
gia, marketing e tendências, 
entre outros temas, e por um 
blogue para troca de infor-
mação.
No que respeita aos ‘braços’ 
da estrela-do-mar, a  
YDreams hoje em dia já não 
é uma única empresa mas 
sim a líder de um grupo de 
cinco e o seu mercado é o 
mundo. Desenvolveu mais  
de 500 projectos com clientes 
e parceiros das mais diversas 
áreas do mercado, desde a 
Vodafone à Nokia, da Adidas 
ao Banco Santander Totta 
e à TMN, entre outros. O 
segredo ou o que a distingue 
da concorrência, sustenta o 
CEO, é a capacidade de inte-

“Não deixa de ser irónico e absolutamente curioso 
que num sistema incrivelmente capitalista, 
as organizações, sobretudo as baseadas no 
conhecimento, com estruturas muito flat e um 
número mínimo de processos, com funcionamento 
muito próximo de um sistema quase anárquico 
(obviamente com liderança mas muito ao estilo da 
‘estrela-do-mar’), sejam as mais competitivas e com 
maior capacidade de adaptação, sobrevivência  
e mesmo de liderança”
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fórum

grar tecnologia e design no 
desenvolvimento de produtos 
e ambientes inovadores no 
domínio da interactividade 
em larga escala nas três 
principais áreas-chave da sua 
actuação: projectos, produtos 
e I&D. Tecnologia, sublinhe- 
-se, de que é proprietária, que 
está devidamente patenteada 
e que abarca áreas como o 
processamento de imagem,  
a realidade aumentada e as 
interfaces activadas por ges-
tos e computação invisível.

Colaboração, parceria 
e comunidade
Aos termos competição e con-
corrência, António Câmara 
prefere colaboração, parce-
ria, comunidade ou ecossis-
tema, afinal os que quase 
sempre estiveram presentes 
na vida da empresa. 
A Invisible, spin-out da 
YDreams criada no início  
de 2010 e vocacionada para 
o desenvolvimento de tecno-
logias de printed electronics 
(electrónica impressa), é um 
bom exemplo. Tudo começou 
em 2005 quando a YDrea-
ms se juntou a equipas de 
investigação da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa 
(FCT-UNL) para, em con-
junto, desenvolverem ecrãs 
electrocrómios em diferentes 
superfícies. Os primeiros 
produtos com tecnologia 
Invisible, em materiais plás-
ticos transparentes, estão em 
fase avançada de desenvolvi-
mento, prevendo-se mesmo 
que sejam lançados ainda em 
2011. A parceria com o grupo 
de Fotoquímica e Química 
Supramolecular da FCT-UNL 
mantém-se e a Invisible até já 
foi admitida a cotação na Bol-
sa de Valores de Frankfurt, 
cidade alemã que neste do-
mínio tem tanto peso quanto 
Silicon Valley tem para a 
indústria de software. Para-
lelamente, desde 2008, que a 
YDreams constituiu um con-
sórcio – Invisible Networks – 
com parceiros tecnológicos e 
industriais para desenvolver 
novas funcionalidades basea-
das em computação invisível 
em materiais como o papel, 
a cortiça, o cimento e os 
laminados. Entre os parcei-
ros industriais, laboratórios 
e consultores internacionais 
estão empresas portuguesas 
de referência como a Portucel 
Soporcel, a Sonae Indústria, 
a Corticeira Amorim,  
a BA Vidro e a Secil.
A constituição de joint- 
-ventures para penetrar em 
mercados mais competitivos 
é outro modelo de internacio-
nalização adoptado. 
A Audience Entertainment, 
criada em 2008 em parceria 
com uma empresa norte- 
-americana, líder na apli-
cação de tecnologias ino-
vadoras para experiências 
aplicadas ao marketing e 
ao retalho, é o caso mais 
paradigmático. A Audience 
Entertainment está sedeada 
em Nova Iorque e produz 
experiências inovadoras de 
marketing e publicidade que 

têm por base a plataforma de 
computação gráfica da YDre-
ams e o know-how da BEL em 
campanhas de publicidade. 
O mais recente contrato 
adjudicado à Audience Enter-
tainment implica a instalação 
e a gestão de plataformas 
interactivas em 17.000 ecrãs 
de cinema nos EUA.
“Temos outras joint-ventures 
noutros países, como na Tur-
quia e no Brasil ou na Índia, 
em que a YDreams e as spin- 
-out fornecem a tecnologia 
e o parceiro local assegura 
a colocação dos produtos no 
mercado. Estas empresas, e 
outras que venhamos a criar, 
têm modelos de negócio dis-
tintos e algumas delas even-
tualmente serão cotadas em 
bolsa ou vendidas. Um dia até 
a YDreams poderá vir a estar 
cotada em bolsa”, avança 
António Câmara, que acres-
centa: “o desenvolvimento e 
a investigação podem estar 
em Portugal mas é extraor-
dinariamente difícil vender 
a partir de cá. O business de-
velopment, o marketing e as 
vendas são áreas críticas para 
as empresas portuguesas em 
geral. Nós tentámos, assim 
como tentámos trazer pesso-
as estrangeiras para Portu-
gal, mas a vantagem dessas 
pessoas é a rede de contactos 
que têm no seu ecossiste-
ma e que só funciona bem 
enquanto lá estão e não aqui 
como expatriados. E nós em 
cada uma das áreas em que 
trabalhamos temos de estar 
onde estão os negócios, caso 
contrário não temos hipótese 
alguma. E, obviamente, o 
centro de negócios muda em 
função do tipo de indústria. 
É por isso que num futuro 
próximo o nosso mercado 
doméstico em termos comer-
ciais talvez venha a ser 
o Brasil, mantendo-se a parte 
de I&D e de mercado experi-
mental em Portugal. 

“Temos uma massa crítica de 
talento igual à das melhores 
empresas do mundo nas áreas  
em que actuamos”
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A partir do Brasil, daqui e até 
da nossa presença nos EUA 
procuraremos chegar aos res-
tantes mercados. Estivemos 
em fase de incubação dos 
principais produtos tecno-
lógicos e agora é chegada a 
altura de se afirmarem nos 
principais mercados, altura 
em que partiremos para os 
restantes países, inclusive 
porque continuamos a de-
senvolver projectos em todos 
os cantos do mundo. Por 
enquanto, a principal fonte 
de receitas da YDreams  
ainda são os projectos que 
misturam a tecnologia e o de-
sign, mas o futuro será muito 
mais baseado em tecnologias 
únicas que temos e de que so-
mos proprietários e que estão 
devidamente patenteadas.”

Extrair o melhor  
dos que nos rodeiam
O que move e distingue a 
liderança de António Câmara 
é a capacidade de inspirar 
e de extrair o máximo e o 
melhor que a sua equipa tem 
para dar. “Temos objectivos 
elevados e em consonância 
com a capacidade das pes-
soas que estão na empresa. 
Temos uma massa crítica de 
talento igual à das melhores 
empresas do mundo nas 
áreas em que actuamos. 
Competimos e ganhamos 
muitas vezes aos melhores do 
mundo. Eu defendo que o pa-
pel de um líder é semelhante 
ao do de um treinador des-
portivo com os seus atletas. 
Deve incentivar e puxar pelas 
pessoas para que dêem o seu 

máximo, sendo que estas o 
dão quando estão inspiradas 
para a conquista das metas 
que querem alcançar ou 
ultrapassar. Há ainda outro 
driver que considero tão 
ou mais importante para o 
sucesso da YDreams e que é a 
qualidade. O primeiro driver 
das organizações tem de ser 
o da qualidade. E não estou 
a referir-me à qualidade 
burocrática, estou a falar de 
cada um de nós saber que dá 
o melhor de si próprio e que 
a nossa obra é inseparável do 
que somos enquanto sujeitos. 
Essa noção é importantíssima 
e está presente em todos nós. 
Tudo o que fazemos tem o 
nosso nome, por isso tem de 
ser parte de nós. É necessário 
(imprescindível mesmo) ter 
o espírito de artesão sempre 
presente e, simultaneamente, 
saber jogar com as regras 
do sistema para alcançar 
a vitória”, conclui o CEO  
da YDreams.

Chegar à vitória
António Câmara acredita que os portugueses 
competem e ganham muitas vezes aos melhores 
do mundo
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A disponibilidade de talento 
está de novo no topo das 
agendas das empresas e dos 
CEO como meio de resposta 
à necessidade de retoma do 
crescimento. 
Segundo o ‘14th Annual 
Global CEO Survey 2011’, 
após um período de enfoque 
no controlo de custos e nas 
restrições orçamentais, as 
atenções viram-se agora para 
as estratégias de gestão de 
talento e de como estas po-
dem ajudar as organizações 
a cumprirem os desafios do 
crescimento.

No entanto, e apesar dos 
recentes investimentos, as 
organizações constatam que 
não dispõem de talento que 
permita sustentar o cres-
cimento e a construção do 
novo futuro (66% dos CEO 
refere mesmo que a escas-
sez de talento é o seu maior 
desafio).
Por outro lado, verifica-se 
que as entidades vocacio-
nadas para a produção de 
talento – universidades e 
formação profissional – estão 
a colocar no mercado perfis 
de talento que ficam aquém 
das necessidades das organi-
zações, gerando uma inten-
sificação da concorrência no 
recrutamento dos melhores 
talentos, apesar da elevada 
taxa de desemprego. 
Perante a constatação de 
que consomem mais talento 

A corrida ao talento está mais 
forte do que nunca

Maria Manuel Seabra da Costa

maria.manuel.seabra.costa@pt.pwc.com
Human Capital Consulting Services

experiência
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“Todos nós temos talentos diferentes mas todos nós  
gostaríamos de ter iguais oportunidades para os 
desenvolver”, John Kennedy



#02 ceo   23

do que o que produzem e da 
escassez deste no mercado, 
as organizações sentem 
urgência em assegurar um pi-
peline de talento que sustente 
as suas necessidades. Não é 
por acaso que 83% dos CEO 
que aceitou participar no ‘14th 
Annual Global CEO Survey 
2011’ tenciona fazer altera-
ções na sua estratégia de ges-
tão de pessoas. É esta ameaça 
ao crescimento e à prosperi-
dade das empresas que leva a 
que a gestão de talento surja 
nas agendas estratégicas.

