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Pinto Correia e Eduardo 
Carqueja. Os três defendem 
que valores como a solidarie-
dade, a lealdade, a tolerância 
e o respeito pelo próximo têm 
de estar permanentemente 
presentes quando se trabalha 
em equipa.
Ana Sá Lopes, directora-
-adjunta do jornal ‘i’, e 
Mário Henriques, managing 
partner do High Play Insti-
tute, acederam responder à 
questão ‘O trabalho de equi-
pa ajuda a enfrentar a crise?’ 
e partilham os seus pontos de 
vista sobre o tema.
O capitão da seleção nacional 
de rugby, João Correia, surge 
no ‘à parte’, falando-nos de 

um desporto em que não há 
espaço para individualismos, 
porque o mais importante 
é o trabalho e os resultados 
conseguidos em equipa.
A ‘ceo’ visita ainda outros 
temas, tais como as redes 
sociais, o Brasil, as fusões e 
aquisições e as TI no desem-
penho da função financeira, 
além de apresentar alguns 

dos nossos mais recentes 
estudos.
Não há dúvida de que as 
pessoas são o mais importan-
te. Se até há pouco tempo os 
métodos do tipo brainstor-
ming ou trabalho em grupo 
orientado prevaleciam, a 
verdade é que, atualmente, 
apercebemo-nos cada vez 
mais dos óbvios benefícios 
que resultam da séria co- 
operação, no sentido etimo-
lógico do termo: operar em 
conjunto (mitarbeiten – em 
alemão). Surge cada vez mais 
a expressão ‘colaboração’, 
muito impulsionada pelas 
novas ferramentas tecnológi-
cas de trabalho que seguem o 
espírito das redes sociais.
Quando um grupo motivado 
sente a necessidade de so-
lucionar problemas comuns 
fundamentais, da discussão 
empenhada será tanto mais 
fácil brotarem visões e pro-
postas de solução diversifica-
das e inovadoras. 
Mais uma vez, com Camões, 
“todo o mundo é composto de 
mudança, tomando sempre 
novas qualidades”. 
Sejamos uma equipa e pre-
paremo-nos para a mudança 
com a motivação que só os 
grandes desafios merecem.

Boa leitura!

As inegáveis vantagens do 
trabalho em equipa serão, 
porventura, desnecessaria-
mente relembradas. Porém, 
correm tempos de mudança. 
Profunda. E é por isso que 
adquire agora um carácter de 
premente importância esta 
forma de trabalhar. 
Neste número da ‘ceo’ abor-
damos o tema do trabalho em 
equipa, em particular neste 

contexto económico. Nuno 
Macedo Silva, presidente 
do grupo RAR, falou-nos da 
importância da interação 
de equipas enquanto peça 
fundamental da sustentabi-
lidade e da competitividade 
das empresas. No fórum, 
onde procuramos diferentes 
perspectivas, ouvimos Edu-
ardo Marçal Grilo, Margarida 

editorial

Trabalhar em  
equipa em contexto 
de mudança

José Pereira Alves

Territory Senior Partner

“Outra mudança  faz de mor espanto:  
Que não se muda já como soía.”
Luís de Camões
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Nuno Macedo Silva
defende que a interação entre  
equipas sustenta a competitividade 
das empresas

Nuno Macedo Silva assu-
miu em 2000 a presidência 
do Conselho de Adminis-
tração da RAR - Sociedade 
de Controle (Holding), 
S.A., sociedade gestora de 
participações sociais que, 
desde a sua constituição 
em 1981, detém direta ou 
indiretamente a maioria 
das participações do Grupo 
RAR. 

O trabalho em equipa ajuda 
as organizações a ser mais 
flexíveis e mais adaptáveis 
às constantes mudanças e 
necessidades do mercado em 
que se posicionam? 
Nas últimas décadas assisti-
mos a mudanças profundas 
na vida das organizações e 
das sociedades em Portu-
gal e no mundo. Termos e 
conceitos como estabilidade, 
previsibilidade, linearidade, 
tangibilidade, entre outros, 
quase desapareceram da 
nomenclatura quotidiana 
e foram substituídos por 
incerteza, volatilidade, 
intangibilidade, inovação, 
entre outros. Gere-se conhe-
cimento, informação, redes, e 
as empresas puseram de lado 
estruturas hierarquizadas e 
substituíram-nas por estru-
turas mais horizontais, mais 
flexíveis, organizadas em 
equipas que interagem umas 
com as outras. É essa intera-
ção de equipas que faz hoje 
em dia as empresas e lhes 
permite existir e competir no 
mundo moderno.

A flexibilidade e capacidade 
de adaptação às mudanças é 
muito importante para a so-
brevivência e competitivida-
de das organizações. Sobre-
tudo, interessa aos clientes 
(e aos stakeholders em geral), 
pois posiciona as empresas 
no mercado de forma compe-
titiva. As organizações têm 
de ter capacidade e agilidade 
para poderem interagir com 
equipas de fora e de dentro. 
Não consigo ver/pensar uma 
empresa que não seja com 
trabalho de equipa. Vejo as 
empresas como uma intera-
ção permanente de múltiplas 
equipas.

Sob a sua liderança, o 
Grupo RAR alargou a 
intervenção aos setores 
das embalagens, saladas 
embaladas e ervas frescas 
e do turismo, e expandiu 
para novos mercados, onde 
já fatura mais de 3/4 do 
volume de negócios con-
solidado. O presidente da 
RAR não consegue imagi-
nar o Grupo que lidera sem 
trabalho de equipa, em 
especial, sem a interação 
entre as inúmeras equipas 
que diariamente contri-
buem para a sustentação 
e o crescimento das várias 
empresas e áreas de negó-
cio, tanto a nível nacional 
como internacional.
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De acordo com a sua experi-
ência, como é gerir um grupo 
de pessoas, pô-las a trabalhar 
em equipa e motivá-las para 
que o objetivo final e interes-
se (coletivo) da Organização 
se sobreponham ao interesse 
individual de cada elemento? 
Pessoalmente, julgo que 
a melhor forma de conse-
guir envolver as pessoas 
em projetos ou missões é 
fazê-las perceber que são 
importantes na equipa, e que 
a contribuição de cada uma 
é essencial para se atingir o 
resultado global pretendido. 
Cada peça do puzzle tem de 
encaixar. Sobretudo, penso 
que é importante as pesso-

as estarem envolvidas em 
projetos de que gostem, que 
as entusiasmem e lhes dêem 
prazer concretizar. Quando 
gostamos do que fazemos, 
fazemo-lo com motivação e 
empenho acrescidos, esta-
mos naturalmente envolvi-
dos com o trabalho. Tentar 
que isso aconteça dentro da 
organização é desejável, ob-
viamente. Outra questão que 
me preocupa é a de manter a 
temática da equidade entre 
as pessoas. É um tema algo 
complexo, muitas vezes com 
interpretações ou aplicações 
um pouco enviesadas, mas 
deve ser tratado com clareza 
e frontalidade. 

Enquanto presidente do 
Conselho de Administração 
da RAR Holding lidera uma 
equipa de alto rendimento e 
com elevado grau de auto-
nomia, os CEO das empresas 
participadas. 
Sim, CEO que, por sua vez, 
trabalham com as respetivas 
equipas, que vão interagindo 
umas com as outras e assim 
sucessivamente, dentro das 
respetivas empresas. Um dos 
grandes ativos do trabalho 
em equipa é precisamente o 
de as pessoas terem capaci-
dade e autonomia para deci-
dir sobre o que estão a fazer, 
nomeadamente para definir 
as metas e os caminhos para 
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lá chegar. Com as organiza-
ções isso também acontece, 
em especial num grupo com 
a dimensão e a estrutura do 
nosso – a RAR - Sociedade de 
Controle (Holding), SA, con-
trola um conjunto diversifi-
cado de negócios, distribuído 
pelas áreas alimentar, emba-
lagem, imobiliária, serviços 
e turismo, e emprega mais de 
seis mil pessoas. O papel da 
holding é muito o de suporte 
e de permanente desafio à 
evolução, o de apoiar os com-
promissos e planos que as 
participadas assumem mas, 
igualmente, e de as desafiar 
permanentemente a fazerem 
mais e melhor.

Podemos ter uma noção da 
metodologia que segue para 
manter essa equipa (os CEO 
das empresas participadas) 
alinhada em termos de es-
tratégia e de prossecução de 
objetivos próprios e do Grupo 
RAR? Está permanentemente 
em reuniões? 
A interação a nível do Grupo 
é diversificada mas muito 
constante. O Conselho de 

Administração, por exemplo, 
reúne uma vez por semana, 
estamos próximos e temos 
capacidade e disponibilidade 
para isso. Com os CEO das 
participadas reunimos bi- 
-mestralmente para reporting 
e para análise e discussão 
de contas. A meio do ano, 
sensivelmente, iniciamos a 
discussão de enquadramento 
estratégico de médio prazo, 
que envolve um exercício de 
visão por parte das empre-
sas. Nos meses de setembro/
outubro discutimos objeti-
vos para um horizonte de 
sensivelmente três anos e 
planos para o ano seguinte, 
que já são mais concretos e já 
envolvem números. Este ciclo 
é já rotineiro, assim como o é 
a reunião trimestral com os 
CEO das participadas. Esta 
reunião conjunta serve para a 
partilha de informação entre 
todos sobre os respetivos 
negócios. É uma oportuni-
dade de aprendizagem e de 
interação muito importante, 
pois ouve-se falar de negó-
cios muito diferentes, com 
problemas, abordagens, 

preocupações e soluções que 
tanto podem ser diversas 
como muito semelhantes.
Esse é o mecanismo de topo 
de exercícios ‘obrigatórios’. 
Há também exercícios ‘fa-
cultativos’ que normalmente 
estão relacionados com 
projetos específicos, como, 
por exemplo, reduzir o inves-
timento do fundo de maneio 
do Grupo. Além dos CEO e 
outros responsáveis, envolve-
mos também consultores ex-
ternos nessa reflexão. Temos 
muitos projetos perfeitamen-
te horizontais que abarcam 
as várias empresas. 

Como enquadra a comunica-
ção nessa equação? 
É fundamental para o traba-
lho em equipa e das equipas. 
A comunicação dos objetivos 
e da missão, seja da organi-
zação seja de projeto, tem de 
ser feita de uma forma muito 
clara e eficiente a toda a equi-
pa (a toda a organização). 
As pessoas que trabalham 
em equipa têm de perceber 
muito bem o que estão a 
fazer e como o podem fazer, 
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têm de saber qual o grau de 
autonomia de que dispõem 
e o que esperam delas. 
Genericamente, no Grupo 
RAR procuramos a criação 
de valor numa forma mais 
horizontal, que tentamos 
medir de acordo com a 
variável economic profit, 
que estabelece a relação 
entre geração de meios e 
uso de capital. E essa é uma 
relação que todos têm de 
perceber muito bem e que 
consiste em obter o máximo 
de rentabilidade com o mí-
nimo de capitais empregues 
para a obter. É preciso medir 
as coisas, confrontá-las com 
níveis de execução e incenti-
var as pessoas nesse sentido. 
Tudo isso tem de estar ali-
nhado para fazer sentido.

Qual é o papel do líder  
no trabalho de equipa?
O líder de uma equipa tem de 
saber gerir muito bem a sua 
influência junto dos restantes 
elementos. Se a sua capaci-
dade e vontade de influenciar 
for muito forte, tenderá a 
monopolizar o funciona-
mento da equipa e a ‘apagar’ 
ou diluir a intervenção dos 

“É importante as pessoas estarem envolvidas em 
projetos de que gostem, que as entusiasmem e lhes 
dêem prazer concretizar. Quando gostamos do 
que fazemos, fazemo-lo com motivação e empenho 
acrescidos, estamos naturalmente envolvidos com 
o trabalho. Tentar que isso aconteça dentro da 
organização é desejável, obviamente”

Na perspetiva de Nuno Macedo Silva, quando se trabalha em 
equipa o líder deve...
•	estabelecer	objetivos	e	orientar	caminhos;
•	 imprimir	ritmo	e	ser	proativo;	
•	 provocar	discussão	e	debate;
•	desafiar	tabus	e	o	status quo	instituído;
•	promover	a	criatividade	na	procura	de	soluções;
•	 simplificar	o	que	é	complexo	e	ajudar	a	equipa	a	focar-se	no	
que	é	essencial;

•	 sistematizar;	
•	 assegurar	que	se	decide;
•	dar	constante	feedback à equipa. 

Liderança no  
trabalho em equipa

outros elementos, pelo que 
acabará por não conseguir re-
tirar o potencial que decorre 
do conjunto, do trabalho de 
equipa. 
Claro que o líder é o respon-
sável pela direção da equipa, 
mas, à medida que aumenta o 

desempenho e a performance 
desta, mais esbatido deverá 
ser o papel do líder. Eu diria 
mesmo que, em equipas de 
elevado rendimento, todos 
sabem que o papel do líder 
é um pouco redundante 
enquanto	tal;	mais	do	que	
dirigir é, essencialmente, um 
moderador.
 