O que é o talento?
A realidade revela que muitas 
organizações desconhecem o 
que é o talento ou qual o per-
fil de talento de que neces-
sitam. Na PwC acreditamos 
que o talento é a capacidade 
de, perante determinado 
contexto e tendo por base 
as competências adquiridas 
pela experiência e assentes 
em conhecimento, alcançar 
resultados. O que diferencia 
o talento da competência é 
a noção de contexto (visão), 
que, aliada à capacidade de 
agir (acção) e ao empenho 
(paixão), permite obter 
resultados. Esta combinação 
é única em cada função, em 
cada organização e específica 
de determinado momento 
estratégico.
O talento potencia a renta-
bilidade do capital humano 
numa lógica semelhante à 
do capital financeiro: o valor 
gerado por cada função 
sustenta a remuneração da 
pessoa que a exerce. 

1. O que significa, para si, a gestão  
de talento?
Significa, sobretudo, a criação de um pipeline  
de talento que permita:
•	alinhar	os	princípios	do	perfil	de	talento	da	organização	

com os seus desafios estratégicos;
•	definir/ajustar	o	portfolio	de	competências	da	organi-

zação com ligação à gestão de desempenho e de perfor-
mance;

•	assegurar	o	processo	de	desenvolvimento	do	capital	
humano através do aumento do conhecimento e da ex-
periência. Para além dos momentos formais de desenvol-
vimento, é importante alinhar o percurso de mobilidade 
dentro da organização e garantir uma ligação coerente à 
gestão de carreiras (59% dos CEO pondera enviar pesso-
as para missões internacionais);

•	 remunerar	o	capital	humano	utilizando	sistemas	inova-
dores de compensação e de incentivos;

•	monitorar	a	gestão	de	talento	através	da	criação	 
de indicadores e de modelos de benchmark relevantes 
para o negócio.

2. Cada vez mais próximo da linha  
de chegada?
O mundo em 2020 será muito diferente do de hoje. 
Os CEO reconhecem que a alteração da gestão das organi-
zações passa também por uma atitude inovadora e compe-
titiva na gestão de talento. É preciso passar  
à acção e começar a construir o futuro já, porque  
“the race still has a long way to run”.

No entanto, ao contrário do 
capital financeiro, o capital 
humano é diferenciado e o 
perfil de talento necessário 
altera-se ao longo do tempo, 
limitando a sua rentabili-
dade. 
Tal como a inflação reduz  
o capital financeiro, a obso-
lescência do talento deprecia 
o capital humano.

Para mais informação sobre este 
tema visite http://www.pwc.com/pt/
talentrace 

Por outro lado, o talento 
assegura a empregabilidade 
das pessoas activas e reduz 
os custos sociais associados 
ao desemprego. Ao garantir 
que as suas pessoas possuem 
talento, as organizações asse-
guram a sua competitividade 
e cumprem a responsabilida-
de social associada à utiliza-
ção do capital humano.
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Países como nós
Conclusões do estudo PwC e Jornal Expresso

As conclusões do estudo 
‘Países como Nós’, desenvol-
vido pela PwC e pelo Jornal 
Expresso, e que contou com  
Freitas do Amaral como 
charmain, foram apresen-
tadas e discutidas perante 
uma entusiástica plateia de 
decisores provenientes dos 
vários quadrantes da socieda-
de civil e dos sectores público 
e privado.
O estudo desenvolveu uma 
análise comparativa “cross 
country” de Portugal, nas 
várias dimensões socioeco-
nómicas: Estado e finanças, 
competitividade e inova-
ção, mercado de trabalho, 
impostos e segurança social, 
educação, saúde e justiça. 
O objectivo fundamental era, 
com base nas análises com-
parativas preparadas pelos 
organismos internacionais 
e criticamente sistematiza-
das e agregadas pela PwC, 
reflectir sobre as diferenças 
entre países, identificar 
pistas, recentrar a discussão 
nas áreas críticas e procurar 
as melhores práticas. 

A PwC, com a sua formação 
financeira intuiu os claros 
benefícios. Portugal deve 
comparar-se com os seus 
semelhantes e não com 
aqueles que, por vicissitudes 
históricas ou geográficas, se 
encontram hoje em condi-
ções não comparáveis com as 
nossas. Nesse sentido consti-
tuímos uma equipa dedicada, 
liderada pelo Carlos Louren-
ço, tomando o Jaime Esteves 
a gestão do projecto, na qual 
foi coadjuvado por mim, pelo 
Ricardo Sousa Valles e Pedro 
Palha, que fornecemos da-
dos, análise crítica, argumen-
tos e artigos escritos.

Observações que 
importa realçar
Feita a análise e sistemati-
zados os dados recolhidos, 
devemos salientar as melho-
rias possíveis e os aspectos 
já de si positivos nas sete 
dimensões socioeconómicas 
definidas para esta análise e 
que a seguir se evidenciam.

De modo a evitar as descul-
pas habituais ou os absurdos 
de medir o que os portugue-
ses fazem e são pela perfor-
mance de gigantes como os 
Estados Unidos da Améri-
ca, ou mesmo a Espanha, 
definiram-se como critérios 
para os comparáveis países 
similares em população ou 
PIB, que não beneficiassem 
de dotação excessiva de 
recursos naturais inimitáveis 
para Portugal. 
Os comparáveis eleitos foram 
a Bélgica, a República Checa, 
o Chile, a República da Irlan-
da, a Finlândia, a Grécia, 
a Nova Zelândia, a Croácia 
e a Áustria. 
As 12 páginas publicadas no 
Expresso e que precederam 
o evento de apresentação, 
fazem já parte da história da 
imprensa escrita portuguesa 
– se bem que a nossa aspira-
ção é que tenham deixado 
ideias, lançado pistas aos 
leitores e centrado a discus-
são em torno dos grandes 
desafios que Portugal terá 
de enfrentar.
A ideia do estudo foi esbo-
çada por Freitas do Amaral 
durante a sua estadia na 
presidência da Assembleia 
Geral da ONU entre 1995 e 
1996, sendo a sua concretiza-
ção abraçada e facilitada pela 
PwC e pelo Expresso 
em 2011.

Nuno Martins

nuno.martins@pt.pwc.com
Deals
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Estado e finanças
Aspectos a melhorar:
•	elevado	endividamento	da	

economia (sector público e 
privado) e correspondente 
baixo nível de poupança; 

•	percepção	de	um	nível	
elevado de corrupção da 
economia;

•	exposição	do	sector	finan-
ceiro em resultado da crise 
da dívida soberana e desci-
da do rating da República.  

Aspecto positivo: 
•	os	défices	incorridos	

tiveram sempre cobertura 
do orçamento rectificativo, 
tendo sido aprovados de 
acordo com e nos prazos 
legalmente estabelecidos.
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Continuação de  
‘Países como Nós’
Fique atento à continuação deste 
projecto! Saiba mais em  
http://www.pwc.com/pt/paisescomonos
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Competitividade  
e inovação
Aspectos a melhorar:
•	 relevância	de	bens	tran-

saccionáveis na estrutura 
produtiva e ao nível das 
trocas com o exterior – 
necessidade premente de 
inverter a balança comer-
cial e de capitais, crónica e 
perigosamente deficitárias;

•	 concentração	dos	merca-
dos de exportação;

•	 capacidade	de	atracção	
de IDE e de incorporação 
de tecnologia (“valor”) 
nos produtos exportados, 
reforçando a marca ‘Made 
in Portugal’.

Aspecto positivo: 
•	nível	de	I&D,	factor	funda-

mental para gerar cresci-
mento.

Mercado de trabalho
Aspectos a melhorar:
•	desemprego	elevado,	capa-

cidade de o acomodar  
e reconverter; 

•	 crescimento	dos	custos	
unitários do factor trabalho 
significativamente superio-
res à produtividade;

•	excessiva	terciarização	do	
país (sector agrícola com 
baixíssima produtividade, 
peso da produção indus-
trial relativamente baixo, o 
que resulta numa estrutura 
vocacionada para bens não 
transaccionáveis); 

•	elevada	desigualdade	na	
distribuição do rendimen-
to.

Aspecto positivo: 
•	o	nível	de	participação	

feminina na força de traba-
lho está ao nível da Áustria 
e da Finlândia, acima das 
empresas comparadas. 

Impostos  
e segurança social
Aspectos a melhorar:
•	estabilidade	e	simplifica-

ção do regime fiscal, mais 
atractivo ao investimento 
directo estrangeiro;

•	 regime	de	tributação	de	
pessoas singulares com 
menor incidência no  
rendimento do trabalho 
da classe média.



26   ceo #02

experiência

1. Finlândia na justiça. Um processo civil, comercial 
ou administrativo em primeira instância demora 15 
vezes menos tempo a chegar ao fim (dois meses na 
Finlândia, 30 em Portugal). O gasto em justiça per 
capita é igual em Portugal e na Finlândia, que tem 
o mesmo número de juízes, um décimo dos nossos 
advogados e 50% dos nossos procuradores.

2. Bélgica no sector exportador. Se Portugal conseguir 
replicar o nível de competitividade externo da 
Bélgica, poderá gerir uma dívida externa maior, como 
acontece na Bélgica, onde os investidores “perdoam” 
uma dívida pública superior a 100% do PIB porque 
sabem que a economia a financiará. 

3. Chile nas finanças públicas. A lei obriga a saldos 
orçamentais estruturalmente nulos e requer a 
participação de especialistas, minimizando o impacto 
dos ciclos eleitorais e reclamando a participação de 
players com diferentes perspectivas.

4. Grécia, exemplo a não seguir. A fraca estratégia dos 
políticos gregos na gestão da sensibilidade da opinião 
pública colocou o país na rua e em apenas um ano 
foram destruídos 100 mil postos de trabalho.

5. A Irlanda é uma lição de sucesso na aposta nos bens 
transaccionáveis e na captação de investimento 
directo estrangeiro. No entanto, o nível de regulação 
bancário deficitário e a inexistência de um apoio 
concertado dos diversos agentes num período de 
sobreaquecimento da economia terão de ser evitados.