Moderador de personalida-
des e egos ou de ideias? De 
competências?
Quando junta um grupo de 
pessoas para trabalhar para 
um objetivo comum e único, 
o líder tem de conseguir mo-
derar a intervenção de cada 
elemento, tem de conseguir 
que cada um dê o seu melhor 
contributo e, nessa medi-
da, o papel de moderador é 
extraordinariamente im-
portante no funcionamento 
da equipa. Há pessoas mais 
caladas,	mais	introspetivas;	
outras são mais proativas ou 
mais criativas, outras mais 
organizadas;	umas	são	mais	
emocionais, outras mais 
lógicas	e	racionais;	enfim,	
há uma imensa variedade de 
características que devem 
pesar e ser ponderadas em 
função dos resultados que é 
suposto atingir com o projeto 
em causa.
Quando vamos buscar pesso-
as para determinado projeto, 
quando constituímos uma 
equipa, não podemos pensar 
somente nas competências 
técnicas, no talento de cada 
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indivíduo. Cada um de nós é 
um todo, que vai muito para 
além das suas competências 
e conhecimentos. Procura-
mos o que cada um tem de 
melhor, mas a pessoa traz 
tudo, e é bom que assim seja, 
que traga tudo, as emoções, 
as diferentes formas de ver o 
mundo. Essas diferenças são 
importantes para uma equipa 
e têm de ser integradas no 
conjunto.
Até porque, um dos aspetos 
mais importante a ter em 
conta na constituição de uma 
equipa é a diversidade, é o 
agregar das múltiplas compe-
tências necessárias para levar 
o projeto a bom porto. Se 
essa complementaridade de 
visões, de competências e até 
de personalidades e compor-
tamentos não existe porque o 
líder da equipa é demasiado 
influente, não há realmente 
um trabalho de equipa.

Essas diferenças serão 
também potenciadoras de 
conflitos de opinião...
A existência de conflitos de 
opinião é normal e muito 
bem-vinda. Por vezes, são os 
próprios líderes das equipas a 
potenciar os conflitos de opi-
nião, a fomentar a discussão 
e o debate das ideias. Há que 

saber integrar e gerir com 
alguma  inteligência esses 
conflitos, saber retirar ou 
valorizar os aspetos positivos 
que deles resultam e ultra-
passar os negativos. E ainda 
bem que fala nisso, pois um 
dos vetores mais relevantes 
do papel do líder de equipa é 
o de saber escutar. Se o líder 
da equipa estiver muito ativo, 
polariza e não deixa emergir 
as potencialidades de cada 
um dos elementos e do todo, 
que é o que se pretende. Es-
cutar com atenção a sua equi-
pa é, muito provavelmente, 
um dos comportamentos 
mais sábios que o líder pode 
ter, para além de ajudar a 
sistematizar as ideias e a or-
ganizar de modo a que depois 
se tome uma decisão. 

E a idade e experiência? É 
importante que os mais inex-
perientes trabalhem com os 
mais seniores?
As pessoas mais jovens e 
inexperientes devem, sempre 
que possível, integrar equi-
pas e trabalhar com colegas 
mais velhos e experientes. 
É assim que aprendem, e, 
fundamentalmente, é assim 
que aprendem a fazer bem 
e mais depressa. Por outro 
lado, aportam a irreverência, 

o questionar, a imaginação 
e a criatividade que muitas 
vezes são necessárias para o 
encontrar de novas soluções.
Os juniores um dia vão ser 
seniores.
A aposta na formação e 
aprendizagem dos mais no-
vos é sempre um bom inves-
timento, mesmo que depois 
estes venham a encontrar 
outras oportunidades fora 
da empresa. É natural que as 
organizações procurem reter 
os colaboradores com talen-
to, mas, por vezes, as pessoas 
encontram outros caminhos 
e optam por sair. Faz parte 
da evolução normal e é assim 
que deve ser encarado. 

Há alguma desvantagem  
no trabalho de equipa?
O trabalho em equipa requer 
tempo, por vezes mais tempo 
do que qualquer um preci-
saria para fazer ou decidir 
sozinho em relação a mui-
tos projetos. Envolver mais 
pessoas nessa decisão ou 
nesse projeto implica despen-
der mais energia. Contudo, 
essa energia normalmente 
é compensada pelos aspetos 
positivos do trabalho de equi-
pa, que é, tendencialmente, 
o conseguir ter melhores 
decisões.

“Se a complementaridade de visões, de 
competências e até de personalidades e 
comportamentos não existe porque o líder  
da equipa é demasiado influente, não há 
realmente um trabalho de equipa”



#03 ceo   9

fórum

Trabalhar em equipa
Não é fácil, mas compensa

É difícil trabalhar em equipa, muito mais difícil do que 
trabalhar isoladamente. Obriga-nos a ouvir o que os 
outros têm para dizer e, muitas vezes, a corrigir as nossas 
ideias ou, perante bons argumentos, a alterar mesmo as 
nossas convicções. Mas, como diz Eduardo Marçal Grilo, 
administrador da Fundação Gulbenkian, quanto mais se 
trabalha em equipa melhor se trabalha. O trabalho de equipa 
mais relevante, sustenta, é aquele em que em conjunto se reflete 
sobre problemas novos que precisam de soluções novas. Não se 
resolvem problemas novos com soluções antigas.
Margarida Pinto Correia, administradora-executiva da 
Fundação do Gil, por sua vez, é um exemplo maior da 
capacidade de intervenção do 3º setor e a prova de que o 
investimento na ação coordenada e no estabelecimento de 
parcerias pode ter resultados muito positivos na reinserção 
social de crianças com doenças crónicas.
Eduardo Carqueja, board member da NDrive, constituiu uma 
equipa de génios ‘mágicos’ que está em sintonia, que procura 
continuamente superar-se e, simultaneamente, vencer gigantes 
como a Google, a Tom Tom ou a Garmin. 
E os três defendem que valores como a solidariedade, a 
lealdade, a tolerância e o respeito pelo próximo têm de estar 
permanentemente presentes quando se trabalha em equipa. 
Sem eles não há equipa, há um conjunto de pessoas a trabalhar.

#03 ceo   9
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“O sucesso de um grupo 
ou de uma equipa depende 
muito de como consegue 
equilibrar o seu percurso 
no caminho mais ou menos 
estreito entre o unifor-
mismo e o conflito perma-
nente, ambos perigosos. 
O uniformismo é péssimo, 
o conflito excessivo per-
manente também,” afirma 
Eduardo Marçal Grilo, ad-
ministrador da Fundação 
Gulbenkian. 

Quanto mais se trabalha em 
equipa melhor se trabalha

Trabalhar em equipa (e em 
grupo) é um modo de enca-
rar a vida profissional e os 
desafios que lhe são inerentes 
que Eduardo Marçal Grilo 
aprendeu logo no início da 
sua carreira, no Laboratório 
Nacional de Engenharia 
Civil, após a licenciatura em 
Engenharia Mecânica no 
Instituto Superior Técnico. 
“Habituei-me cedo a traba-
lhar em equipa e a perceber 
aquilo que é hoje algo verda-
deiramente incontornável: 
ninguém faz nada sozinho. 
Todos os desafios do pequeno 
grupo de projeto de equipa-
mentos do LNEC tinham de 
ser executados com pesso-
as de outras áreas, desde 
engenheiros ao pessoal das 

oficinas. Não havia um único 
projeto que não fosse pensa-
do e executado em equipa, 
com as diferentes valências 
a completarem-se. Era muito 
novo, teria 24 ou 25 anos, 
mas foi também nessa altura 
que percebi que os grupos de 
trabalho, as equipas, preci-
sam de ter lideranças fortes, 
e percebi isso muito graças 
ao privilégio de ter tido como 
diretor do laboratório o Engº 
Manuel Rocha, uma pessoa 
absolutamente excecional”, 
recorda.  
O único trabalho isolado que 
fez na vida, salienta, foi a 
tese de doutoramento, defen-
dida em 1973, pouco tempo 
após a obtenção do grau de 
‘Master of Science in Applied 
Machanics’, pelo Imperial 
College – Universidade de 
Londres (1969), outra experi-
ência inesquecível pela diver-
sidade cultural e de métodos 
de trabalho apreendidos.



#03 ceo   11

A sua atividade pública, 
nomeadamente na direção 
geral do Ensino Superior e, 
posteriormente, no Banco 
Mundial, contribuíram 
substancialmente para a 
sua experiência na forma-
ção e avaliação de equipas 
de trabalho. “Em qualquer 
dos casos, a maior parte das 
pessoas com quem tive a 
oportunidade de trabalhar 
não tinha sido escolhida 
por mim mas, ainda assim, 
julgo que criei boas equipas. 
Conheci pessoas magnificas 
e muitas dessas pessoas, em 
particular na administração 
pública, estavam muito mal 

enquadradas e muito mal 
aproveitadas;	penso	que	esse	
é um problema que ainda 
hoje persistirá. Por vezes, 
a linha que separa o fazer 
bem ou fazer mal é mínima, 
basta um incentivo, uma 
palavra no momento exato 
é o suficiente para relançar 
todo um projeto que parece 
esmorecido.”
Os quatro anos à frente do 
Ministério da Educação (XII 
Governo Constitucional, 
entre 1995 e 1999) foram das 
experiências mais intensas e 
interessantes por que passou. 
Trouxeram-lhe, igualmente, 
uma notoriedade pública que 
ainda hoje mantém e que 
continua a estranhar. “Agora 
estranho ser apresentado 
como ex-ministro da Edu-
cação em eventos para que 
sou convidado. Parece que 
não tinha feito mais nada 
antes e que nada fiz depois”, 
desabafa. 

Inclusive, porque, é o 
trabalho que desenvolve na 
Fundação Gulbenkian, a sua 
‘casa’ há 27 anos (apesar dos 
interregnos), na Partex Oil 
and Gas (Holdings) Corpora-
tion (onde é vice-presidente) 
e com múltiplos grupos de 
trabalho para organizações 
multilaterais internacionais 
que mais o entusiasmam. 
A experiência governativa, 
apesar de curta, trouxe-lhe 
muitos ensinamentos, so-
bretudo, levou-o a valorizar 
de outro modo os princípios 

da lealdade e da solida-
riedade. “A lealdade entre 
as pessoas que integram a 
equipa governamental é de 
facto fundamental. Para que 
haja confiança tem de haver 
lealdade, verdade e transpa-
rência, independentemente 
da divergência de opiniões. 
Não pode haver dissidências, 
se há dissidências, das duas 
uma: ou são assumidas e 
a pessoa afasta-se, ou são 
dissimuladas e isso é perigo-
so porque o grupo pode estar 
a ser minado por dentro, ou, 
então, as pessoas não são 
leais umas com as outras. 
Quando há desconfiança 
deixa de haver grupo, equi-
pa.” Até porque, continua, 
“ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, os ministros 
e o primeiro-ministro não são 
um grupo de amigos. 

São pessoas que estão ali 
com a missão de servir, de 
governar, de fazer o melhor 
para/pela área que tutelam 
e contribuir positivamen-
te para o coletivo, que é o 
Conselho de Ministros. O 
Conselho de Ministros alber-
ga muitos interesses, muitos 
deles divergentes e, muitas 
vezes, conflituais. O traba-
lho de quem pertence a uma 
equipa governamental é, na 
minha opinião, o de perceber 
a cada instante como é que se 
alinham os interesses globais 
com aquilo que são os inte-
resses específicos da pasta 
pela qual é responsável. No 
fundo, fazer aquilo que pode-
mos e aquilo que nos deixam 
fazer. Esse é, aliás, um outro 
tipo de funcionamento em 
grupo que é muito complexo, 
pois os setores são muito 
variados, os interesses muito 
diversificados, às vezes muito 
contraditórios e, portanto, há 
um trabalho a fazer de gran-
de equilíbrio entre as várias 
posições. Logo, a lealdade, a 
transparência e a coesão en-
tre a equipa governamental 
e entre cada ministro e a sua 
equipa próxima são funda-
mentais.”
Na escolha da equipa com 
que trabalhou diretamen-
te – secretários de estado e 
diretores-gerais  –, e para 
além das competências indi-
viduais de cada um, destaca 
como critérios a importância 
do relacionamento que pode-
ria ter com cada elemento e 
com a equipa enquanto todo. 
“É inconcebível uma equipa 
governamental em que os 
secretários de estado e o 
ministro não estejam sintoni-
zados e não reunam regular-
mente para trocar opiniões, 
acertar posições nas questões 
chave, etc.”. 

A experiência governativa, apesar de curta, 
trouxe-lhe muitos ensinamentos, sobretudo, 
levou-o a valorizar de outro modo os princípios 
da lealdade e da solidariedade
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A outra face da moeda
O Conselho de Administra-
ção da Fundação Gulbenkian, 
órgão em que está há 12 
anos, é para Eduardo Marçal 
Grilo um exemplo que se des-
taca pela liderança forte, pela 
lealdade e pela coesão entre 
os membros, independen-
temente das diferenças de 
opinião que ocorram. “Nem 
sempre estamos todos de 
acordo, como é evidente, mas 
isso faz parte de um órgão 
como este. A diversidade é 
um fator de enriquecimento. 
Aquilo que é desejável é que 
as soluções encontradas não 
correspondam às ideias que 
estavam na cabeça de um 
ou de outro, mas sim que 
resultem do debate e do con-
tributo do todo e, sobretudo, 
que correspondam a algo de 
novo.” 
A exposição pública e o tipo 
de pressões a que está sujeito 
um membro do governo e 
um administrador de uma 
organização como a Funda-
ção Gulbenkian são muito 
diferentes, em muitos senti-
dos. E muito em particular 

no funcionamento enquanto 
equipa. “A generalidade das 
pessoas olha para o governo 
como a entidade que manda, 
mas, e já o afirmei publi-
camente, a realidade é que 
os ministros não mandam 
grande coisa. Depois, os 
ministérios ou os ministros 
geralmente obtêm uma de 
três reações: críticas, pedidos 
relativos a qualquer coisa ou, 
então, aplausos, que é o que 
fazem os apaniguados políti-
cos. Por fim, e para sintetizar, 
a exposição pública constante 
condiciona substancialmente 
a forma de atuar dos minis-
tros e do governo. No gover-
no anunciam-se projetos e 
obra	a	concretizar	no	futuro;	
na Fundação apresentam-se 
resultados de projetos que 
estão no terreno há pelo me-
nos dois anos. Muitas vezes a 
opinião pública nem sabe que 
esse projeto estava em curso. 
A forma como o trabalho da 
Fundação é visto, avaliado 
e criticado é completamente 
diferente. Os portugueses 
têm uma excelente opinião 
da Fundação Gulbenkian, 
reconhecem-lhe enorme 
credibilidade e isso deve-se 
à qualidade do trabalho que 
desenvolve. 

Há até um aspeto que é im-
portante referir: há uma par-
te da população que muitas 
vezes olha para a Fundação 
como uma alternativa às fun-
ções governamentais/Estado. 
Ora, não é bem assim, pois a 
Fundação não pode nem tem 
capacidade para tal, tem é a 
possibilidade de ser uma en-
tidade que, em certa medida, 
‘antecipa o futuro’. Procura 
olhar para a frente, perceber 
quais os problemas/temas em 
que pode dar um contributo. 
Esse contributo é necessa-
riamente cirúrgico, pois a 
Fundação não pode propor-
-se a resolver um problema 
nacional, pode somente dis-
ponibilizar as boas práticas 
que resultam do trabalho que 
desenvolve no terreno. Por 
exemplo, na área da educa-
ção, lançámos programas de 
combate ao insucesso e ao 
abandono escolar com várias 
escolas. Houve uns que tive-
ram resultados muito bons e 
houve outros que não. Agora 
que já temos experiência e 
trabalho feitos, procuramos 
disseminar as boas práticas 
dos projetos com resultados 
positivos colocando-as ao 
serviço da comunidade.”
Do insucesso deste programa 
em algumas escolas rapi-
damente a conversa mudou 
para a forma como as pesso-
as, as equipas e os portugue-
ses em particular, lidam com 
o insucesso. Na opinião do 
administrador da Fundação 
Gulbenkian, os portugueses 
têm mesmo muita dificulda-
de em gerir os insucessos, ao 
contrário, por exemplo, dos 
americanos, que os trans-
formam em oportunidades 
sérias de aprendizagem e de 
melhoria dos processos ou 
procedimentos em causa. 
Muitas vezes a origem do 
insucesso está nos próprios 
processos de decisão e na 
filtragem da comunicação. 

“É desejável que as soluções 
encontradas resultem do 
contributo do todo e, sobretudo, 
que correspondam a algo  
de novo”

fórum
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“Hoje em dia há uma espécie 
de doença disseminada por 
muitas organizações que é a 
dos subordinados não darem 
más noticias aos seus supe-
riores hierárquicos. 
Ao topo só chegam as boas 
notícias, as más tendencial-
mente não são reportadas. 
Ora, este é um problema 
complicadíssimo que pode 
ter repercussões gravíssimas, 
porque os decisores só con-
seguem decidir com base na 
informação de que dispõem.”
Finalmente reitere-se a 
convicção de Eduardo Marçal 
Grilo de que é mais difícil 
trabalhar em equipa do que 
sozinho. Obriga a pessoa a 
ouvir e muitas vezes corrigir 
as suas ideias perante a argu-
mentação do parceiro. 

“O trabalho em equipa não é o modo natural de trabalhar. As pessoas têm de ser treinadas 
para trabalhar em equipa umas com as outras. É como os hábitos de leitura: a leitura é um ato 
cultural, a pessoa tem de se treinar a ler, tem de se habituar a ler para gostar de ler. No traba-
lho em grupo ou de equipa passa-se o mesmo. Quanto mais se trabalha em equipa melhor se 
trabalha, inclusive com pessoas que nem se conhece. Dou-lhe um exemplo de uma experiência 
relativamente recente que considero que foi muito interessante e particularmente desafiante. 
Em 2011 fui convidado a participar num projeto da organização norte americana Council for 
Higher Education Accreditation, com sede em Washington, em que não conhecia nenhum dos 
membros da equipa, nem os outros se conheciam entre si. A única pessoa que nos conhecia a 
todos era a presidente executiva do CHEA, que nos escolheu e que nos incumbiu de avaliarmos 
uma	instituição	europeia	congénere.	Erámos	cinco	pessoas,	cada	uma	de	sua	nacionalidade;	
tivemos uma pequena conference call para acertar objetivos e as tarefas de cada um, trocámos 
emails para acertar guiões para as reuniões que íamos ter com as diferentes partes interessadas 
e depois reunimos em Bruxelas durante dois dias e meio para ouvir um conjunto de pessoas. 
Dois meses depois estávamos a apresentar o relatório com as conclusões. 
Porque é que esta equipa funcionou bem? Porque todos tínhamos um profundo conhecimento 
da área e, sobretudo, porque a pessoa que nos escolheu conhecia bem os nossos perfis e sabia 
que nos entenderíamos bem. Analisámos, discutímos, debatemos e convergimos rapidamente 
nas	coisas	essenciais;	tivemos	diferenças	de	opinião	em	determinados	aspetos,	mas,	no	essen-
cial, concordámos praticamente em tudo. 
No trabalho de equipa ganha-se solidariedade, tolerância, respeito pela opinião do próximo. 
Se queremos que a nossa opinião seja tida em consideração, temos de ter em consideração 
a opinião dos outros, e é isso que permite ir construindo uma solução diferente daquela que 
estamos a ouvir e daquela que estamos a exprimir.”

Em equipa, uma forma pouco  
natural de trabalhar
Eduardo Marçal Grilo responde à questão
‘Há alguma desvantagem no trabalho de equipa?’

Quando se trabalha em equi-
pa não se pode estar conven-
cido de que se sabe tudo. 
“Posso dizer-lhe que em 
Portugal encontro muita 
gente que pensa que sabe 
tudo. E essas pessoas têm 
sempre a convicção que as 
suas ideias são ‘definitivas e 
executórias’, como dizem os 
juristas. Mas eu não gosto 
muito desse tipo de atitude 
pois não contribui nada para 
o debate de ideias nem para o 
encontrar de novas soluções. 
O trabalho em equipa mais 
relevante é aquele em que 
em conjunto refletimos sobre 
problemas novos que preci-
sam de soluções novas. Não 
se resolvem problemas novos 
com soluções antigas. 

Há inúmeras metodologias 
para recolha de informação 
sobre determinado problema 
e quanto mais alargado for 
o leque de opiniões inicial, 
melhor. Depois vai estrei-
tando, estreitando, até que 
se chega à solução. A ideia 
de um iluminado, da pessoa 
que tem sempre a (melhor) 
solução para qualquer pro-
blema, para mim não é real. 
Há, evidentemente, pessoas 
geniais que são capazes de 
nos surpreender pela for-
ma original como olham e 
refletem sobre os problemas 
e pelas soluções originais que 
apresentam, mas isso não é 
comum. Na minha vida devo 
ter conhecido uma pessoa 
assim”, conclui. 
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Transformar  
sonhos em projetos

A arte de representar, ali, 
sem rede, perante o públi-
co, é, para Margarida Pinto 
Correia, inata. Qual ‘Caixa 
de Sombras’, a peça que a 
levou ao palco do S. Luíz 
em 2003, precisamente o 
ano em que o teatro da vida 
a fez administradora-exe-
cutiva da Fundação do Gil, 
e esta se tornou a sua vida.
A menina do sorriso franco 
que, aos 20 anos, apresen-
tava o ‘Caderno Diário’ na 
televisão e ‘impôs’ a moda 
dos brincos desalinhados, 

não é, evidentemente, de 
projetos únicos. Regressou, 
entretanto, à ‘Idade da Ino-
cência’ com uma voz terna de 
rádio e escolhas que a todos 
deliciava com a nostalgia do 
que melhor se fez na música 
internacional. Margarida 
Pinto Correia colocou a sua 
criatividade, força e alma 
ao serviço das crianças com 
doenças crónicas, trabalhan-
do com afinco para a que a 
Fundação do Gil e os seus 
recursos ajudem e apoiem 
aqueles que mais precisam. 

Os seus olhos brilham quan-
do afirma “já retirámos mais 
de mil crianças dos hospitais 
e devolvemo-las ao universo 
familiar.”

Por um mundo melhor
Foi com o sonho de ser 
atriz que voou para os EUA, 
depois de se ter estreado, 
aos 17 anos, no teatro da 
Cornucópia, de Luís Miguel 
Cintra. Voltou ao lado de lá 
do Atlântico, em 1992, para 
aproveitar uma bolsa de estu-
do em jornalismo na Colum-
bia University, depois de não 
ter conseguido resistir aos 
jornais, por culpa de Cáceres 
Monteiro, que uns anos antes 
(1986) a tinha convidado 
para trabalhar no suplemen-
to jovem do semanário Sete.  
Revistas, rádio, televisão e 
teatro conferiram-lhe um me-
diatismo que não procurou, 
mas com o qual aprendeu a 
conviver e, com o tempo, a 
colocar ao serviço das suas 
causas. 
A sua vida mudou quando 
António Mega Ferreira a 
convidou para dirigir a Fun-
dação do Gil. A criatividade e 
a capacidade de comunicação 
ao serviço da comunidade 
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são um dom, mas há dife-
renças substanciais quando 
se trabalha para as audiên-
cias televisivas e quando se 
trabalha para necessidades 
de crianças em risco, muitas 
vezes em risco de vida. 
Numa fase complexa e 
incerta para o chamado 
mundo ocidental e quando se 
procura a sustentabilidade de 
um planeta ferido nos valores 
e recursos, a solidariedade 
é determinante para que 
pessoas e natureza recupe-
rem um equilíbrio duradoiro. 
É partindo desta visão de um 
mundo global para a ação 
local que Margarida Pinto 
Correia (que se licenciou 
em Relações Internacionais 
para trabalhar em prol de 
um mundo melhor)  é, hoje, 
movida por um desígnio 
–  cuidar de crianças com 
necessidades sociais, com 
a perfeita consciência que 
todos os projetos da organi-
zação que dirige têm de ser 
financeiramente viáveis.
Concretizar sempre mais e 
mais apoios financeiros que 
permitam realizar o mais 
possível a missão da Funda-
ção é a maior gratificação 
que Margarida e a sua equipa 
podem ter e o que lhes dá 
alento para manter vivo o 
desejo e o empenho perma-
nente na busca de novas solu-
ções – mesmo sabendo que a 

Fundação do Gil é um sonho 
colorido que nunca se concre-
tizará inteiramente enquanto 
houver necessidades a satis-
fazer, enquanto houver vidas 
suspensas na ansiedade de 
um apoio financeiro.
Atualmente as prioridades 
da equipa da Fundação do 
Gil estão focadas no reforço 
do apoio domiciliário, pela 
operacionalização de mais 
uma unidade móvel na cida-
de do Porto, e em devolver 
mais crianças ao aconchego 
da casa e da família. Mas, em 
simultâneo, há que assegurar 
a viabilização, dia após dia, 
da Casa do Gil e de todas as 
crianças que ali são acolhi-
das, antes ou depois de uma 
permanência hospitalar, e 
os vários projetos de apoio e 
acompanhamento desenvol-
vidos nos hospitais do país. 
Neste momento, já com a 
certeza que os cortes orça-
mentais severos, causados 
pela significativa redução dos 
apoios das empresas, adiam o 
desejo de uma segunda ‘Casa, 
esta mais vocacionada para 
os cuidados continuados. 
Ainda assim, a administra-
dora executiva da Fundação 
do Gil e a equipa que com ela 
trabalha estão a procurar me-
lhorar a capacidade de inter-

venção nos PALOP e manter 
os estímulos emocionais se-
manais do Dia do Gil nos hos-
pitais (partilhando emoções 
através da uma história, uma 
música, um abraço). É que, a 
redução nesta área tem sido 
brutal: atualmente, o Dia do 
Gil tem caráter semanal em 
28 serviços pediátricos. E 
Margarida luta diariamente 
para que, pelo menos estes, 
se mantenham. 
Com as dificuldades normais 
agravadas por um contexto 
económico complicado, o 
esforço para captação de fun-
dos que viabilizem as ações 
da Fundação é constante.
Margarida Pinto Correia iro-
niza e brinca, afirmando que 
é ‘uma crava’, ciente de que a 
projeção mediática associada 
ao seu percurso anterior, 
nomeadamente na rádio e 
televisão, acaba por ser uma 
mais-valia na vertente estra-
tégica do ‘fundraising’.
E, no contexto de significati-
va redução do orçamento da 
Fundação, que se iniciou em 
2009, a permanente reinven-
ção que molda a sua perso-
nalidade foi decisiva para 
avançar com um novo mode-
lo de financiamento, em que 
empresas e empresários são 
convidados para ‘padrinhos’ 
do Gil, assegurando um valor 
fixo anual por um período 
mínimo de 3 anos. 
O destino, chamemos-lhe as-
sim, tem o seu quê de ironia: 
aos 15 anos Margarida não 
sabia o que queria ser, mas, 
decididamente, não queria 
“mexer com dinheiro, apesar 
de ter uma irmã economista”.  
Hoje, gere orçamentos e pro-
cura balões de oxigénio que 
mantenham a mente desper-
ta e que afastem o abismo.
 