6. A reforma da administração pública na Nova Zelândia 
é um exemplo para Portugal. Os sectores e os serviços 
a privatizar foram criteriosamente analisados, assim 
como os mecanismos de eficiência funcionais a serem 
implementados na gestão pública.

7. A República Checa registou melhorias nos seus 
níveis de produtividade e de investimento directo 
estrangeiro, fundamentais para se ultrapassarem os 
desafios de conseguir crescimento económico, num 
período de acréscimo da concorrência mundial. 

8. Portugal deve ser uma ponte entre a Europa e os 
países emergentes, incluindo os da CPLP e o Brasil. 
A nossa história é um recurso inimitável e não 
replicável, que teremos de capitalizar.

Oito exemplos para  
reflexão e… acção
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Educação
Aspectos a melhorar:
•	número	médio	de	anos	de	

educação formal e forma-
ção de recursos humanos 
que permitam incrementar 
o nível de competitividade, 
consistente com o plano 
definido para a economia;

•	 taxa	de	sucesso	no	ensino	
secundário.

Aspectos positivos: 
•	 resultados	do	teste	de	Pisa,	

que nos colocam em  5º 
lugar na comparação com 
os nove países analisados;

•	bons	resultados	nos	
rankings da OCDE.

Justiça
Aspectos a melhorar:
•	 lentidão	anómala	do	siste-

ma de justiça;
•	dificuldade	excessiva	na	

resolução de casos mediá-
ticos.

Aspecto positivo: 
•	número	relativo	de	presos	é	

inferior à dos comparáveis.

Saúde 
Aspectos a melhorar:
•	maior	transparência	na	

prestação de contas, no ní-
vel de qualidade do serviço 
e comparação da perfor-
mance entre as diferentes 
unidades de saúde;

•	 custos	farmacêuticos	no	to-
tal das despesas de saúde. 

Aspecto positivo: 
•	%	do	PIB	alocado	à	saúde	

encontra-se ao nível dos 
países mais desenvolvidos, 
com bons resultados ao ní-
vel da mortalidade infantil 
e da esperança de vida. 
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Inspirar 
Portugal

O semanário Expresso conta com a PwC, um dos seus parceiros na iniciativa 
“O Caminho das Exportações”. Este novo projecto procura incentivar as 
exportações portuguesas e, nos próximos meses, vai dar a conhecer sete 
destinos das exportações portuguesas: Angola, África do Sul, Brasil, México, 
China, Índia e Reino Unido.

© PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda., 2011. Todos os direitos reservados. Neste documento “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers - Assessoria de 
Gestão, Lda., que pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e 
independente.  
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experiência

As pequenas e médias em-
presas são as organizações 
que mais rapidamente se 
ressentem de conjunturas 
económicas menos favorá-
veis ou mesmo recessivas. 
Na conjuntura actual, a 
reestruturação operacional 
e financeira, suportada em 
processos devidamente 
estruturados e com impac-
to positivo no cash flow, 
pode significar a diferença 
entre a ‘salvação’ e a ‘morte 
anunciada’. 
O abrandamento da acti-
vidade, as dificuldades de 
tesouraria, a constatação de 
que a estrutura de custos fi-
xos é demasiado elevada para 
níveis de actividade mais 
moderados, as limitações  
no acesso ao crédito e o dese-
quilíbrio, insustentável nos 
curto e médio prazos, entre 
as operações e o financia-
mento são sintomas que, se 
não forem travados, tendem 
a agravar-se à medida que as 
condições do mercado e da 
economia se deterioram. 

Cada empresa é um caso mas 
há pelo menos dois tipos de 
organizações de pequena 
e média dimensão que, no 
contexto actual, se posicio-
nam e só terão a ganhar em 
sujeitarem-se a um processo 
de reestruturação: 
•	empresas	que	estão	em	

situação de incumprimento 
junto dos seus fornecedo-
res correntes e das insti-
tuições financeiras, o que 
coloca em causa o desen-
volvimento normal da acti-
vidade e torna relevante  
a actuação de ‘salvação’;

•	empresas	que	a	curto	e	
médio prazos entrarão em 
incumprimento, tornando 
relevante uma actuação 
por antecipação.

Quando reestruturar  
é a melhor solução

Não obstante podermos 
enquadrar a necessidade de 
intervenção nestes dois tipos 
de empresas, no segundo tipo 
revela-se menos perturbador, 
por ter em conta a disponibi-
lidade temporal da empresa e 
das instituições financeiras e, 
ao mesmo tempo, minimizar 
o impacto do processo de re-
estruturação na performance 
operacional.
Importa também, desde logo, 
sublinhar que qualquer pro-
cesso de reestruturação deve 
incluir medidas que cubram 
aspectos operacionais e de fi-
nanciamento, medidas essas 
que devem ser ajustadas de 
modo a garantir a sustentabi-
lidade futura da empresa.  
A actuação concertada sobre 
as operações e a dívida é 
importantíssima, uma vez 
que, em grande parte dos 
processos de reestruturação, 
as medidas de ordem opera-
cional são insuficientes para 
a organização atingir o equi-
líbrio, tornando necessário 
proceder a um ajustamento 
entre os fluxos de financia-
mento  

Cláudia Rocha

claudia.rocha@pt.pwc.com
Valuation & Strategy 
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e o cash flow disponível.
Na vertente de reestrutu-
ração da actividade opera-
cional destacam-se, entre 
outros, os seguintes aspectos:
•	actuar	na	optimização	

da estrutura de custos, 
analisando todas as áreas 
funcionais da empresa 
e identificando gaps de 
performance, por forma 
a determinar potenciais 
poupanças e implementar 
novos processos para as 
obter;

•	entender	condições	de	
conversão de EBITDA 
em cash flow, actuando e 
optimizando mecanismos 
de gestão de fundo de 
maneio, tais como crédito 
a clientes e processo de 
cobrança e o seu impacto 
na conversão de receitas 
em cash flow; gestão dos 
inventários (stock de segu-
rança, obsoleto, à consig-
nação, etc.); condições 
dos fornecedores, com 
enfoque nos de elevado 
potencial para efeitos de 
renegociação.

Na conjuntura actual é 
importante actuar, seja por 
‘salvação’ ou por antecipação, 
nos domínios operacional e 
financeiro, e essa acção deve 
estar suportada por proces-
sos estruturados de rees-
truturação que introduzam 
poupanças com impacto posi-
tivo no cash flow operacional, 
numa fase inicial, mas que 
permitam o seu ajustamento 
à actividade de financiamen-
to, numa fase seguinte, via 
renegociação com as institui-
ções financeiras.
A nossa experiência tem aju-
dado os nossos clientes  
a conduzirem e a concluírem 
com sucesso processos de re-
estruturação, nomeadamente 
através da maximização do 
valor das poupanças asso-
ciadas quer à identificação 
das medidas quer ao apoio à 
implementação das mesmas, 
conferindo um conforto 
adicional nos processos de 
renegociação junto das insti-
tuições financeiras.

Mensagens chave
1. Na conjuntura actual é importante actuar, seja por ‘salvação’ ou por anteci-

pação, nos domínios operacional e financeiro, e essa acção deve estar supor-
tada por processos estruturados de reestruturação que introduzam poupan-
ças com impacto positivo no cash flow operacional, numa fase inicial, mas 
que permitam o seu ajustamento à actividade de financiamento, numa fase 
seguinte, via renegociação com as instituições financeiras.

2. Os processos de reestruturação tornam-se, na actual conjuntura, uma ne-
cessidade cada vez maior.

3. O processo de reestruturação deve incluir medidas que cubram aspectos 
operacionais e de financiamento, ajustadas de modo a garantirem a susten-
tabilidade futura da empresa.

Na reestruturação da dívida, 
que passa, nomeadamente, 
por um processo de renego-
ciação com as instituições 
financeiras no sentido de 
ajustar os fluxos associados 
ao financiamento aos fluxos 
operacionais após reestrutu-
ração, deve atender-se,  
a título de exemplo à:
•	 redução	dos	custos	finan-

ceiros por via da diminui-
ção do saldo em dívida, 
com a eventual alienação 
de activos;

•	 carência	de	capital	ou	
alteração dos prazos de 
reembolso por um período 
de ajuste da actividade num 
contexto de abrandamento 
económico que permita 
às empresas alienarem os 
referidos activos, maximi-
zando valor e evitando que 
os mesmos sejam vendidos 
com um desconto excessivo;

•	capitalização/carência	
parcial de juros, ajustando 
o cash flow disponível para 
juros aos custos financei-
ros;

•	 conversão	de	dívida 
em capital próprio.
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Cabo Verde 
Na rota do investimento do eixo  
Europa, África e América 

O contexto económico 
actual convoca à reflexão 
sobre as opções de investi-
mento passadas e futuras, 
em especial as que se en-
quadram em estratégias de 
deslocalização nearshoring 
e offshoring. 
As opções de investimen-
to em economias do leste 
europeu e asiáticas como 
forma de obtenção de ganhos 
de produtividade e alavanca-
gem das oportunidades que 
o processo de globalização 
competitiva permitiu, come-
çam a ser questionadas. As 
economias do leste europeu 
começam a chegar ao fim 
de um ciclo, em resultado 
do crescimento económico 
e da melhoria do nível de 
vida das populações, que 

Regime Fiscal do Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde

Taxa de IUR 3% (2011-2018) e 4% (2019-2025)

Taxa de Incêndio 2% sobre a colecta de IUR (Praia e Mindelo)

Mais-valias sobre 
acções

Isenção, se acções detidas por mais de 12 meses

Dividendos Não sujeitos a tributação

IVA/Direitos Aduaneiros
Isenção em importações de materiais de construção, máquinas, aparelhos, 
instrumentos e utensílios, material de carga e transporte de mercadorias e 
combustíveis e lubrificantes

Imposto de Selo
0,5% (operações financeiras e societárias)
3,5% juros e comissões
1% na transmissão de imóveis

Património 3% na detenção, transmissões e mais-valias

inevitavelmente, culminam 
no aumento dos custos do 
trabalho e no revisitar das 
opções de (re)deslocalização. 
Por outro lado, a experiência 
mostra que as economias 
asiáticas não estão isentas de 
constrangimentos – resultan-
tes dos custos de contexto e 
das diferenças culturais que 
esses países apresentam, da 
distância física e da perda de 
flexibilidade decorrente da 
necessidade de ciclos de pla-
neamento de produção mais 
longos e com lotes maiores, 
da complexidade logística 
e do tempo de transporte 
necessários, que dificultam 
a resposta adequada às 
necessidades e às tendências 
correntes do mercado, em 
constante mutação.