“Dou porque precisam, porque acredito 
que posso, com outros, mudar o rumo
das coisas”
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Os outros são a grande 
fonte de inspiração 
Assertiva, de palavra fácil, 
a administradora executiva 
da Fundação do Gil qualifica 
solidariedade como algo 
permanente, comprometido e 
abrangente: “dou porque pre-
cisam, porque acredito que 
posso, com outros, mudar o 
rumo das coisas”. 
Os outros, como fonte de ins-

piração, parceria e elemento 
de um todo que ganha, segu-
ramente, às partes. 
Aquilo que vem fazendo, 
profissionalmente, desde 
outubro de 2003, quando 
decidiu aceitar o convite para 
dirigir a Fundação do Gil, de-
pois de um primeiro impulso 
de rejeitar, (“quem era eu 
para achar que podia fazer a 

acredita que as “redes são 
essenciais quando se tra-
balha no terceiro setor e, 
sobretudo, em fases particu-
larmente difíceis do ponto 
de vista económico”. Uma 
equipa coesa, focalizada e 
orientada para o bem-estar 
das crianças é o que oferece 
a Fundação do Gil, onde “a 
cada momento, ninguém 
se esquece da responsabili-
dade individual e coletiva”. 
Enquanto líder, Margarida 
Pinto Correia tem o mérito 
de saber envolver e estimular 
a resiliência de todos os que 
trabalham consigo. Algo que 
o seu percurso profissional na 
área das atividades criativas 
consolidou.

Acreditar no  
que fazemos
O sorriso cativante de Mar-
garida é estrutural, mas as 
emoções que o abalam são 
diárias. Convém não esque-
cer que a equipa lida com 
crianças que enfrentam um 
efetivo risco de vida, a quem 
não é possível frequentar 
uma escola convencional, 
que têm ritmos de aprendi-
zagem e desenvolvimento 
diferenciados e hipotecados a 
uma doença. Tudo isto torna 
muito difícil a gestão emocio-
nal de crianças, familiares e 
profissionais. “Neste terceiro 
setor, inventamos muito o ca-
minho e o trabalho de equipa 
faz-se baseado na crença. 
Cada um tem de acreditar 
profundamente naquilo que 
está a fazer, porque ninguém 
de fora lhe vai dizer que está 
certo e dar palmadinhas nas 
costas enquanto não fizer 
muito, e bem. 
Reconhecerem que fazemos 

diferença”), é indissociável 
do crescimento no seio de um 
ambiente familiar em que a 
interrogação, a iniciativa, a 
responsabilidade e a busca 
de soluções sempre foram 
valores apreciados. 
E, por isso, privilegia as 
pessoas, a ‘sua’ equipa e 
rede, definindo-se como elo 
de ligação de “gente fantás-
tica, apostada em mudar o 
rumo das coisas e capaz de 
trabalhar nas soluções mais 
adequadas para as crianças”.
É uma equipa extremamente 
focada “na realidade indivi-
dual de cada caso”, para que 
no trabalho que é desenvol-
vido com “profissionais de 
saúde, organizações locais 
e, acima de tudo, familiares” 
seja possível “chegar a bom 
porto”, ilustra a responsável 
da Fundação Gil. Mas este 
exemplo sintetiza a prática de 
“uma gestão de proximidade” 
da equipa nuclear de ape-
nas 8 pessoas: 3 gestoras de 
projeto – Casa do Gil, Apoio 
domiciliário (UMAD e Saúde 
em Família) e Dia do Gil –, 
um gestor financeiro, uma 
diretora de marketing, uma 
gestora de marca e uma ad-
ministrativa, que acompanha 

a administradora executiva 
na condução das atividades 
da Fundação (ver Caixa). 
Claro que, em cada um dos 
vetores de atuação, a equipa 
é ampliada – a Casa do Gil 
tem	cerca	de	40	profissionais;	
o Dia do Gil conta com 180 
dinamizadores voluntários, e 
formadores profissionais. 
Margarida Pinto Correia 

‘Transformer’, de Lou Reed, é música de sempre 
para uma voz que procura gerir emoções e selar, 
na micro-estrutura da Fundação, a crença de que 
é possível
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Ao longo destes oito anos à frente da administração execu-
tiva da Fundação do Gil, Margarida Pinto Correia diver-
sificou áreas de trabalho, modelos e soluções, sempre na 
convicção que a competência e a capacidade de trabalho 
em rede são fatores determinantes para obter resultados 
credíveis, úteis e solidários.
Atualmente, a Fundação do Gil dispõe de cinco áreas de 
trabalho distintas, ainda que complementares:

•	apoio aos hospitais, desde a renovação dos serviços 
de pediatria hospitalar à concretização de cirurgias no 
exterior, passando pela aquisição de equipamento ou no 
acompanhamento de processos de legalização de pais 
imigrantes de crianças hospitalizadas, para que possam 
partilhar o projeto de vida dos filhos.

•	as	Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD) 
prestam apoio a crianças com doenças crónicas dos 
hospitais de Santa Maria, D. Estefânia, Amadora-Sintra 
e do S. João, do Porto. São 3 carrinhas, equipadas como 
um consultório médico de especialidade – Nefrologia, 
Pneumologia, Gastrenterologia e Neonatologia – e com 
profissionais (médico, enfermeiro e/ou assistente social) 
adequados para responder às necessidades das crianças 
nas respetivas casas. A primeira unidade realizou nos 
primeiros três anos mais de 1700 visitas domiciliárias. 
Com a segunda unidade, e volvidos mais de cinco anos, 
são já mais de mil as crianças reinseridas em domicílio 
na área da Grande Lisboa. No Grande Porto corre já 
a terceira carrinha, apoiando de Vila Real a Aveiro já 
dezenas de crianças apoiadas pelo hospital de S João.

•	a	Casa do Gil, inaugurada em 2006, foi o primeiro e é 
ainda o único centro de acolhimento temporário pós-
-hospitalar português, com a capacidade de acolher 16 
crianças até aos 12 anos que, apesar da alta clínica, ain-
da carecem de acompanhamento antes de regressarem 
a casa. Entre 2006 e 2011 foram analisados 178 pedidos 
de acolhimento, dos quais 114 foram aprovados.

•	o	Dia do Gil traduz a realização semanal de três pro-
gramas diferentes em 28 hospitais nacionais. Hora do 
Conto, da Música ou da Descoberta levam voluntários 
aos núcleos pediátricos para alimentar o imaginário das 
crianças ou surpreende-las com a visita de um craque 
do futebol ou, ainda, uma ida ao Oceanário. Em 2011 
chegaram a 8355 crianças por todo o país.

•	saúde em Família arrancou em 2009 com o intuito de 
apoiar as famílias de crianças doentes através do seu 
acompanhamento na rotina hospitalar e no apoio aos 
próprios hospitais, através de equipamento específico 
que facilite a interação com as famílias, e a capacitação 
destas para receber os seus filhos em casa depois do 
internamento.

Uma mão cheia  
de trabalho

bem é bom. Mas, durante al-
gum tempo temos de o fazer 
acreditando profundamente”. 
Há famílias sem condições 
para assegurar a continuida-
de	dos	tratamentos	clínicos;	
há imensas crianças oriundas 
dos PALOP e que são hospita-
lizadas ao abrigo de proto-
colos de saúde intergoverna-
mentais, sem qualquer tipo 
de rede de apoio no nosso 
país. Um regresso a casa sem 
garantia de medicamentos, 
alimentação, higiene e con-
forto afetivo obriga Marga-
rida e a sua equipa a des-
multiplicarem-se em várias 
vertentes, procurando uma 
ação coordenada que permita 
assegurar a qualidade de vida 
das crianças, apesar de todos 
os condicionalismos clínicos. 
“Há centenas de crianças que 
ficam nos hospitais injusti-
ficadamente, algumas sem 
qualquer problema clínico e 
outras com doenças graves 
mas que não teriam necessi-
dade de ali permanecerem, 
se tivessem casa para onde 
ir”, esclarece Margarida 
Pinto Correia, para quem a 
missão da Casa do Gil é tratar 
a “doença social” e promover 
a “reintegração das crianças 
no seu meio natural de vida”.
Mas a capacidade é reduzida 
à dimensão do espaço e a fase 
de contração que a sociedade 
portuguesa atravessa obriga 
a adiar o sonho de uma 
segunda Casa do Gil. É que, 
a manutenção da casa rosa 
virada para a Av. do Brasil, 
em Lisboa, envolve meio 
milhão de euros/ano. Ainda 
assim, realça a administra-
dora executiva da Fundação, 
em termos relativos, os cofres 
do Estado ficam a ganhar, 

porque “aqui, na Casa do Gil, 
uma criança custa 80 euros 
por noite e num Hospital 
custa mais de 500 euros”.
É por isso que mantém o sor-
riso quando afirma: “perante 
as dificuldades temos de ter 
capacidade para avançar, 
uma espécie de fé pagã.”
Margarida Pinto Correia tem 
dificuldade em especificar a 
sua profissão, mas sabe que, 
desde que assumiu a lide-
rança da Fundação do Gil, 
procura “transformar sonhos 
em projetos”. A proatividade 
e empreendorismos aplica-
dos no terceiro setor têm em 
Margarida Pinto Correia um 
exemplo único de investi-
mento na ação coordenada e 
no estabelecimento de redes 
e parcerias em prol da plena 
reinserção social de crianças 
com doenças crónicas. 
‘Transformer’ de Lou Reed 
é música de sempre para 
uma voz que procura gerir 
emoções e selar, na micro-
-estrutura de oito pessoas da 
Fundação, a crença de que 
é possível. Longe dos manu-
ais mas perto da realidade, 
procura que os colaboradores 
“se sintam sempre bem com 
o que estão a fazer”. Porque, 
todos sabem que “há milha-
res de coisas que podemos 
fazer que são muito maiores 
que nós e com isso podemos 
fazer a diferença na vida de 
uma pessoa”. 
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Uma equipa fora do comum
Para que a magia aconteça

“São pessoas muito especiais, 
artistas, que foram desen-
volvendo este skill e que têm 
de estar motivadas para que 
aconteça magia e consigam 
fazer uma versão que supere 
a concorrência” diz Eduardo 
Carqueja, board Member da 
NDrive, sobre a sua equipa. 
E não é para menos, afinal 
a NDrive concorre com os 
melhores do mundo, como 
a Tom Tom, a Garmin ou a 
Google, e consegue muitas 
vezes marcar a diferença 
e oferecer maior rigor e quali-
dade que aqueles. 
Quando no final do século 
XX se iniciou o debate sobre a 
implementação e potenciali-
dades da terceira geração de 
banda larga móvel, vulgo 3G, 
começaram a configurar-se 
uma série de ideias e proje-
tos na cabeça de Eduardo 
Carqueja, na altura professor 
de Marketing na Faculdade 
de Economia do Porto. E, 
quando o Pentágono dispo-
nibilizou à sociedade civil 
a tecnologia ‘Global Posi-
tioning System’ (GPS), até 
então usada unicamente para 
fins militares, as eventuais 
dúvidas que poderiam existir 
na sua cabeça dissiparam-se: 
“Pensei que haveria espaço 
para uma empresa que pro-
movesse os serviços geográ-
ficos, quer no domínio da 
transmissão de dados, uma 

vez que não existiam mapas 
digitais em Portugal, quer 
para oferta de um software 
que ajudasse as pessoas a en-
contrar (ou a encontrar mais 
depressa) o caminho para 
chegarem onde quisessem, 
fosse a casa dos amigos, a 
restaurantes, a empresas, etc. 
Despedi-me da Faculdade, 
recrutei uma equipa e cons-
titui a empresa com o sonho 
de vir a facilitar a localização 
aos portugueses”, recorda 
Eduardo Carqueja. 
Como muitas vezes aconte-
ce com projetos visionários 
antes do tempo, muito do que 
estava perspetivado não che-
gou a concretizar-se. “Come-
çámos em 2001 mas tivemos 
imediatamente inúmeros 
problemas, uma vez que 
não existiam mapas, dados, 
software, telefones ou termi-
nais 3G que nos permitissem 
implementar o sistema de 
localização geográfico. No 
entanto, iniciámos a empre-
sa, que assumiu a designação 
de InfoPortugal, com grande 
afinco, e lançámos o primei-
ro produto no mercado em 
2002. Não correu bem, ven-
deu pouco, era caro e difícil 
de desenvolver. A ideia era 
visionária mas avançou cedo 
demais para o mercado”, 
salienta o gestor. 
A reconfiguração do negó-
cio decorreu nos três anos 

seguintes, com a prestação 
de serviços a autarquias, 
ao governo central e outros 
clientes privados e públicos. 
Em 2005, com o apare-
cimento dos primeiros 
smartphones, a ideia inicial 
foi retomada e foi criada a 
NDrive. Desta feita, porém, a 
evolução tecnológica entre-
tanto havida permitiu um 
reposicionamento completa-
mente diferente. “Apostámos 
num projeto claramente 
internacional e com enfoque 
na conceção e desenvolvi-
mento de software. Os mapas 
dos países em formato digital 
passaram a ser adquiridos. A 
primeira solução NDrive foi 
lançada no Natal de 2006 em 
Portugal e em abril de 2007 
em Espanha. Tinha mapas 
da Europa e era multilingue, 
pois a ideia era que fosse útil 
a qualquer pessoa em qual-
quer país.”
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Apesar da vocação interna-
cional, a NDrive nasce com 
uma dimensão reduzida, 
poucos recursos e sem qual-
quer experiência em merca-
dos externos. “O trabalho de 
conquista mercado a merca-
do, em especial de parceiros 
locais, demorou alguns anos 
e não está terminado. Inclu-
sive porque a NDrive posicio-
na-se num nicho de mercado 
muito restrito da indústria de 
tecnologias de ponta, em que 
concorre com cerca de dez 
empresas de nível mundial. 
É a única neste domínio 
na Península Ibérica, por 
exemplo. A nossa evolução 
tem sido muito consistente 
e isso fez com que tenhamos 
conseguido penetrar em cada 
vez mais países e estejamos 

cada vez mais especializados 
no software que desenvol-
vemos. Apesar do dissabor 
inicial, tivemos alguma 
sorte pois o aparecimento 
e sofisticação da tecnologia 
incorporada nos smartphones 
jogou a nosso favor. A NDrive 
‘surfou a onda’ da revolução 
dos smartphones, onda esta 
quase tão importante como a 
que aconteceu com a inter-
net há 15 ou 20 anos. E nós 
temos estado no cerne desta 
revolução.”
Para corresponder a um 
grau de exigência acima do 
comum, Eduardo Carqueja 
formou (e continua a formar) 
uma equipa fora do comum e 
altamente especializada.  
“Por cada 100 programadores 
entrevistados, possivelmente 

há dois ou três com skills 
suficientes para entrarem 
neste tipo de programa, que 
é muito específico e exigente. 
O processo de recrutamento 
é relativamente complicado 
mas foi essa complexidade 
que nos aproximou de duas 
universidades no Porto. 
Todos os anos procuramos 
talentos que se ajustem mais 
ao nosso perfil.”  Mas, na 
maior parte dos casos, são 
os colaboradores que mais 
contribuem para a com-
plementaridade da equipa. 
“Conhecem bem a empresa, 
a sua missão e as metas que 
se querem atingir, pelo que, 
se sabem de alguém que tem 
um know how que encaixa 
nas necessidades da NDrive, 
não hesitam em recomendar. 
A	equipa	cresce	muito	por	si;	
apesar de, paralelamente, 
haver uma procura ativa e 
constante de talentos nas 
diferentes áreas e do tempo 
de formação que os recém-
-licenciados necessitam para 
se tornarem realmente efica-
zes na empresa”, acrescenta 
Eduardo Carqueja. 

Proporcionar ambiente 
estimulante
A motivação das pessoas, 
algo nem sempre fácil de con-
seguir pelas organizações, 
acaba por ser relativamente 
simples uma vez que a equipa 
desenvolve um produto 
vendável que é utilizado 
diariamente por milhares de 
pessoas em todo o mundo, 
e que as deixa muito orgu-
lhosas. “A equipa sente uma 
grande realização, quase pro-

“O trabalho em equipa é crucial, mas ele é tão 
mais facilitado quando se consegue tornar um 
objetivo de exceção, interessante, motivante”
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Outras, é preciso que cinco 
ou seis pessoas colaborem de 
forma muito próxima para 
fazer acontecer um pequeno 
milagre. E isso consegue-se 
porque o espaço, a proximi-
dade e o envolvimento entre 
as pessoas o permitem, mas 
também muito por senti-
rem que o parceiro que têm 
ao lado é alguém também 
excecional, inteligente, que 
estudou bem a lição. São pes-
soas muito especiais, artistas, 
que foram desenvolvendo 
este skill e que têm de estar 
motivadas para que aconteça 
magia e consigam fazer uma 
versão que supere a concor-
rência. A NDrive concorre 
com os melhores do mundo, 
com empresas como a Tom 
Tom, a Garmin, a Google. 
Conseguimos fazer algo que 
muitas vezes faz a diferença 
perante essas empresas.”

Ser a melhor é fator de 
motivação da equipa
Numa perspetiva mais abran-
gente, Eduardo Carqueja não 
hesita em considerar que, 
no contexto atual, o tema da 
motivação de equipas é um 
dos mais desafiantes para os 
gestores. “Motivar a equipa é 
um never ending problem. Há 
organizações que oferecem 
prémios pecuniários para 

incentivar as forças de ven-
das, normalmente muito bem 
desenhados para fomentar o 
trabalho de equipa, mas que, 
ainda assim, muitas vezes 
fracassam. Pessoalmente 
estou convencido que o 
aspeto mais importante neste 
domínio da motivação é o de 
o trabalho ser desafiante. As 
pessoas vivem permanen-
temente no conflito entre 
maximizar a sua vida ou o 
seu resultado e maximizar 
o trabalho do grupo. E a sua 
vertente egoísta, enquanto 
seres humanos, leva-as para 
o egocentrismo, para o seu 
problema, para o seu resul-
tado. Quantas vezes não 
ouvimos	‘eu	quero	lá	saber;	
o meu trabalho está feito’ e/
ou até nos regozijamos com 
as falhas dos outros desig-
nadamente quando, com-
parativamente, nos saímos 
melhor. Esse comportamento 
é terrível para as empresas. 
Faz com que não haja sinto-
nia entre as pessoas, entre as 
equipas. Quando existe um 
bem maior, quando o traba-
lho é desafiante, estimulante 
e interessante é bem mais 
fácil e mais rápido obter essa 
sintonia entre as pessoas do 
que com incentivos econó-
micos. 
O desafio do gestor é dese-
nhar sistemas e processos 
que ajudem a essa coesão, 
que, eventualmente, podem 
incluir incentivos ou pré-
mios. No entanto, eu tendo 
a considerar que o sistema 
de prémios é muito falível,  
mais cedo ou mais tarde há 
uma pequena distração, o 

porcional à responsabilidade 
por estar a fazer algo que 
impacta na vida das pessoas. 
É um imenso orgulho para 
todos conseguirmos lançar 
uma nova versão todos os 
anos e estarmos sempre no 
cutting edge da tecnologia, do 
que já é possível fazer.
Por outro lado, – acrescenta o 
fundador da NDrive – “esfor-
çamo-nos por proporcionar 
um clima intelectualmente 
interessante e desafiante, 
assim como condições de tra-
balho apelativas. Há flexibili-
dade e liberdade de horários, 
o espaço físico é agradável, 
tem elementos que propor-
cionam um ambiente estimu-
lante para pessoas com uma 
inteligência acima do normal 
conviverem, criarem, discu-
tirem, etc., tal como acontece 
por exemplo numa Google, 
e estes fatores são decisivos 
para se fazer uma obra de 
arte fora do comum. Aqueles 
que programam de forma ex-
cecional são como os pintores 
a criar um quadro, uma obra 
de arte. Por vezes têm de 
resolver problemas matemá-
ticos muito complexos, de 
tal ordem que haverá muito 
poucos no mundo a conse-
guirem fazê-lo, pelo que 
precisam de muita inspira-
ção, concentração e trabalho. 
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dinheiro deixa de cumprir 
a função e tudo se desagre-
ga. Apesar de os prémios 
poderem ser relevantes, 
considero que é uma das 
ferramentas menos impor-
tantes para conseguir uma 
efetiva magia no trabalho 
de equipa”, defende Eduar-
do Carqueija.

Futuro risonho
Com dois milhões de cópias 
de software vendidas e 
um volume de negócios 
próximo dos 9 milhões de 
euros em 2011, a NDrive 
não cruza os braços nem 
‘deixa os seus créditos 
por mãos alheias’. Em 
poucos anos, tornou-se 
especialista em aplicações 
móveis, mais exatamente 
na criação de software de 
localização geográfica para 
telemóveis que funciona em 
várias línguas e está à venda 
em inúmeros países. Com o 
previsível crescimento das 
vendas dos smartphones em 

Portugal e no resto do mundo 
e a entrada da quarta geração 
de banda larga móvel (4G) 
as perspetivas de crescimen-
to da NDrive são também 
inúmeras.  De acordo com 

Eduardo Carqueja, 2011 foi 
o ano que registou maior 
volume de vendas até ao 
momento, a quase totalida-
de das quais para mercados 
exteriores (96%). Os países 
emergentes são os que lide-

ram na procura, com o Brasil 
à cabeça. Mas imediatamente 
a seguir posicionam-se países 
como a Turquia, Egito, Irão, 
Chile e Colômbia, mercados 
que até ao momento senti-

ram pouco impacto da crise 
económica e financeira que 
asfixia a Europa e muitas 
outras economias. 
“Acredito que a NDrive 
tem pela frente um futuro 
promissor porque detém 
os recursos, os talentos e a 
tecnologia que lhe permite 
produzir algo que ajuda 
a resolver problemas, em 
especial quando as pessoas 
viajam. O nosso desígnio é 
ajudar as pessoas a não se 
perderem ou a perderem-se 
menos a nível planetário! Um 
dia, a tecnologia vai ser de 
tal ordem que os carros vão 
andar sozinhos e espero que 
a NDrive esteja nesse ‘filme’, 
de forma a que possamos 
ajudar os carros a circular 
sem condutor e a chegar ao 
seu destino em segurança,” 
conclui Eduardo Carqueja. 

“Todos os anos lançamos uma nova versão, o que  
é um orgulho. Estamos sempre no cutting edge da 
tecnologia, do que já é possível fazer, o que também 
é outro dos elementos que acaba por proporcionar 
realização. Isto, per si, é um grande motivador”

Da vasta experiência da NDrive em conceber software para 
smartphones resultaram novos projetos noutros domínios. 
“Por exemplo, criámos uma empresa designada por App-
Generation que está vocacionada para conceber e produzir 
programas de lazer, mais especificamente jogos. Há partes 
da criação que são comuns à NDrive, como a conceção,  a 
produção e rede de vendas neste tipo de ambiente, que está 
ainda em início de carreira. A internet está madura, os PC 
estão velhos, os telefones (em especial smartphones) estão no 
princípio e, portanto, estamos a criar outras empresas para 
aproveitar essa onda de crescimento noutros âmbitos que não 
seja exclusivamente o do GPS. Demorámos mais de um ano 
a fazer a transição para os jogos mas, ainda assim, terá sido 
mais fácil do que para outra qualquer empresa. Consideramos 
que temos aqui um bom patamar para arrancar. Veja-se o caso 
do jogo ‘Crazy Formula’ que ao fim de seis meses tinha mais 
de um milhão de pessoas a jogar. É uma escala impressionan-
te, que conseguimos através de meia dúzia de mecanismos 
de marketing fora do comum, fora dos canais tradicionais e 
que nos permitem promover o jogo dentro deste ecossistema, 
dentro das stores. Mas a capacidade de obter escala a nível 
mundial hoje em dia está de alguma forma facilitada e, mais 
uma vez, está relacionada com o know how que temos vindo a 
adquirir na NDrive”, salienta Eduardo Carqueja. 

Diversificar para o  
segmento dos jogos e lazer
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O mundo empresarial está 
dividido quando questio-
nado sobre a utilização 
das redes sociais, seja no 
âmbito de uma aborda-
gem corporativa ou de 
uma estratégia de marca. 
Os exemplos de impactos 
negativos associados à in-
correta gestão da presença 
nestes meios são inúmeros 
e, em Portugal, já existem 
casos que merecem uma 
especial atenção. Tudo se 
resume a saber para onde 
se quer ir, quais os objeti-
vos e como gerir o impacto 
que irá ocorrer.
É um facto inquestionável. 
As redes sociais ocupam um 
espaço muito importante no 
nosso quotidiano. A nível 
pessoal, exercemos influên-

cia relativamente aos nossos 
gostos e somos também 
influenciados pelas opiniões 
que consideramos serem de 
referência. Somos repórteres 
de opinião. 
Contudo, na dimensão 
corporativa, as vantagens 
associadas às redes sociais 
poder-se-ão tornar menos 
claras. Efetivamente, existem 
empresas que defendem que 
são meios essenciais para se 
posicionarem no mercado, e 
existem aquelas que os consi-
deram como uma armadilha 
da moda. Qual das opiniões 
é a mais acertada? Em bom 
rigor, ambas as opiniões são 
válidas.
Por um lado, é certo que as 
redes sociais têm ganho cada 
vez mais poder, por via da 

Redes sociais – ameaça  
ou oportunidade?