Cabo Verde surge no quadro 
global do comércio interna-
cional como uma alternati-
va potencial, resultado do 
caminho de desenvolvimento 
que tem vindo a percorrer, 
assente na melhoria do 
ambiente de negócios, na 
estabilidade económica e 
social, na qualificação da sua 
jovem força de trabalho e na 
competitividade fiscal.

Ambiente de negócios 
favorável e uma 
economia estável, 
embora muito 
dependente do exterior
Cabo Verde tem sabido traçar 
um caminho de desenvol-
vimento sustentável, que 
promove um ambiente de 
negócios estável, assente na 
credibilidade das suas insti-
tuições e em índices  
de corrupção reduzidos.i

Os sucessivos governos de 
Cabo Verde têm privilegiado 
o investimento na qualidade 
do ambiente de negócios. 

Ricardo Sousa Valles

ricardo.sousa.valles@pt.pwc.com
Strategy and Operations 

experiência
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O Governo assumiu também 
um papel central no combate 
à burocracia, em especial 
através do desenvolvimento 
do NOSIii, estrutura que coor-
dena a promoção da socieda-
de de informação, a inovação 
e a governação electrónica, e 
que abrange toda a adminis-
tração directa e indirecta do 
Estado e as autarquias locais.
Com a moeda – escudo cabo-

verdiano – com convertibili-
dade internacional, com pa-
ridade fixa a 110.265 ECV/1 
euro, um sistema financeiro 
compatível com as exigências 
do comércio internacional e 
um crescimento do PIB, nos 
últimos 10 anos, na casa dos 
6% ao ano, Cabo Verde posi-
ciona-se como uma das mais 
estáveis economias de África. 
É de realçar, no entanto, que 
a Balança Comercial de Cabo 
Verde é fortemente deficitá-
ria, agravada principalmente 
pela dependência externa 
do petróleo, commodities e 
bens de equipamento, o que 
poderá constituir um factor 
de instabilidade e de dese-
quilíbrio das contas públicas 
e, consequentemente, da 
economia.

Força de trabalho 
disponível jovem  
e em processo  
de qualificação
Os níveis de desemprego  
em Cabo Verde, entre os 13  
e os 20%, a população jovem 
e com um elevado índice  
de escolaridade primária  
e secundária e o baixo custo 
do factor trabalho (face  
à Europa e, em particular,  
a Portugal) apresentam- 
-se como potencialmente 
atractivos para as empresas 
que procuram ganhos de ren-
tabilidade pela redução dos 
custos da mão-de-obra. 

De facto, o custo do factor 
trabalho situa-se em média 
entre os 300 e os 500 euros, 
consoante nos refiramos a 
um técnico administrativo  
ou a um técnico superior. 
Não obstante a necessidade 
de reforço formativo, este di-
ferencial continua a apresen-
tar-se atractivo para muitas 
empresas, em especial para 
aquelas em que os custos com 
pessoal são expressivos na 
sua estrutura de custos, mas 
que necessitam da flexibilida-

5,5%
A Economist Intelligence Unit estima que Cabo 
Verde permaneça entre os países mais estáveis de 
África, projectando níveis de crescimento do PIB 
entre 5,5% e 6% ao ano, para 2011 e 2012

Como resultado, o mais re-
cente relatório do IFC (Inter-
national Finance Corporation 
– World Bank Group) destaca 
Cabo Verde pela facilidade 
com que se resolvem ques-
tões jurídicas nos tribunais 
locais (38º lugar), se tran-
sacciona com o exterior (58º 
lugar) e se obtêm licenças de 
construção (83º lugar).
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i Cabo Verde classifica-se no 3º do índice de corrupção da Transparency 
International para África
ii Núcleo Operacional da Sociedade da Informação
1 Estão excluídas dos benefícios fiscais aplicáveis no âmbito do CIN as en-
tidades que operem nos sectores do turismo, banca e seguros, imobiliário 
e construção civil

de e da velocidade de reacção 
que a proximidade geográfica 
e cultural de Cabo Verde 
permite, quando comparada 
com destinos asiáticos.

Centro Internacional 
de Negócios: uma 
alavanca de captação 
de IDE 
O CIN - Centro Internacional 
de Negócios de Cabo Verde, 
conceptualizado pela Cabo 
Verde Investimentos - Agên-
cia Cabo-verdiana da Promo-
ção de Investimentos  
e Exportação, com a colabo-
ração da PwC, constitui um 
factor adicional de competiti-
vidade na atracção de Inves-
timento Directo Estrangeiro 
(IDE) para o país.
A decisão sobre o licencia-
mento para a instalação e 
funcionamento das activida-
des pelos operadores econó-
micos compete à Cabo Verde 
Investimentos, o que facilita 
todo o processo de instala-

sustentável no longo prazo) 
ou da proximidade geográfi-
ca a Portugal, mas, também 
pela crescente qualificação 
e “tecnologização” dos seus 
recursos. Acresce, ainda, 
que se prevê para este ano 
a inauguração do segundo 
cabo submarino de fibra 
óptica que liga Cabo Verde 
aos continentes africano 
e europeu, executado no 
âmbito do projecto WACS 
(West African Cable System) 
e que potenciará ainda mais a 
qualidade das comunicações 
com o exterior.

Cabo Verde constitui uma 
alternativa de investimento 
e desenvolvimento futuro. 
Pode não possuir mercado 
interno relevante para a 
grande maioria dos negócios 
ou recursos naturais fósseis, 
mas apresenta-se como o 
parceiro privilegiado para o 
desenvolvimento de negócios 
entre Portugal, Europa, a 
costa oeste africana e, poten-
cialmente, com os Estados 
Unidos.

ção, licenciamento das opera-
ções e obtenção de benefícios 
fiscais ou outros.1 
Adicionalmente, os sócios 
das entidades licenciadas 
para operar no CIN poderão 
beneficiar de isenção de 
Imposto Único sobre o Ren-
dimento (IUR), de retenção 
na fonte sobre lucros distri-
buídos e sobre juros e outras 
formas de remuneração, de 
suprimentos ou adiantamen-
tos de capital.

Nearshoring: uma 
entre as várias 
oportunidades de IDE
Para além das oportunidades 
de IDE em infra-estruturas 
e turismo, sectores que têm 
sido o principal alvo de IDE 
nos últimos anos, existem 
muitas outras áreas de activi-
dade que podem e necessitam 
de ser mais desenvolvidas, 
nomeadamente a produção 
e distribuição de energia, 
saneamento; transportes 
e plataformas logísticas; 
turismo (complementar ao 
residencial); e o nearshoring.
O nearshoring (outsourcing 
ou transferência de processos 
de negócio ou tecnológicos 
para países próximos) surge 
como oportunidade de desen-
volvimento de Cabo Verde, 
não só pela competitividade 
dos custos da mão-de-obra 
(factor que, por si só, não é 

experiência

Sustentabilidade
Cabo Verde tem sabido traçar 
um caminho de desenvolvimento 
sustentável, que promove um 
ambiente de negócios estável
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www.pwc.com/pt

Melhores processos, 
melhores resultados

Um dos desafios da PwC passa sempre por acrescentar valor para os 
seus clientes e colaboradores. Agora, esta nossa ambição ganha ainda 
mais credibilidade. A PwC Portugal acaba de obter a certificação do 
seu sistema de gestão integrado, segundo três referenciais.

© PricewaterhouseCoopers – Assessoria de Gestão Lda., 2011. Todos os direitos reservados. Neste documento “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers – Assessoria de 
Gestão Lda. que pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e 
independente.  

ISO 9001
A implementação desta norma conduz a uma maior eficácia da gestão do negócio das 
organizações, potenciando a redução dos custos de operação e promovendo a quota de 
mercado e a fidelização de clientes. 

ISO 14001
Esta norma apoia as organizações na redução do impacto negativo no ambiente 
decorrente das suas actividades e no respeito pelos normativos de protecção ambiental.

OHSAS 18001
Este sistema apoia as organizações na gestão de riscos relacionados com a higiene, 
segurança e saúde. 

PwC_Tri-certificacao_ceo.indd   1 19-08-2011   15:28:59
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estudo de caso

A definição e a implemen-
tação de uma estratégia 
de sustentabilidade que 
integre aspectos económi-
cos, ambientais e sociais 
contribui para a criação de 
valor na empresa, através 
da identificação de novas 
oportunidades de negó-
cio, da optimização e da 
redução de custos e da 
melhoria do envolvimento 
com as partes interessadas 
(colaboradores, clientes, 
fornecedores e comunida-
de, entre outros). Cláudia Coelho

ana.claudia.coelho@pt.pwc.com
Sustainable Business Solutions 
(Consulting)

A estratégia de sustentabi-
lidade deve constituir uma 
componente integrante da 
estratégia global da empresa, 
sendo factores essenciais 
para o seu sucesso o compro-
misso e o envolvimento da 
gestão, a identificação e  
a compreensão das oportuni-
dades e riscos associados  
à sustentabilidade, o envol-
vimento das várias partes in-
teressadas (stakeholders) e a 
implementação de ferramen-
tas que assegurem a monito-
rização do desempenho.

A área de Sustainable Busi-
ness Solutions da PwC tem 
vindo a apoiar neste âmbito 
diversas empresas de referên-
cia a nível nacional, ofere-
cendo soluções e metodolo-
gias eficazes e já testadas, 
contribuindo para a solidez 
das iniciativas desenvolvidas 
pelas empresas e para o seu 
alinhamento com as melho-
res práticas internacionais. 
Um dos projectos de susten-
tabilidade desenvolvidos pela 
PwC envolve a AdP – Águas 
de Portugal, que contratou 
a PwC para a apoiar por um 
período de três anos, 

AdP – Águas de Portugal 
implementa estratégia  
de sustentabilidade 
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micos, ambientais e sociais, 
tendo por base as guidelines 
do GRI (Global Reporting 
Initiative) para a elaboração 
do relatório de sustentabi-
lidade, suportado por uma 
ferramenta para recolha e 
consolidação dos indicadores 
definidos.