Vera Oliveira Santos

vera.oliveira.santos@pt.pwc.com
Consulting

experiência
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adesão massiva de utilizado-
res pelo mundo inteiro. As 
marcas que percebem essa 
oportunidade conseguem, 
efetivamente, tirar valor para 
o seu negócio, especialmente 
pela informação que obtêm 
através do engagement com 
alguns dos seus stakehol-
ders estratégicos (clientes, 
colaboradores ou parceiros 
de negócio). Isto traduz-se 
na identificação de novas 
oportunidades de negócio ou 
na identificação de melhorias 
a introduzir nos seus produ-
tos e/ou serviços. Falamos, 

portanto, de inovação e de 
um novo meio que potencia a 
obtenção de valor acrescen-
tado.
Por outro lado, falamos tam-
bém de gestão da reputação. 
O alargamento da socieda-
de do conhecimento e da 
liberdade de expressão é a 
realidade atual. As menções 
negativas poderão existir 
sempre e as empresas deve-
rão estar atentas às mesmas.
Na PwC estamos atentos 
a estas realidades e temos 
vindo a acompanhar o tema 
próximo da comunidade 
empresarial, identificando 
quais os aspetos que deverão 
ser tidos em linha de conta 

A gestão da presença nas redes sociais  
e o respetivo risco inerente devem ser realizados  
de uma forma holística, com o envolvimento  
de toda a organização

quando se opta por uma 
estratégia digital e quais os 
principais pain points mais 
comuns. Eis algumas das 
nossas conclusões:
•	a	definição	de	uma	estra-

tégia digital deve começar 
pelas perguntas certas. 
Porquê entrar? Quais os 
objetivos?

•	 interação	é	a	palavra	de	
ordem. As redes sociais 
permitem interagir de for-
ma estruturada e planeada 
entre todos os stakeholders 
estratégicos, alavancando 
a inovação pela competitive 
social intelligence.

•	as	empresas	que	optam	por	
não estar presentes nos 

meios sociais, não correm 
menos riscos. A referencia-
ção por terceiros pode ser 
ainda mais nociva. Estar 
presente permite gerir os 
comentários de uma forma 
mais controlada.

•	a	gestão	da	presença	nas	
redes sociais e o respetivo 
risco inerente deve ser rea-
lizada de uma forma holís-
tica, com o envolvimento 
de toda a organização. 

•	o	commitment da Admi-
nistração é decisivo para a 
correta operacionalização 
destes meios e para a ob-
tenção de resultados com 
valor acrescentado para o 
negócio. 

Na PwC estamos preparados 
para ajudar as empresas a 
alinhar a sua estratégia com 
esta tendência. No nosso 
entendimento, a oportuni-
dade atual deverá passar por 
desafiar o modelo de negó-
cio de cada empresa, tanto 
internamente, ao trabalho 
colaborativo, por exemplo, 
como externamente, com o 
objetivo final de otimizar a 
experiência do consumidor. 
Para isso, desafiamos todas 
as empresas a responder às 
seguintes perguntas:
•	até	que	ponto,	na	minha	

estratégia corporativa, se 
enquadram as oportunida-
des decorrentes da presen-
ça nas redes sociais?

•	quais	as	necessidades	crí-
ticas para assegurar uma 
correta gestão de risco nos 
diferentes meios digitais?

•	disponho	de	recursos	que	
possam assegurar a correta 
gestão dos meios digitais 
a desenvolver, incluindo 
a identificação de oportu-
nidades que potenciam a 
inovação?

•	que	processos	deverei	ter	
pré-definidos para acelerar 
a resposta aos desafios das 
redes sociais?

•	 como	deverei	articular	as	
diferentes soluções encon-
tradas?

Desafie-nos a desafiar o seu 
posicionamento nestes meios 
e a estabelecer as bases 
corretas para garantir uma 
presença digital estruturada, 
bem gerida e que antecipa 
quaisquer riscos eventuais.
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À (re)descoberta  
do Brasil

A crise económica que 
afeta Portugal é inegável 
e está a dificultar (se não 
mesmo a impossibilitar) 
que as empresas apro-
veitem oportunidades de 
crescimento. No entanto, 
são muitas vezes as crises 
económicas que originam a 
rutura com o passado e que 
obrigam à delineação de 
novas estratégias. 
Atualmente o Brasil viven-
cia um dos períodos mais 
prósperos da sua história. 
Registou uma taxa de cres-
cimento do PIB de 7,5% em 
2010 e projeta-se que em 
2011 ultrapasse os 3,5%. 
Com  quase 200 milhões de 
habitantes, é o quinto maior 
país do mundo, após a China, 
Índia, EUA e Indonésia. 

Quais as oportunidades e os 
riscos que as empresas portu-
guesas podem encontrar ao 
investirem no Brasil?
Há muito que a maioria 
das empresas portuguesas 
reconheceu que o mercado 
português é fisicamente 
limitado para a condução 
sustentável dos negócios, 
pelo que delinear uma estra-
tégia de internacionalização 
tornou-se obrigatório. Nessa  
matéria, diríamos que as em-
presas lusas já se encontram 
maduras. 
Agora o que é preciso é 
colocar o Brasil em posição 
prioritária nas análises de 
investimento. 

Porquê o Brasil? 
O Brasil é, do ponto de vista 
demográfico, um mercado 
de oportunidades. Sendo um 
país em vias de desenvol-
vimento, a movimentação 
ascendente de pessoas entre 
classes sociais gera diaria-
mente novas necessidades 
ou mesmo maior procura de  
produtos/serviços a que a 
oferta existente não conse-
gue dar resposta. 
Além disso, o Brasil é carente 
em dois dos setores básicos 
da economia:
(i) o dos transportes: num 

país com mais de 8 
milhões de km2, não 

Catarina Pereira

catarina.pereira@br.pwc.com
Assurance

experiência
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existe praticamente rede 
ferroviária e a rede de 
estradas precisa de ser 
reabilitada ou melhorada 
(na maioria dos Estados 
as estradas são estreitas 
e	estão	danificadas);

(ii) e o da energia: o país 
é rico em água, vento 
e biomassa, mas fal-
tam infraestruturas de 
produção, transmissão e 
distribuição de energia. 

Este é também um dos pou-
cos países do mundo onde a 
terra tenderá a valorizar-se: 
pela abundância de água, 
tipo de solos e condições 
climatéricas, é ideal para 
a agricultura. No Brasil 
cultivam-se cereais, fruta e 

legumes e exploram-se flores-
tas destinadas à produção de 
madeira ou resina, ou, ainda, 
à geração de créditos de CO2, 
transacionáveis no mercado 
das emissões. 
Num horizonte temporal de 
4 anos, o Brasil vai acolher 
o campeonato do mundo 
de futebol (2014) e os jogos 
olímpicos (2016). Estes even-
tos têm a vantagem de gerar 
necessidades com eles dire-
tamente associadas – como 
a construção de arenas mul-
tiusos, opções de hotelaria, 
transportes – e, ao mesmo 
tempo, obrigam as autorida-
des governamentais a serem 
mais expeditas na aprova-
ção de outros importantes 

investimentos infraestrutu-
rais (construção de estradas, 
linhas de metropolitano, 
melhoria/reconstrução de 
aeroportos, entre outros).
Perante estas oportunidades, 
as empresas portuguesas 
devem equacionar o Brasil 
nas estratégias de expansão 
e/ou diversificação dos seus 
negócios, tanto mais que, 
comparativamente ao resto 
do mundo, tem a vantagem 
de falar a mesma língua. Se 
numa primeira análise esta 
vantagem parece não ser 

relevante, veja-se o desafio 
que é gerir equipas e comu-
nicar com as mais diversas 
instituições e autoridades 
governamentais e fiscais num 
mercado desconhecido e que, 
salvo raras exceções, fala cor-
retamente o inglês? 
 
Que riscos o Brasil 
apresenta?
No entanto, na análise de 
investimento ao mercado 
brasileiro, as empresas 
portuguesas precisam de 
avaliar com atenção os riscos 
envolvidos. 
O maior desafio a ter em 
conta é, sem dúvida, o da 
legislação fiscal. A legislação 
é complexa, pela natureza 

À semelhança de qualquer processo de 
internacionalização, nenhuma decisão deverá ser 
tomada sem conhecimento dos principais desafios, 
que, no Brasil, são significativos
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e diversidade de impostos 
existentes e pela extensão 
dos diplomas. O princípio da 
segurança do Direito é ainda 
violado: a guerra fiscal entre 
estados federados impede o 
agente económico de tomar 
decisões com o conhecimento 
fiável da informação relevan-
te (as alterações aos diplomas 
legais são frequentes e aque-
les diferem de estado para 
estado). Este problema é ain-
da mais relevante se consi-
derarmos que é prática neste 
mercado negociar preços com 
os impostos incluídos, o que 
exige que a legislação fiscal 
seja do total conhecimento 
do vendedor no momento da 
negociação, caso contrário 
poderá sofrer uma incidência 
fiscal acima do esperado, que 
será deduzida ao “rédito” do 
produto ou serviço.
As empresas portuguesas 
têm também de ponderar se a 
margem de contribuição per-
mitida no mercado brasileiro 
para os seus produtos e/ou 

serviços será suficiente para 
suportar os elevados custos 
de transporte, de comunica-
ções e com a energia. Custos 
estes que, face às carências 
identificadas, são ainda 
elevados.
Um outro desafio impor-
tante é o que respeita aos 
recursos humanos. O ensino 
no Brasil ainda é precário 
e a qualificação da mão de 
obra reflete este problema. 
Assim, juntando a este facto 
a burocracia ainda vigente 
na condução dos negócios, 
com impacto especial na área 
administrativa-financeira, as 
empresas poderão precisar 
no mercado brasileiro de um 
headcount superior ao que 
precisariam em Portugal em 
circunstâncias semelhantes. 
Para agravar, como atual-
mente a oferta de emprego é 
bastante superior à procura 
(reflexo também de uma 
política ainda protecionista 
à entrada de estrangeiros 
no país), os salários estão 

continuamente a subir e o 
turnover de pessoas é muito 
expressivo.
As oportunidades oferecidas 
pelo Brasil, no atual contexto 
da crise mundial, não devem 
ser indiferentes para os 
empresários portugueses, em 
especial, perante a obrigato-
riedade de reavaliar estraté-
gias. Mas, à semelhança de 
qualquer processo de inter-
nacionalização, nenhuma 
decisão deverá ser tomada 
sem conhecimento dos prin-
cipais desafios, que no Brasil 
são significativos. 
A ligação histórica de Portu-
gal ao Brasil e a partilha da 
mesma língua colocam, no 
entanto, as empresas portu-
guesas numa vantagem cul-
tural face ao resto do mundo, 
e, como tal, talvez ‘arriscar’ 
(no Brasil) seja mesmo a 
palavra de ordem. 

As oportunidades oferecidas pelo Brasil, no 
atual contexto da crise mundial, não devem ser 
indiferentes para os empresários portugueses
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Antecipar como será a 
atividade de fusões e aqui-
sições (M&A) nunca foi um 
exercício fácil. E, segura-
mente, não o tem sido nos 
últimos anos, designada-
mente a partir de 2007. 
Depois do grande boom  
de crescimento na Europa 
e nos Estados Unidos, que 
colocou o volume de tran-
sações em níveis inéditos 
em 2006 e 2007, o número 
de operações desce abrup-
tamente com as consecuti-
vas crises, nomeadamente 
imobiliária, financeira e da 
dívida soberana. 

Depois de um triénio (2008- 
-2010) em que a atividade de 
M&A quebrou significativa-
mente, 2011 revelou-se um 
ano de algum crescimento, 
quer nos Estados Unidos quer 
na Europa, apesar da insta-
bilidade e das dificuldades 
resultantes da crise da dívida 
soberana. Em grandes linhas, 
esta tem sido também a rea-
lidade da atividade de M&A 
em Portugal nos últimos 
anos.
Como será 2012? A análise 
feita pela PwC aponta para 
o crescimento do volume de 
transações face a 2011, con-

Fusões e aquisições  
Que esperar em 2012?

siderando os movimentos de 
privatização de alguns ativos 
detidos	pelos	Estados;	a	ven-
da pela banca de parte dos 
seus ativos (impossibilitada 
que	está	de	levantar	capital);	
e, finalmente, a existência no 
mercado de bons ativos a pre-
ços mais moderados, nomea-
damente pelo movimento de 
focalização no core business 
pelos vendedores corporate 
e a colocação pelas private 
equity, em muitos casos 
compulsiva, de ativos do seu 
portfólio à venda. Há outras 
perspetivas menos otimistas 
mas, de facto, as premissas 

Maria Antónia Torres
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referidas no estudo da PwC 
são uma realidade. Portugal 
não foge a esta regra.
Tendência incontornável é 
a do aumento do período 
de tempo necessário para a 
conclusão das transações, 
em virtude das dificuldades 
decorrentes da quase impos-
sibilidade de obter financia-
mento bancário, e do prolon-
gamento das negociações, 
pela maior sensibilidade quer 
aos riscos (sejam de merca-
do, financeiros ou fiscais) 
quer aos custos associados à 
transação.