Relatório de 
Sustentabilidade
Apoio na elaboração do pri-
meiro Relatório de Sustenta-
bilidade da AdP, relativo ao 
ano de 2008. O Relatório de 
Sustentabilidade do ano de 
2009 foi sujeito a verificação 
externa de acordo com a 
norma ISAE 3000, processo 
que incluiu a verificação dos 
indicadores de sustentabili-
dade nas empresas do Grupo 
AdP, com base num estudo de 
materialidade.

Envolvimento com 
stakeholders
Apoio na definição de gui-
delines para o envolvimento 
com stakeholders, aplicáveis 
às várias empresas do grupo, 

com vista à identificação das 
necessidades e das expecta-
tivas destes em matéria de 
sustentabilidade.
Finalmente, refira-se como 
desafio futuro para a AdP, o 
alinhamento com as melho-
res práticas de sustentabili-
dade tendo em consideração 
as tendências e as práticas ac-
tuais, reconhecidas pelo Dow 
Jones Sustainability Index 
(DJSI). O DJSI é o índice de 
sustentabilidade de referên-
cia, que permite distinguir as 
empresas pela adopção das 
melhores práticas e desempe-
nho em sustentabilidade. Em 
2011 foi efectuado um diag-
nóstico da situação actual da 
AdP face ao DJSI, tendo sido 
preparado um plano de acção 
de melhoria. Na sequência 
da implementação destas ac-
ções, a AdP poderá proceder 
à avaliação do seu posiciona-
mento no sector, factor que 
contribuirá de forma positiva 
para a reputação e reconheci-
mento externo da AdP.

Implementação
e monitorização
do desempenho
e comunicação

Definição da
Estratégia de

Sustentabilidade

Relatório de
Sustentabilidade

Componentes do processo de implementação 
da Estratégia de Sustentabilidade

AdP

Stakeholders
externos

E
nv

ol
vi

m
en

to

 com Stakeholders

Fonte: PwC

ao longo dos quais a PwC 
tem vindo a prestar apoio nas 
diversas fases e componentes 
do processo de implementa-
ção da estratégia de sustenta-
bilidade definida pela AdP,  
as quais são a seguir descritas 
e caracterizadas. 

Implementação, 
monitorização  
do desempenho  
e comunicação
Apoio na elaboração de um 
manual de indicadores de 
sustentabilidade, incluindo 
as definições e a especifica-
ção de indicadores econó-
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Telecomunicações
Assessoria eficaz em redes  
de nova geração

A PwC prestou assessoria 
financeira ao grupo dst/ds-
telecom nos concursos para 
as Redes de Nova Geração 
das zonas rurais do Norte 
e do Alentejo e Algarve. Ao 
adicionar estes dois gran-
des projectos ao seu portfo-
lio, o grupo dst consolida a 
sua presença no sector das 
telecomunicações como um 
‘operador de operadores’ de 
referência. 
No seguimento do plano 
europeu de recuperação eco-
nómica, a Comissão Europeia 
estabeleceu como prioridade 
a expansão e a modernização 
da internet de elevado débito 
nas comunidades rurais e 
propôs canalizar cerca de 
1.000 milhões de euros, 
através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Rural, para 
os Estados-Membros colma-
tarem as lacunas no mapa 
europeu da banda larga.
Alinhado com esta iniciativa, 
o governo português lançou 
cinco concursos públicos 
para a instalação, gestão, 
exploração e manutenção 
de redes de comunicações 
electrónicas de alta velo-
cidade em zonas rurais, 
nomeadamente nas regiões 
Centro, Alentejo e Algarve, 
Norte, Região Autónoma dos 
Açores e Região Autónoma da 

Carlos Almeida

carlos.pereira.almeida@pt.pwc.com
Deals

Madeira. É nestas regiões que 
se situa 44% dos municípios 
portugueses com maiores 
carências neste tipo de infra-
estruturas.
O objectivo destes concursos 
é o de facilitar o acesso à ban-
da larga nos locais do país em 
que não existem as condições 
de mercado mínimas para 
que os operadores de teleco-
municações disponibilizem 
as suas ofertas.
Assim, as redes de comuni-
cações electrónicas de alta 
velocidade serão construídas 
e exploradas como redes 
abertas e devem assegurar, 
ao longo do período de  
duração do contrato,  
a disponibilização de uma 
oferta grossista que garanta 
acesso às mesmas a todos 
os operadores e prestadores 
de serviços retalhistas de 
comunicações electrónicas 
interessados, de forma a que 
estes forneçam serviços aos 
utilizadores finais (os consu-
midores).
Quando fomos seleccionados 
para assessorar financei-
ramente o grupo dst, que 
detém a empresa dstelecom, 
nos concursos para as zonas 
do Alentejo e Algarve, Centro 
e Norte, mobilizámos de ime-
diato recursos especializados 
nas áreas de project finance, 

tax e accounting. Tínhamos 
que constituir uma equipa 
capaz de apresentar as me-
lhores soluções à dstelecom. 
E assim sucedeu.
A assessoria foi prestada 
ao longo das várias etapas 
dos concursos, a começar 
pela fase preliminar de 
planeamento e alocação de 
tarefas, seguida da análise 
da documentação, de soli-
citação de esclarecimentos 
às entidades públicas e da 
identificação dos riscos do 
projecto. Assessorámos, 
igualmente, a elaboração e 
a entrega da proposta inicial 
(aquela que determina quais 
os concorrentes que passam 
para a fase de negociação), 
na fase de negociações entre 
as entidades públicas e os 
concorrentes, e, finalmente, 
na terceira e última fase, que 

estudo de caso
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as entidades públicas, na 
elaboração da candidatura 
ao financiamento da UE e 
no contacto com entidades 
financiadoras.

Posição consolidada 
O grupo dst/dstelecom 
ganhou os concursos para 
as Redes de Nova Geração 
das zonas rurais do Norte e 
do Alentejo e Algarve e vai 
investir cerca de 100 milhões 
de euros na implementação 
de redes de fibra óptica com 
aproximadamente oito mil 
km de extensão. De acordo 
com as estimativas, estas 
redes estarão operacionais 
no prazo de dois anos. 

A dstelecom é uma empresa 
que centra a sua actividade 
na instalação, operação e ma-
nutenção de Redes de Nova 
Geração. Actualmente, opera 
duas redes semelhantes em 
onze municípios do Vale  
do Minho e do Vale do Lima.  
Ao adicionar estes dois 
grandes projectos ao seu 
portfolio, o grupo dst conso-
lida a sua presença no sector 
das telecomunicações como 
‘operador de operadores’ de 
referência. Uma vez que as 
redes a instalar são abertas, 
tanto a Optimus, que traba-
lhou em parceria com a dste-
lecom neste projecto, como 
os restantes operadores de 
telecomunicações retalhistas 

interessados, beneficiarão, 
em condições de igualdade, 
de infra-estruturas tecnologi-
camente avançadas que lhes 
permitirão prestar os seus 
serviços em regiões do país 
onde, de outra forma, não 
teriam condições de mercado 
suficientemente atractivas.
As Redes de Nova Geração 
que serão instaladas nas  
regiões de Portugal com 
maiores carências em 
infra-estruturas de teleco-
municações, trarão também 
externalidades positivas 
significativas às respectivas 
economias regionais, pro-
movendo o desenvolvimento 
integrado do país.

é a de elaboração e entrega 
da proposta final.
O nosso desempenho teve 
um papel fundamental na 
interacção das várias equipas 
multidisciplinares envolvidas 
ao longo de todo o projecto. 
Inclusive porque, adicional-
mente e a convite do grupo 
dst, fomos o assessor finan-
ceiro responsável pela análi-
se e caracterização do merca-
do a explorar e por elaborar o 
plano económico-financeiro, 
o modelo financeiro e efectu-
ar a estruturação do financia-
mento. Analisámos também 
as propostas dos outros 
concorrentes e auxiliámos 
a dstelecom na definição da 
estratégia do concurso, bem 
como na análise e na respos-
ta aos relatórios preliminares 
de avaliação. Posteriormente, 
apoiámos a negociação com 

“O nosso desempenho teve um papel 
fundamental na interacção das 
várias equipas multidisciplinares 
envolvidas ao longo de todo  
o projecto”
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Economia do Mar
Barómetro PwC divulga informação relevante 
de forma integrada 

Poderão indústrias como  
a construção e a repara-
ção naval, os transportes 
marítimos, portos, logísti-
ca e expedição ou mesmo 
a pesca e a aquacultura e 
a transformação do pesca-
do, bem como a robótica 
subaquática e as energias 
renováveis, tornar a eco-
nomia portuguesa mais 
competitiva?
A PwC é uma das organi-
zações que acredita que 
uma abordagem integrada 
de todas as indústrias que 
utilizam o recurso mar (eco-
nomia do mar), pode dar um 
contributo para o crescimen-
to e para a competitividade 
do país. O projecto LEME – 
Barómetro PwC da Economia 
do Mar nasce dessa convic-
ção. O LEME  foi concebido 
com a missão de acompanhar 
a evolução de todos os secto-
res e actividades económicas 
que se integram no conceito 
de economia do mar e de 
analisar as tendências e as 
opções seguidas pelos diver-
sos agentes económicos que 
dela fazem parte. 

Luz ao fundo do túnel?
Como era de esperar, os re-
sultados do Barómetro PwC 
divulgados em Dezembro de 
2010 não foram propriamen-
te animadores: para se tornar 
competitivo, Portugal tem 
que melhorar o contexto em 
que operam as empresas do 
sector da economia do mar. 
O índice integrado elabora-
do pela PwC mostra que os 
subsectores da ‘construção e 
reparação naval’, dos ‘trans-
portes marítimos, portos, 
logística e expedição’, da 
‘pesca, aquacultura e indús-
tria do pescado’ e do ‘entrete-
nimento, desporto, turismo e 
cultura’ foram bastante pena-
lizados em 2009, apesar dos 
primeiros valores relativos  
a 2010 apontarem no sentido 
de alguma recuperação. 
O índice integrado da econo-
mia do mar em Portugal (de 
base 100 a 31 de Dezembro 
de 2008) teve uma evolu-
ção negativa durante 2009 
(valor de 94,3), em linha 
com a redução da actividade 
económica em Portugal, no 
mesmo período. Os subsec-
tores que mais caíram em 
Portugal neste período foram 
o da ‘construção e repara-
ção naval’ (índice 69) e o 
dos ‘transportes marítimos, 
portos, logística e expedição’ 
(índice 93). 

Mesmo apresentando 
algumas vantagens compe-
titivas e de continuarem a 
ser apontados como sectores 
estratégicos para Portugal, a 
indústria de construção e a 
reparação naval têm enfren-
tado uma forte competição 
dos países com mão-de-obra 
barata e/ou com elevada 
tecnologia nesta área. No 
entanto, nem todos os sinais 
são negativos: os primeiros 
dados disponíveis relativos 
a 2010 mostram uma ligeira 
recuperação em alguns dos 
subsectores analisados  
(entre eles no dos ‘trans-
portes marítimos, portos, 
logística e expedição’).
Um dos sinais de esperança 
para a economia do mar 
identificado no LEME resulta 
das respostas das empresas 
inquiridas. Os gestores de 
topo revelam que têm já 
delineadas várias estratégias 
de combate à crise económica 
actual, que passam, nomea-
damente, pelo lançamento  
de novos produtos (70%), 
pela diversificação do negó-
cio (75%), pela constituição 
de novas parcerias (90%)  
e pela internacionalização  
da actividade (70%).

Para obter estas publicações  
envie-nos um email para  
marketing.pwc@pt.pwc.com
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14th Annual Global  
CEO Survey
Pesquisa da PwC revela  
optimismo dos gestores

Apesar do crescimento 
económico sustentável não 
ser para já uma certeza, 
a confiança dos gestores 
mundiais no crescimento 
da economia foi restabele-
cida.
Esta é uma das principais 
conclusões do ‘14th An-
nual Global CEO Survey’. 
Dos 1201 CEO inquiridos 
em 69 países, 48% admite 
estar “muito confiantes” no 
crescimento da economia nos 
próximos 12 meses. Núme-
ros que revelam um maior 
optimismo face aos 31% 
registados em 2009 e que se 
aproximam dos 50% regista-
dos em 2008. Esta confiança 
é visível em todos os con-
tinentes, particularmente 
nos CEO da Índia, Áustria, 
Colômbia, Peru, China, Tai-
lândia e Paraguai.
O facto dos grandes mer-
cados emergentes como a 
China, a Índia e a Indonésia 
apresentarem níveis de 
crescimento mais acelerados 
do que a economia mundial 
no seu conjunto, implica no 
futuro mudanças nas estraté-
gias empresariais. 

Como revela Dennis M. Nally, 
chairman da PwC Internatio-
nal, “esta mudança no equilí-
brio do poder económico tem 
criado um enorme desafio 
aos gestores, que se vêem 
confrontados com decisões 
sobre como e onde investir 
ao nível dos recursos huma-
nos, instalações e inovação. 
As empresas que consigam 
compreender isso e investir 
em activos diferentes, quer 
nas economias desenvolvi-
das quer nas emergentes, 
conseguirão ter sucesso nos 
próximos anos”.
A realidade é que os CEO 
estão cada vez mais selectivos 
na escolha dos mercados, 
planeando aumentar as suas 
receitas em regiões onde as 
promessas de recuperação 
são mais fortes e rápidas. Daí 
que 39% dos gestores consi-
derem a China como o motor 
do crescimento económico 
mundial, seguindo-se os  
EUA (21%), o Brasil (19%)  
e a Índia (18%).

A China, os EUA e a Índia são 
também considerados como 
as fontes mais importantes  
de produtos e matérias-pri-
mas, pela competitividade  
de custos, controlo de quali-
dade, perfis de risco, capaci-
dade de inovação e logística 
e relações existentes.
Estrategicamente, as me-
lhores oportunidades de 
crescimento nos próximos 12 
meses surgirão do desenvol-
vimento de novos produtos e 
serviços (29%), do aumento 
da participação nos mercados 
(29%) e da entrada em novos 
mercados (17%).
Quanto aos recursos hu-
manos, as perspectivas 
apontam também para um 
crescimento, uma vez que a 
maioria (51%) dos gestores 
pretende contratar em 2011, 
e apenas 16% prevê reduzir 
funcionários.
Apesar do optimismo, os 
líderes empresariais concor-
dam que os cortes nos gastos 
públicos ou o aumento de 
impostos irão abrandar o 
crescimento económico dos 
seus países, e que a incerteza 
e a volatilidade do cresci-
mento da economia mundial 
constituem ameaças para os 
seus negócios.
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Cidades que marcam  
a diferença
Cities of Opportunity 2011

‘Cities of Opportunity 2011’, 
na sua quarta edição, 
analisa a trajectória de 
26 cidades, todas capitais 
financeiras, de comércio e 
de cultura, sendo que, atra-
vés do seu desempenho, 
procura mostrar e realçar  
o que lhes permite  funcio-
narem melhor.
O conceito de cidade so-
freu alterações ao longo do 
tempo. Mas o cerne do que 
é uma cidade mantém-se o 
mesmo: pessoas que, em nú-
mero e densidade crescentes, 
convivem e trabalham em 
comunidade.
No ‘Cities of Opportunity’ 
procuramos entender o que 
faz funcionar a dinâmica 
urbana e comunicar o que 
aprendemos através da reali-
zação dos nossos estudos às 
entidades governamentais, 
aos decisores políticos, aos 
empresários, aos académicos 
e aos cidadãos que investem 
no sucesso da sua cidade ou 
cidades.

Estas são, pois, as marcas  
do nosso quarto estudo. E tal 
como as cidades, nós procu-
ramos evoluir sempre. ‘Cities 
of Opportunity 2011’ integra 
mais cidades, mais análises 
e faz uma abordagem mais 
aprofundada dos temas em 
debate. Nesta edição compa-
rámos 26 cidades, onde  
se incluem pela primeira vez 
Abu Dabi, Berlim, Istam-
bul, Madrid, Moscovo e São 
Francisco, enquanto Hous-
ton retorna à nossa análise. 
Debruçámo-nos também 
sobre alguns dos desafios 
mais prementes da actualida-
de, como a gestão regional, a 
educação, a sustentabilidade, 
a densidade, os transportes 
e a preservação.

Não é, pois, por mero acaso 
que imagens de bibliotecas 
inovadoras e históricas (em 
Seattle e Estocolmo) iniciam 
e terminam as entrevistas 
do nosso survey anual sobre 
a matéria este ano. Nem tão 
pouco o focus em transportes, 
energia, ambiente, habitação 
e saúde, que são os temas 
transversais a toda a análise 
efectuada. Quer sejam tangí-
veis ou intangíveis, o capital 
físico e o intelectual têm de 
estar equilibrados para que 
exista um crescimento sau-
dável das cidades modernas. 
Há que estimular a inovação, 
a criatividade – estradas, 
carris, redes de comunicação, 
escolas e hospitais são as 
bases para a criação de novas 
ideias. No mundo ideal, a 
prosperidade impera. Mas, 
tal como todos sabemos, o 
progresso implica um traba-
lho árduo diário. Este estudo 
é a nossa contribuição para 
o tema e para a sua efectiva-
ção e, no fundo, para que as 
cidades sejam cada vez mais 
atractivas e mais vivíveis!

conhecimento

Para obter estas publicações  
envie-nos um email para  
marketing.pwc@pt.pwc.com
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Carregar e seguir 
em frente
Charging Forward: 
electric vehicle survey

o sucesso dos VE já foram 
identificados, como por 
exemplo o desenvolvimento 
de uma infra-estrutura ade-
quada e a contínua redução 
dos custos de baterias 
e dos respectivos sistemas 
de suporte, outras variáveis 
continuam a ser analisadas e 
debatidas pelos especialistas.
Assim sendo, ao mesmo tem-
po que a indústria automóvel 
procura ideias inovadoras 
que estimulem novas tecno-
logias, que cria novos pro-
dutos e desenvolve soluções 
viáveis, um sentimento de 
urgência emerge, no sentido 
de trazer para o mercado 
soluções alternativas aos 
combustíveis derivados do 
petróleo. 
Outra das consequências 
mais visíveis em todo o mun-
do é a entrada em vigor de 
leis que regulam a emissão 
de gases para a atmosfera e 
a economia de combustíveis. 
Nos Estados Unidos, por 
exemplo, foi criado um stan-
dard intitulado Corporate 
Average Fuel Economy (CAFE) 
que coloca o limite mínimo 
de poupança em 35,5 mpg 
(mile per gallon*) em 2016. 
Contudo, e porque as exi-
gências dos vários públicos 
interessados são muitas, a le-
gislação mais recente avança 
com um standard CAFE 
de ~60mpg para 2025.
A colaboração entre os 
sectores mais relevantes 
(automóvel, energético, 
utilitários, tecnologia limpa), 
e os interesses públicos e 
privados vai ser essencial 
para se implementarem estes 
requisitos e para se atingir a 
redução da emissão de gases, 
responsável pelo efeito de 
estufa a nível mundial.

As iniciativas governamen-
tais, onde se incluem em-
préstimos e garantias com 
baixas taxas de juro, a par 
do investimento privado, 
permitiram a realização de 
projectos chave iniciais para 
o desenvolvimento de um fu-
turo sustentável dos veículos 
eléctricos.