Em Portugal, os temas fiscais 
associados às transações têm 
ganho maior relevância nos 
últimos dois anos, e, esti-
mamos, que esta continue 
a aumentar. Dois grandes 
fatores contribuíram para 
este efeito. Por um lado, com 
a atual situação do mercado, 
o retorno de um investimento 
não pode estar condiciona-
do à capacidade dos ativos 
investidos gerarem cash flows 
positivos. 
O mero decurso do tempo 
provavelmente não bastará 

Salientaríamos aqui a elimi-
nação da isenção de mais-
-valias para ações detidas 
há mais de 12 meses e o 
incremento subsequente da 
taxa aplicável às mais-valias 
mobiliárias obtidas por pes-
soas singulares, atualmente 
de 25%. Este incremento 
significativo de tributação 
não foi ainda assimilado pe-
los vendedores, pelo que tem 
sido motivo recorrente para 
quebra de negociações. Uma 
palavra, ainda, para as alte-
rações ao regime de elimina-
ção de dupla tributação dos 
dividendos e a instabilidade 
à volta de outros regimes 
importantes neste âmbito, 
como sejam os das SGPS, das 
SCR e dos FIM.
Apesar da conjuntura econó-
mica difícil em que vivemos 
e das grandes incertezas 
quanto ao futuro, em 2012 
poderemos ter, de facto, um 
volume de transações cres-
cente face ao triénio anterior, 
por força das tendências 
identificadas no estudo da 
PwC que acima referimos. 
Contudo, uma coisa é certa: 
num contexto muito diferen-
te daquele a que nos habituá-
mos a pensar e a concretizar 
as nossas transações.

para valorizar o ativo. Assim, 
entre outros vetores relevan-
tes, tornou-se mais evidente 
a necessidade de gerir e 
minimizar os impactos fiscais 
em todo o ciclo de uma tran-
sação. 
Desde logo, é fundamental 
a estruturação da forma de 
aquisição (comparando os 
cenários alternativos e os 
impactos, algumas vezes em 
sentido oposto, que têm para 
o vendedor e para o com-
prador) e do financiamento, 
evitando impactos fiscais 
desnecessários. Fundamen-
tal, desde a fase inicial, é 
também a correta alocação 
dos custos de transação e 
dos impactos de um possível 
desinvestimento futuro.
A identificação dos riscos 
fiscais associados à operação 
e à empresa-alvo ganhou, 
igualmente, maior relevo 
na agenda de quem investe. 
Por parte de quem vende, 
o objetivo é o de assegurar 
a cobertura dos riscos do 
passado e garantir que, após 
a aquisição, as situações ge-
radoras de risco são geridas 
ou corrigidas. Para além dos 
riscos, é fundamental garan-
tir que créditos, prejuízos e 
benefícios fiscais existentes 
na empresa-alvo são preser-
vados com a transação. 
O segundo fator que levou 
a uma maior relevância da 
fiscalidade da transação em 
Portugal foi o da alteração de 
alguns regimes de tributação 
que impactam diretamente 
nas estruturas mais comuns 
de aquisição, quer na perspe-
tiva do comprador quer na do 
vendedor. 

Em Portugal, os temas fiscais 
associados às transações têm 
ganho maior relevância nos 
últimos dois anos
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As TI no desempenho  
da função financeira

A complexidade do atual 
contexto económico e de 
negócios coloca mais pres-
sões e aumenta o protago-
nismo da função financeira 
nas organizações. 
De um papel essencialmente 
focado no controlo, a função 
financeira enfrenta agora o 
desafio de ter de incrementar 
o seu alinhamento com o 
negócio e de, simultanea-
mente, ter de desenvolver 
uma gestão de desempenho 
mais eficaz e eficiente. 

A PwC tem as ferramentas 
e as tecnologias de suporte 
para ajudar as organizações 
a enfrentar estes desafios e a 
atingir os resultados preten-
didos.
Nos últimos anos, a função 
financeira foi impactada por 
necessidades resultantes 
da crise financeira, que se 
traduziram no incremento da 
complexidade do negócio e 
dos requisitos de regulação. 
Por outras palavras, teve de ir 
mais além do que o mero
desempenho das funções 
de controlo e de compliance 
tradicionais. 

Além de ter de assegurar a 
disponibilidade de controlos 
robustos e balanceados, a 
função financeira deve ser 
eficiente e criar valor acres-
centado ao negócio. A análise 
do valor acrescentado com-
preende a comparação do 
tempo dispendido na análise 
e compilação de dados, bem 
como a confiança da gestão 
relativamente aos exercícios 
de planeamento, orçamenta-
ção e previsão. 

Rui Rosado Gonçalves
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manuais com recurso a folhas 
de cálculo continuam a ser 
predominantes na maioria 
das organizações. De acordo 
com o ‘PwC Finance Bench-
mark Study 2011’, esta situa-
ção consome tempo valioso e 
aumenta o custo e a neces-
sidade de controlo adicional 
por parte da gestão.
Veja-se, por exemplo, o que 
acontece no processo de ges-
tão orçamental. Como todos 
sabemos, a aplicação líder 
de mercado de suporte ainda 

é o Excel. No entanto, esta 
solução, apesar da fácil utili-
zação e de ser amigável para 
os utilizadores financeiros, 
tem algumas limitações que 
podem influenciar negativa-
mente a gestão orçamental, 
em particular no que respeita 
à segurança e à qualidade 
dos dados (diversas versões 
da verdade) e ao desmesura-
do consumo de tempo e de 
recursos. 
Neste caso específico, as 
empresas necessitam de 
assegurar um estreito alinha-
mento entre o orçamento e 
a estratégia da organização, 
instituindo um ciclo de orça-
mentação eficaz e eficiente, 
ou seja, rápido, simples, 
colaborativo e promotor do 
desempenho.
Por outro lado, a pressão para 
reduzir custos continua a 
crescer e é neste contexto que 
se exige à função financeira 
que “faça mais e melhor por 
menos”. Isto implica assu-
mir um papel relevante nas 
atividades de planeamento 
estratégico, ao mesmo tempo 
que se adapta à organização, 
aos processos e controlos, de 
forma a ser mais eficiente e 
flexível. 
As soluções tecnológicas dis-
poníveis no mercado podem 
aqui desempenhar um papel 
importante, na medida em 
que permitem eliminar os 
processos manuais e, conse-
quentemente, uniformizá-los 
e acelerá-los, ao mesmo tem-
po que melhoram a qualidade 
das análises realizadas pela 
função financeira.

Nos últimos anos, a função financeira foi 
impactada por necessidades resultantes da crise 
financeira, que se traduziram no incremento 
da complexidade do negócio e dos requisitos de 
regulação. Por outras palavras, teve de ir mais 
além do que o mero desempenho das funções de 
controlo e de compliance tradicionais

A eficiência inclui um conjun-
to de características, como a 
complexidade dos sistemas e 
a redução do ciclo de encer-
ramento e reporte.
Com a implementação de sis-
temas ERP, muitas organiza-
ções conseguiram melhorar o 
processamento de transações 
e a eficiência operacional das 
atividades de controlo. 
O problema é que, na respos-
ta às necessidades adicio-
nais de eficácia e de valor 
acrescentado, os processos 
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As soluções adotadas com-
preendem ferramentas 
de business intelligence e 
soluções de enterprise per-
formance management, bem 
como workflows automáticos 
e BPMS. 

experiência
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Soluções PwC Financial Performance – EPM

Fonte: PwC

Modelos de gestão 
integrados

A implementação de bases de 
dados de reporting centra-
lizadas permite aumentar a 
qualidade e a consistência da 
informação. A definição de 
standards de dados é também 
um dos fatores críticos para 
as organizações transforma-
rem as diferentes fontes de 
dados em informação real 
que assegure uma ‘versão 
única da verdade’ na infor-
mação de gestão.
Na PwC temos apoiado e 
trabalhado em conjunto 
com os nossos clientes no 
desenho, na construção e na 
implementação de soluções 
de melhoria do desempenho 
financeiro.

São exemplos dessas solu-
ções:
•	EPM Blueprint;
•	planeamento,	orçamenta-

ção e forecast;
•	 reporting e dashboarding;
•	modelos	de	custeio	e	análi-
se	de	rentabilidade;

•	otimização	do	encerramen-
to	de	período;

•	 consolidação	financeira,	
fiscal	e	de	gestão;	e

•	disclosure management.
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estudo de caso

O trabalho em equipa 
multidisciplinar, com sub-
-equipas completamente 
integradas e a funciona-
rem como uma só, é a me-
lhor forma de alcançarmos 
os resultados pretendidos. 

O nosso cliente, um private 
equity português com que 
temos uma relação de longa 
data, atribuiu à equipa de 
Corporate Finance o manda-
to de compra de uma empre-
sa. A potencial aquisição era 
chave para o private equity, 
quer por ser a primeira com-
pra que iria efetuar no setor, 
quer porque os potenciais 

Gabriela Teixeira
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Deals (Transaction Services)

Cidália Santos

cidalia.santos@pt.pwc.com
Deals (Corporate Finance)

vendedores iriam perma-
necer no negócio. Acrescia 
ainda outro aspecto impor-
tante: além de permanece-
rem no negócio, os potenciais 
vendedores tornar-se-iam a 
equipa de gestão que no futu-

ro iria liderar uma operação 
de build up (concentração de 
empresas do mesmo setor).
O bom entendimento entre as 
partes durante o processo de 
aquisição era, por isso, deter-
minante. À PwC competiu a 

missão de assegurar o melhor 
resultado para o cliente 
(incluindo, mas não exclu-
sivamente, o menor preço), 
sem melindrar os potenciais 
vendedores.
Internamente, a liderança 
da operação foi assumida 
pela equipa de Corporate 
Finance, que, a par de gerir 
o relacionamento diário 
com o cliente, passou a ser a 
interlocutora principal com 
a empresa-alvo e com as 
restantes equipas da PwC que 
participaram no projeto.
A primeira fase da operação 
consistiu na avaliação preli-
minar da empresa-alvo, para 
preparar uma NBO (oferta 
preliminar não vinculativa), 
e na análise de mercado 
do setor, trabalho que foi 
desempenhado em conjunto 
pelas equipas de Valuation 
& Strategy e de Corporate 
Finance.
A análise e os resultados 
obtidos permitiram definir 
com o cliente as diferentes 

Equipas integradas 
As vantagens do trabalho de  
uma equipa multidisciplinar 

Internamente, a liderança da operação foi 
assumida pela equipa de Corporate Finance, que, 
a par de gerir o relacionamento diário com o 
cliente, passou a ser a interlocutora principal com 
a empresa-alvo e com as restantes equipas da PwC 
que participaram no projeto
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mente, era fundamental gerir 
as expectativas do cliente e 
da empresa-alvo em termos 
de timings e de conclusões do 
due diligence.

Vários olhares,  
uma única visão
A equipa de Due Diligence 
financeiro coordenou e inte-
grou os diferentes projetos de 
due diligence, o que nos per-
mitiu apresentar um relatório 
único com as conclusões das 
diferentes áreas e garantiu 
que todos os impactos das 
situações detetadas foram 
considerados (como, por 
exemplo, o impacto finan-
ceiro de uma contingência 
ambiental). Apesar dos 
resultados da due diligence 
legal não estarem incluídos 
no relatório, também foram 
analisados e debatidos, nova-
mente para assegurar que os 
impactos legais estavam a ser 
devidamente ponderados. 
Assim, as conclusões dos due 
diligence foram incorporadas 
no modelo de avaliação, a 
fim de refinarem o plano de 

projeções para a nova entida-
de a criar, tendo em conta o 
plano de expansão previsto, 
assim como identificar as 
variáveis com maior influên-
cia na determinação do valor 
do negócio, e os problemas e 
as limitações existentes. Esta 
informação foi fundamental 
aquando da primeira ronda 
de negociações, pois permitiu 
definir quais as áreas em que 
poderia haver abertura  
à negociação, ou não.
Ultrapassada com sucesso 
a primeira fase de negocia-
ções, avançou-se para a fase 
seguinte, que implicou um 
maior acesso à empresa-
-alvo para efetuar vários 
due diligence: financeiro 
(equipa de Transaction 
Services), fiscal (equipa de 
M&A Tax), ambiental (equipa 
de Consulting), de sistemas 
de informação (equipa de 
Consulting) e legal (equipa 
externa). 
Nesta altura, e perante a 
variedade de intervenien-
tes, tornou-se imperativo 
contextualizar as diferentes 
equipas (indicando logo as 
áreas de potencial risco que 
iriam precisar de ser analisa-
das com maior profundidade 
no due diligence, nas suas 
diferentes vertentes) e, ao 
mesmo tempo, assegurar que 
toda a informação relevante 
já obtida era transmitida 
entre as equipas. Paralela-

negócios, ajustarem a oferta 
do preço e servirem de base 
ao modelo de structuring 
(concebido pela equipa de 
Tax). Como, após a aquisição, 
a empresa-alvo passaria a ser 
auditada pela PwC, validou-
-se ainda com a equipa de 
Auditoria as implicações 
contabilísticas dos diferentes 
cenários de estruturação 
propostos.