Coloca-se então a 
questão: que futuro 
está reservado aos VE?
Numa análise sumária das 
respostas deste survey da 
PwC, a maioria dos inquiri-
dos (68,8 por cento) acredita 
que os veículos eléctricos 
híbridos e eléctricos híbridos 
plug-in são os mais apelativos 
para os consumidores em 
geral.
Quando questionados sobre 
a principal razão que levará 
os consumidores a optarem 
por veículos eléctricos, 41,6 
por cento dos entrevistados 
respondeu ‘poupança de cus-
tos a longo prazo’, enquanto 
que 32,2 por cento atribui a 
preferência à ‘consciência do 
impacto ambiental’.
Relativamente à construção 
destes veículos, refira-se que 
a Autofacts, um dos princi-
pais prestadores de informa-
ção sobre o sector automóvel, 
prevê que se produzam nove 
milhões de híbridos e de 
veículos eléctricos em 2020, 
o que representa cerca de 
nove por cento do mercado 
automóvel total. Destes, três 
milhões serão plug-ins  
e veículos eléctricos. 

O inquérito sobre veículos 
eléctricos (VE) ‘Charging 
Forward’ analisou os 
factores determinantes 
para o sucesso dos VE no 
curto, médio e longo prazo. 
Mais de 200 participantes 
dos sectores automóvel, 
utilitário, energético, 
tecnológico, governamen-
tal, financeiro, educativo, 
entre outros, apresentaram 
a sua visão do presente e 
do futuro. A análise dos 
resultados obtidos e as con-
siderações da PwC sobre os 
veículos eléctricos já estão 
disponíveis.
Ao longo de mais de 100 anos 
de existência, a indústria 
automóvel tem sido pioneira 
na inovação, no desenvol-
vimento e na integração de 
tecnologias avançadas – um 
pioneirismo que se mantém 
contínuo, mesmo quando a 
indústria enfrenta os desafios 
da sustentabilidade ambien-
tal, numa mudança à escala 
global.
Uma das iniciativas mais 
representativas para atingir 
estes objectivos comuns é a 
produção de veículos eléctri-
cos. E, enquanto alguns dos 
factores determinantes para 

* Uma milha por galão corresponde 
a cerca de 0,425 quilómetros por 
litro
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pontos de vista

Quanto vale uma 
boa informação?

André Morgado
É o conhecimento,  
estúpido! 
Não dou novidades a nin-
guém se disser que a esma-
gadora maioria das empresas 
portuguesas irá sofrer  
constrangimentos adicionais 
no curto-prazo devido à situ-
ação macro-económica que o 
país está a atravessar. O grau 
de incerteza em que vivemos 
irá colocar os nossos dirigen-
tes à prova, no que respeita à 
capacidade e à competência 
para tomar decisões. Já não 
basta “não fazer” ou apenas 
“esperar para ver como é que 
saímos desta”. As empresas 

André Morgado

Professor da AESE

terão de reagir rápida  
e certeiramente em diversos 
campos, seja para decidir 
investimentos, implementar 
planos de redução de custos 
operacionais, renegociar 
linhas de crédito, redefinir  
a estratégia comercial, etc...
Neste processo, para além de 
contar com a sua experiência 
pessoal, os gestores deverão 
socorrer-se de informação 
que lhes permita exercer  
a sua “raison d’être”: tomar 
decisões. No contexto que es-
tamos a atravessar, a experi-
ência do dirigente é um forte 
activo das organizações, 
nomeadamente quando já 
passou por idênticas situa-
ções recessivas. O segundo 
activo é a informação. Esta 
deverá ser fiável, completa 
e precisa, rápida e fácil de 
aceder, em suma, útil para  
os decisores.

André Morgado, professor 
da AESE, e José Manuel 
Fernandes, jornalista,  
reflectem nesta edição  
sobre uma matéria relevan-
te para fomentar quer  
a liderança quer a optimi-
zação de resultados em-
presariais: os que melhor 
dominam o saber e a in-
formação são aqueles que 
mais probabilidades têm  
de triunfar num mundo 
cada vez mais exigente. 

Os sistemas de informação 
têm-se revelado aliados 
estratégicos neste desígnio. 
As empresas contam hoje 
com ERPs e outros sistemas 
robustos de apoio e suporte 
à decisão. Contudo, somos 
inundados por muitas pla-
taformas que se limitam a 
despejar dados de gestão que 
não ajudam os dirigentes. Os 
dados são a fundação da in-
formação que, quando é útil, 
gera conhecimento e permite 
a decisão. Nos dados, só por 
si, não reside nem a resposta 
nem a solução do problema 
que tem de se ultrapassar.
Os administradores de siste-
mas de informação e apoio 
à gestão são agora confron-
tados com um novo desafio: 
fornecer informação “útil” 
aos dirigentes. Deles também 
depende o tempo que vamos 
demorar a sair da crise que 
estamos a atravessar.

“Os dados são a fundação da 
informação que, quando é útil, gera 
conhecimento e permite a decisão”
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José Manuel Fernandes

Jornalista

José Manuel Fernandes 
Saber é poder
Samuel Johnson, um dos 
mais influentes críticos do 
século XVIII inglês, amigo  
de Edward Gibbon e Edmund 
Burke, criou no seu roman-
ce “A História de Rasselas, 
Príncipe da Abissínia”, uma 
figura que, confrontada com 
o sucesso dos colonizadores 
europeus, dá para ela uma 
resposta muito simples: 
“São mais poderosos porque 
são mais sagazes e o saber 
predominará sempre sobre 
a ignorância. Não sei é dizer 
por que razão o seu saber é 
maior do que o nosso”. 
Dois séculos e meio depois 
de estas palavras terem sido 
escritas, a geografia do saber 
– e a geografia do poder – al-
terou-se profundamente, mas 
a regra mantém-se actual: os 
que melhor dominam o saber 
e a informação são aqueles 
que mais possibilidades têm 
de triunfar num mundo cada 
vez mais exigente. 

No passado não havia dúvi-
das sobre a importância da 
informação – basta pensar 
que o único grande Império 
que não desenvolveu uma 
linguagem escrita, o Inca, 
criou uma rede de estafetas 
que decoravam as mensagens 
para fazer circular a infor-
mação necessária ao poder 
central. Hoje, quando se tem 
a ilusão de que tudo está dis-
ponível na Internet e que não 
há dúvida que não possamos 
esclarecer “googlando”, surge 
por vezes a tendência para 
não atribuir à informação e 
ao conhecimento a importân-
cia que estes têm. 

Contudo, nunca como hoje 
foi tão crucial ser capaz de 
não só aceder à informação 
relevante como ser capaz de 
a processar. A superabun-
dância de bytes tornou ainda 
mais importante a capacida-
de de os tratar e de neles ser 
capaz de alicerçar todas as 
decisões. Para isso, o gestor 
deve não só estar atento e 
preocupar-se com estar in-
formado, como ser capaz de 
“ler” aquilo que, num mar de 
notícias, relatórios, power- 
-points e emails é realmente 
relevante. Identificar depres-
sa a informação que é mais 
importante é uma qualidade 
que exige treino e a capa-
cidade de lidar com muita 
informação aparentemente 
inútil, ou menos útil. É que, 
muitas vezes, é no detalhe, 
no pequeno pormenor, na-
quele sinal que nos despertou 
a atenção mesmo quando 
não estávamos focados no 
trabalho do dia-a-dia, que 
está a chave para a resolução 
de muitos problemas ou, no 
limite, o catalisador que per-
mite a germinação de uma 
ideia “fora da caixa”, capaz 
de fazer a diferença e de ser 
realmente inovadora.  

“Nunca como hoje foi tão crucial ser capaz de 
não só aceder à informação relevante como 
ser capaz de a processar”
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à parte

Habituada a gerir projectos 
desde o zero
Alexandra Pinho move montanhas 
pela fotografia

Formada em Gestão, pela 
Universidade Católica de 
Louvain, na Bélgica, desde 
cedo se habituou a liderar 
equipas na área da banca de 
investimento, quer em Portu-
gal quer no estrangeiro. Mas 
a vontade de abraçar novos 
projectos e de aprender um 
pouco mais sobre a história 
da arte conduziu-a por outros 
caminhos. Fez cursos em Por-
tugal e em Nova Iorque e foi 
partilhando este gosto com 
o seu marido, Manuel Pinho, 
ex-ministro da Economia. 
Aquilo que inicialmente era 
uma paixão, começou a ga-
nhar contornos de profissão 
em 2004, quando, a convite 
do presidente  da Comissão 
Executiva do BES, Ricardo 
Salgado, começou a dirigir 
a colecção que reúne, actu-
almente, cerca de 850 obras 
emblemáticas de artistas 
nacionais e internacionais  
de referência. 
Pelo caminho tem-se empe-
nhado a fundo na divulgação 
da fotografia contemporâ-
nea, designadamente da dos 
séculos XX e XXI, e cumprido 
com sucesso o seu trabalho. 
A recompensa pelo empenho 
e também pelo talento de 

intenções, sobretudo por 
haver uma adesão natural das 
pessoas à fotografia. Mas o 
convite para gerir a colecção 
só surgiu durante a Feira de 
Basel, em Junho de 2004. 
Telefonaram-me a dizer que 
podia começar a comprar. Foi 
uma sensação indescritível e 
muito emocionante. Começar 
a fazer uma colecção do nada 
e estar no local certo foi a 
mais feliz das coincidências  
e um verdadeiro privilégio.  
A primeira obra que adquiri 
foi uma caixa de luz de Jeff 
Wall. Depois comprei um 
auto-retrato de Cindy Sher-
man, uma vista de Shanghai 
de Thomas Struth e uma 
biblioteca de Candida Höffer, 
obras que acabaram por 
definir a orientação seguida 
pela colecção. O espólio foi 
crescendo e actualmente 
temos cerca de 850 peças.

bem gerir recebeu-a recente-
mente, quando viu a colecção 
que dirige ser distinguida na 
Feira de Arte Contemporânea 
de Madrid com o prémio de 
Coleccionismo Corporativo, 
outorgado pela Associação 
Amigos da ARCO.

Como é que uma especialista 
em banca de investimento 
está hoje à frente da BESart?
Porque a cultura em geral 
sempre fez parte do meu ADN 
e porque em determinada 
altura da minha vida quis fa-
zer coisas diferentes, ligadas 
justamente à arte. Desde nova 
que me empenhei em projec-
tos aliciantes e desafiadores, 
motivo pelo qual cheguei, 
seguramente, a esta via.

Mas como surgiu esta oportu-
nidade?
Comecei por ser consultada 
para definir a estratégia de 
mecenato cultural que o BES 
pretendia implementar e 
que visava a especialização 
num determinado género de 
arte que não fosse elitista e 
que chegasse a um elevado 
número de pessoas. Propus 
a fotografia contemporânea 
porque correspondia a essas 

Alexandra Pinho é a alma 
da colecção de fotografia 
do Banco Espírito Santo 
(BESart), consensualmente 
apontada como um dos  
mais importantes acervos 
de fotografia contemporâ-
nea da Europa. 
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Quais os factores que terão 
sido decisivos para a atribui-
ção do prémio da ARCO à 
BESart na edição deste ano?
Penso que existem três 
factores. Primeiro, o facto 
de termos a María de Corral, 
curadora da Bienal de Vene-
za, em 2005, como comissária 
da exposição no Museu Berar-
do, o que nos trouxe grande 
visibilidade em Espanha. 
Depois, o facto de não estar-
mos inseridos numa colecção 
só e apenas portuguesa e de 
sermos conhecidos por todas 
as galerias do mundo. E, por 
fim, pelo facto da colecção 
não ter parado numa altura 
de crise económica mundial, 
tal como aconteceu com 
muitas outras, incluindo com 
algumas espanholas.

O seu marido, Manuel Pinho, 
gosta muito de fotografia. 
Sente-se influenciada por ele?
Influenciou-me imenso, 
como é natural. Quando nos 
conhecemos, o meu marido já 
gostava muito de arte. Com o 
seu primeiro salário comprou 
um quadro, o que é sintomá-
tico e relevante em matéria 
de interesses futuros. Já o 

Primazia à arte  
e aos artistas
Quais são as linhas de força 
desta colecção?
Apostámos numa colecção in-
ternacional, em que figuram 
alguns artistas portugueses 
por mérito próprio. 
A ideia foi trazer obras de 
nível mundial que o público 
português não teria oportuni-
dade de ver de outra forma. 
Demos (e damos) primazia à 
diversidade e ao diálogo en-
tre os artistas, porque o nosso 
objectivo é apoiar a arte 
contemporânea e os artistas 
que a tornam realidade.

Os artistas estrangeiros foram 
receptivos à perspectiva de 
pertencerem à colecção?
Sim, porque temos excelentes 
condições de conservação. 
Além disso, temos sempre 
a preocupação de informar 
o artista de que adquirimos 
uma obra sua e de que ela 
ficará à disposição para inte-
grar uma exposição sobre ele, 
desde que seja num espaço 
museológico. 

Como é que o conceito e a 
prática de liderança se podem 
adequar ao trabalho da ges-
tão de uma colecção de arte?
Estou habituada a gerir pro-
jectos desde ‘o zero’. E liderar 
é aquilo que faço aqui todos 
os dias. Lidero uma equipa 
de três pessoas e asseguro 
a gestão de toda a estrutu-
ra, incluindo os serviços de 
outsourcing, montagem e 
desmontagem de equipamen-
tos, realização de eventos, 
contratação de seguros, 
etc. Contudo, conto com a 
assessoria informal de muitas 
instituições e de várias pesso-
as ligadas ao mundo da arte, 
quer da Fundação Serralves 
quer do CCB/Museu Berardo 
quer de universidades ameri-
canas, com as quais estou em 
contacto permanente.

gosto pela fotografia foi algo 
que começou em conjunto, 
primeiro pela fotografia clás-
sica e depois pela fotografia 
contemporânea. Aprendemos 
juntos e juntos continuamos 
a cultivar o gosto por uma 
arte que é deveras interessan-
te e actualíssima!

Faz fotografia?
Não, sou péssima. Vejo, 
aprecio e acompanho fotogra-
fia muito boa para me sentir  
bem com uma máquina na 
mão. A arte é para os artistas! 
Neste caso, para os brilhan-
tes fotógrafos que existem 
por todo o mundo e que, em 
muitos casos, fazem parte do 
acervo da BESart!

“Damos primazia à diversidade  
e ao diálogo entre os artistas, 
porque o nosso objectivo é apoiar 
a arte contemporânea e os artistas 
que a tornam realidade”
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destaque 

Novo Territory Leadership Team

A PwC Portugal tem um novo Territory Senior Partner (TSP) 
e um novo Territory Leadership Team (TLT). José Pereira 
Alves, o novo TSP, assumiu a liderança da empresa e já anun-
ciou a nova equipa, composta por António Brochado Correia, 
Nasser Sattar e José Bernardo. 
Nas áreas de serviço, Jorge Costa mantém-se como responsá-
vel pelos serviços de auditoria, Jaime Esteves continua com  
os serviços de fiscalidade e António Correia assume o Advi-
sory (que engloba Consulting e Deals).

tome nota...

Novo Territory Leadership Team

Da esqª para a dirª: Nasser Sattar, José Pereira Alves, José Bernardo  
e António Brochado Correia 
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PwC reforça serviços na área  
das Tecnologias de Informação
No âmbito da sua estratégia de desenvolvimento, a área de 
Consulting reforçou a prestação de serviços de consultoria na 
área das Tecnologias de Informação. Rui Rosado Gonçalves, 
director responsável pela área, assumiu este desafio em Abril. 
Rui Rosado Gonçalves possui uma licenciatura em 
Matemáticas Aplicadas, um mestrado em Informação  
de Gestão e frequenta actualmente um MBA na Warwick 
Business School. Do seu vasto currículo profissional constam 
passagens pelas consultoras VIA Consulting, Inmark 
Consulting, anterior MCS da PwC, IBM Portugal e, mais 
recentemente, pela SAP, onde desempenhou a função  
de director de Vendas e da Prática de Consultoria.  

A nova diáspora das empresas portuguesas

Para acompanhar as novas rotas das empresas portuguesas que exportam para o exterior, o Expresso, em par-
ceria com a AICEP, o Barclays e a PwC, lançou uma iniciativa intitulada ‘Caminho das Exportações’, no âmbito 
da qual dará a conhecer até ao final do ano os sete destinos mundiais das exportações portuguesas: Angola, 
África do Sul, Brasil, México, China, Índia e Reino Unido.

© Tiago Miranda/Expresso

PwC reeleita Firma 
Portuguesa de Preços  
de Transferência

Pelo quarto ano consecutivo, a PwC foi eleita 
pela International Tax Review como Firma Portuguesa de 
Preços de Transferência. A cerimónia de entrega dos prémios 
decorreu em Londres no dia 19 de Maio.

Site para alumni

A PwC disponibilizou um site especial para ex-colaboradores. 
Em www.pwcalumni.com.pt basta efectuar o registo e, 
após validação do pedido, os antigos colaboradores da PwC 
passam a estar a par das notícias e dos eventos organizados 
pela firma, tendo a possibilidade de entrar em contacto com 
antigos colegas. O site disponibiliza ainda informações rela-
tivas a novas oportunidades na empresa ou, por exemplo, as 
publicações e estudos mais actuais, quer internacionais quer 
nacionais. 
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Projecto cidadania  
– pensar a fiscalidade
Jaime Esteves, o partner responsável pela área de fiscali-
dade, foi um dos participantes no think tank do ‘Projecto 
cidadania – pensar a fiscalidade’, uma parceria da PwC 
com o Jornal de Negócios, realizado no dia 28 de Ju-
nho. Esta iniciativa procura reflectir sobre o impacto da 
fiscalidade na sociedade portuguesa e perspectivar a sua 
evolução futura. Mais informações em www.fiscalidade.
negocios.pt

Fórum do Mar
A PwC Portugal marcou presença entre 16 e 19 de Junho 
de 2011 no Fórum do Mar, na Exponor. Para além de um 
stand durante os quatro dias do evento, a presença da PwC 
passou pela participação de Miguel Marques, director res-
ponsável pela área de Economia do Mar, no debate sobre 
‘Governance e Sustentabilidade dos Oceanos’. 

LIDE – grupo de líderes empresariais
A apresentação do LIDE realizou-se no Centro Cultural de 
Belém, em Julho, sendo a PwC um dos parceiros principais 
deste grupo e assumindo o partner Nasser Sattar o cargo 
de presidente do Comité de Gestão. 
Este evento contou com vários oradores, entre os quais o 
ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Perei-
ra. Mais informações em http://lideportugal.com

Conferência CapCorp
A sétima edição do Congresso Anual de Capital de Risco 
decorreu no hotel Corinthia, no dia 24 de Maio. A confe-
rência, que juntou aproximadamente 140 pessoas, contou 
com o patrocínio da PwC.

7 Maravilhas da Gastronomia
A PwC é a responsável pela auditoria ao processo de 
selecção e votação desta iniciativa. As sete categorias são: 
entradas, sopa, marisco, peixe, caça, carne e sobremesa.  
As vencedoras serão conhecidas em Setembro num evento 
que decorrerá em Santarém. 

V Conferência Anual do Turismo
A PwC patrocinou este evento organizado pela delegação 
regional da Ordem dos Economistas da Madeira. O evento 
decorreu dia 13 de Maio no hotel Pestana Casino Park  
e contou com aproximadamente 560 pessoas.

breves...

destaque 

Para saber mais 
sobre os eventos realizados e 
programados da PwC consulte 
www.pwc.com/pt/eventos
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Academia de liderança Banco BIC-PwC

O Banco BIC e a PwC organizaram, em parceria, a Academia de Liderança. Trata-se 
de um programa orientado para universitários finalistas angolanos, que residam e 
estudem em Portugal, com o objectivo de desenvolver as competências de liderança 
destes jovens.
Após um período de candidaturas, a Academia de Liderança realiza-se de 25 a 30  
de Setembro, com o formato de um programa intensivo off-site que inclui workshops, 
sessões de coaching, mesas redondas e debates em torno de temas relevantes para¯5 
o futuro de Angola. 
O programa encerrará com um seminário final e atribuição de estágios a todos os 
formandos. Estes estágios serão realizados junto dos promotores (Banco BIC e PwC) 
e de outras entidades que apoiam esta iniciativa (Hay Group, Gesbanha, S.A., SPI - 
Sociedade Portuguesa de Inovação, Mota-Engil, Visabeira e Auto-Sueco).
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