Juntar as equipas de Valua-
tion & Strategy, Corporate 
Finance, Due diligence, 
Structuring e Auditoria 
demonstrou inegáveis vanta-
gens: é que, apesar de todos 
olharem para a mesma infor-
mação, o que extraíam dela 
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Deals
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Deals

Empresa Alvo 
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de Gestão
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PwC

Private Equity
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Financeiro
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Tax 
Structuring
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Consulting

Integração numa equipa multidisciplinar

Fonte: PwC

Juntar as equipas de Valuation 
& Strategy, Corporate Finance, 
Due Diligence, Structuring e 
Auditoria demonstrou inegáveis 
vantagens
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e os pontos de preocupação 
eram distintos. 
As conclusões dos due dili-
gence obrigaram as equipas 
de Valuation & Strategy, de 
Corporate Finance e do clien-
te a reverem as projeções 
iniciais e a debaterem os seus 
pressupostos com as equipas 
de Due Diligence, que entre-
tanto tinham adquirido um 
conhecimento detalhado da 
empresa-alvo. Estes debates 
e discussões entre as diferen-
tes equipas, incluindo a do 
cliente, contribuíram para 
tornar o plano de negócios 
final muito mais sólido, para 
construir uma argumentação 
bem fundamentada sobre a 
expansão futura do negócio 
e, muito em particular, para 
alinhar todas as partes sobre 
a estratégia a seguir. 
Na fase final da operação, a 
equipa de Corporate Finance 
iniciou as negociações em 
nome do private equity clien-
te. A proposta apresentada 
foi bastante assertiva em 
termos de preço e contrato, 
uma vez que já tínhamos 
identificado e analisado 
em conjunto quais os aspe-
tos mais sensíveis para os 
vendedores. Esta posição deu 

ao cliente mais tempo para 
avaliar as diferentes alterna-
tivas e adotar uma postura 
mais conciliadora. Inclusive 
porque, simultaneamente, 
a equipa do cliente estava a 
negociar o financiamento da 
operação junto dos bancos 
com o apoio da PwC. 
No atual contexto económi-
co, é cada vez mais frequen-
te as entidades bancárias 
solicitarem a apresentação 
de relatórios de due diligence 
para avaliarem melhor os 
riscos das operações que 
financiam. O facto de as 
conclusões deste trabalho 
estarem incluídas no plano 
de negócios e na estrutura da 
transação, e de todas as equi-
pas estarem alinhadas com o 
plano de negócios, transmitiu 
um nível de confiança que foi 
determinante para obter o 
financiamento da operação.
A operação avançou e o 
nosso cliente encontra-se 
atualmente a adquirir outras 
empresas no setor, tendo 
os vendedores ficado como 
equipa de gestão da nova en-
tidade criada e responsáveis 
pelo crescimento do negócio 
(e interlocutores da PwC em 
processos futuros).

Vantagens a evidenciar 
Para o private equity, o 
recurso aos nossos serviços 
permitiu minimizar o preço 
de compra, mitigar os riscos 
existentes e, sobretudo, não 
criar fricções com os seus 
futuros parceiros. 
Simultaneamente, permitiu-
-lhe também revisitar e 
solidificar o plano de expan-
são, garantir o financiamento 
e delegar a gestão do projeto, 
função extremamente time 
consuming. 
Ao longo de todo o projeto, 
e apesar de ter contactado 
com as diferentes equipas 
envolvidas, a equipa de 
Corporate Finance foi sempre 
a representante da PwC junto 
do cliente e da empresa-alvo, 
o que garantiu que todas as 
especificidades da transação 
fossem captadas. Inclusive, 
permitiu que o cliente per-
cecionasse a PwC como uma 
equipa única de profissionais 
completamente integrada e 
colaborante, quase sem se 
aperceber que sete equipas 
diferentes estiveram envol-
vidas. 
Para a PwC, o envolvimen-
to de diferentes equipas 
ao longo do projeto e a sua 
complementaridade permitiu 
que todos pudessem ter uma 
noção global do projeto e que 
as conclusões apresentadas 
fossem muito focalizadas, 
pertinentes e contribuíssem 
fortemente para o desfecho 
positivo da operação. 
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Comunicação interna
Estratégica para o aumento  
do desempenho 

Fator de motivação, coesão e 
conhecimento da empresa, a 
comunicação interna assu-
me, crescentemente, um peso 
estratégico e determinante 
na gestão e consolidação da 
identidade empresarial e 
que se traduz numa cultura 
e em valores organizacionais 
únicos. 
Consciente de que o ambien-
te de trabalho, o espírito 
de equipa e de pertença e a 
partilha de informação ao 
nível interno das empresas 
condiciona o grau de eficácia 
diário das mesmas, a PwC 
iniciou o desenvolvimento 
de projetos nesta área, entre 
eles o da Sonae.  
Na procura de oportunida-
des de improvement ao nível 
da performance e eficiência 
internas, a Sonae tem vindo 
a dirigir particular enfoque 

ao tema da comunicação 
interna, área sensível e trans-
versal a toda organização, e 
cada vez mais fulcral perante 
a diversidade de negócios e a 
crescente amplitude e disper-
são geográfica.  
Para abraçar este projeto de 
enhancing da comunicação 
interna, a PwC e a Sonae, 
através de uma equipa mul-
tidisciplinar, desenvolveram 
uma estrutura de comuni-
cação interna assente num 
plano anual integrado. O 
objetivo é o de elevar a rela-
ção emocional, a motivação 
e o envolvimento dos colabo-
radores com a estratégia e as 
linhas orientadoras da gestão 
e da cultura da empresa. 
Da análise e diagnóstico in-
ternos, resultou um desígnio 
de alavancagem da cultura 
e dos valores intrínsecos à 
Sonae, considerando aspetos 
determinantes como: 
•	moments that matter (os 

momentos críticos na 
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estudo de caso

vivência do colaborador na 
organização);

•	outros	temas	críticos,	
segmentados por níveis 
hierárquicos, unidades 
de negócio, tipologias de 
função;

•	 formatos	de	comunicação	
(desde o top down, bottom 
up ao peer-to-peer);

•	 canais	apropriados	face	
à dispersão geográfica e 
tipologia	funcional;

•	 estratégias	de	comunicação	
formais;

•	 estratégia	e	plano	de	comu-
nicação integrado (interno 
e	externo);

•	participação	da	gestão	de	
topo;

•	 e,	sobretudo,	um	total	ali-
nhamento entre a comuni-
cação interna da  gestão de 
topo, da área corporativa e 
dos negócios.

Com a implementação deste 
projeto, a Sonae procura 
efetivar a visão de fortalecer 
a cultura – traduzida em 
valores e comportamentos – , 
o alinhamento estratégico 
e a partilha de informação, 
através do diálogo dentro 
da organização e das suas 
equipas. 
A uma maior coerência, fluxo 
e eficácia na comunicação 
de mensagens e conteúdos 
somam-se os objetivos de 
promoção de uma crescente 
abertura no ambiente de 
trabalho e do reforço do en-
gagement dos colaboradores, 
numa fase de crescimento 
interno e externo da organi-
zação. 
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conhecimento

Aumentar a fasquia da gestão de risco 
Benchmarking das práticas da Banca na EMEAI 

O estudo da PwC procurou 
efetuar o benchmark do de-
sempenho das funções de 
gestão de risco em bancos 
e informar sobre as melho-
res práticas, ao comparar 
as tendências da gestão de 
risco e as suas possibilida-
des em 78 bancos da Euro-
pa, Médio Oriente, África e 
Índia (EMEAI).
Ao seguirmos os problemas 
da gestão de risco expostos 
pela crise financeira, quise-
mos examinar como a crise 
influenciou o modo como 
as instituições financeiras 
gerem e pensam o risco. Em 
particular, o estudo explorou 
como e com que profundida-
de os bancos incorporaram 
a gestão de risco nas suas 
estratégias e operações.
Embora os bancos que par-
ticiparam na nossa pesquisa 
acreditem que possuem 
estruturas de risco robustas e 
estratégias bem elaboradas, 
têm a noção de que a gestão 
de risco deveria desempe-
nhar um papel mais ativo no 
planeamento e na gestão das 
suas organizações. 

O estudo revela, igualmen-
te, que a gestão de risco é 
ainda vista pela perspetiva 
da função de risco, em vez 
de ser encarada como parte 
integrante dos processos de 
negócio, das operações e do 
comportamento da organi-
zação.
A análise dos bancos sobre 
as suas exposições é ainda 
incompleta, porque continu-
am a debater-se com a fraca 
qualidade dos dados e com  
a forma como o risco é moni-
torizado e gerido.
Por exemplo, muitos dos 
bancos inquiridos acreditam 
que possuem uma estrutura 
de gestão de risco robusta, 
mas cada tipo de risco é ain-
da gerido de forma isolada. 
Isto impede a capacidade de 
desenvolver uma ideia mais 
abrangente da exposição de 
risco. 
Os relatórios são eficazes na 
cobertura que fazem do mer-
cado ‘tradicional’, do crédito 
e dos riscos operacionais. 
No entanto, muitos falham 
na análise de áreas de foco 
como a qualidade do crédito 
aprovado e os processos de 
crédito, a par com os riscos 
subjacentes à reputação, 
compliance e legais, que são 
atualmente reconhecidos 
como parte integrante da  
performance do negócio 
e base de sustentação de 
ganhos.

Da mesma forma, muitos 
dos participantes ajustaram 
os seus modelos de risco de 
acordo com a crise. Mas, 
somente metade reviu os mo-
delos uma vez por ano. Num 
ambiente de mercado turbu-
lento e que se altera muito 
rapidamente, os bancos 
deveriam rever os seus mode-
los numa base regular, para 
assegurarem que os modelos 
em utilização são consisten-
tes com a estratégia de risco. 
Outro aspeto relevante é o 
de que a crise financeira veio 
realçar a importância dos 
testes de stress e da análise 
de cenários.
Esperamos que as conclusões 
deste estudo estimulem o 
debate e encorajem os bancos 
a agir. Estamos cientes que 
os bancos enfrentam desafios 
relacionados com o aumento 
do risco de crédito e com 
novos requisitos regulamen-
tares. No entanto, não deve-
riam perder a oportunidade 
de rever as suas estratégias 
e modelos operativos e de 
incorporar a tomada de posi-
ção baseada no risco nos seus 
processos de negócio. Isto irá 
permitir uma melhoria do de-
sempenho e da rentabilidade 
numa base sustentada.

Aproveitar de forma efetiva 
a gestão de risco, por forma a 
melhorar as tomadas de de-
cisão e obter mais e melhores 
retornos.

Para obter estas publicações  
envie-nos um email para  
marketing.pwc@pt.pwc.com
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Global Economic Crime Survey
Cibercrime: uma ameaça crescente

O crime económico é 
global e generalizado, pelo 
que nenhuma indústria ou 
organização está imune. 
Assistimos a um aumento 
de 13% das ocorrências de 
crime económico, desde 
o nosso último estudo, e 
as organizações prevêem 
ainda mais fraudes. 
As consequências não se 
traduzem exclusivamente 
em custos diretos: o crime 
económico pode afetar 
de forma significativa as 
marcas ou a sua reputação 
e as empresas sujeitam-se a 
perder quota de mercado.
À medida que a sociedade se 
torna menos tolerante face 
a comportamentos menos 
éticos, as empresas necessi-
tam de construir e manter 
a confiança do público, dos 
clientes, colaboradores e 
acionistas. 
Atualmente, muitas pessoas 
e empresas dependem da 
internet e outras tecnolo-
gias. Como resultado, existe 
uma exposição crescente a 
ataques criminosos prove-
nientes de qualquer ponto do 
globo. Para além da perda e 
roubo de dados, de vírus e 
ataques de piratas informá-
ticos, o nosso estudo olha 
para o significado e impacto 
deste novo tipo de crime 
económico e de como afeta 
as empresas e os negócios a 
nível mundial.

Este ano, o estudo está dividi-
do nas secções Cibercrime – o 
impacto nas organizações, 
a sua perceção do crime e o 
que está a ser feito para com-
bater	os	riscos;	e	Fraude,	os	
que a cometem e os defrauda-
dos – os tipos de crimes eco-
nómicos cometidos, como são 
detetados, quem os realiza e 
quais a repercussões.
No que diz respeito ao ciber-
crime, este é agora cotado 
entre os quatro principais cri-
mes económicos, sendo que 
para 40% dos inquiridos o 
maior medo reside nos danos 
na reputação da empresa.
Já quando se fala em segu-
rança, 60% dos que respon-
deu salienta o facto de a sua 
organização não monitorizar 
as redes sociais e dois em 
cinco mencionam que não re-
ceberam qualquer formação 
em segurança informática. 
Para além destes factos, um 
quarto dos inquiridos referiu 
que não existe uma avaliação 
formal das ameaças provoca-
das pelo cibercrime por parte 
dos CEO ou por parte das ad-
ministrações. A maioria res-
ponde, ainda, que não tem ou 
não está ciente de que exista 
na organização um plano de 
contingência para fazer face 
a uma crise provocada por 
um ataque malicioso.

Relativamente à fraude, 34% 
dos inquiridos assistiu a pelo 
menos um crime económico 
nos últimos 12 meses (mais 
30% do que os reportados em 
2009) e quase um em cada 
dez que reportou fraude, 
sofreu perdas superiores a 
cinco milhões de dólares.
Os executivos seniores cons-
tituíram quase metade das 
respostas daqueles que não 
sabiam se a sua organização 
tinha sido alvo de fraude. No 
entanto, 56% dos que respon-
deu estar informado sobre 
uma situação de fraude, 
mencionou que a fraude com 
maiores prejuízos tinha sido 
a interna. 
A monitorização de transa-
ções suspeitas distingue-se 
como o método mais eficaz 
de detecção e combate à frau-
de (de 5% em 2009 para 18% 
em 2011). As organizações 
que efectuaram regularmen-
te avaliações aos riscos de 
fraude, detetaram e reporta-
ram mais fraudes.
É igualmente importante 
referenciar os cinco pontos-
-chave de proteção contra o 
crime económico:
1. conhecer as pessoas com 

que lidamos – empregados, 
fornecedores, parceiros e 
agentes;

2. alinhar o departamento  
de TI, a auditoria interna e 
a administração no comba-
te	ao	crime	económico;

3. desenvolver e implementar 
sistemas de avaliação con-
tínua	dos	riscos	de	fraude;

4. sensibilizar a liderança  
e o CEO para uma cultura 
de gestão do risco de  
cibercrime;

5. implementar um plano  
de resposta a uma crise.

Para obter estas publicações  
envie-nos um email para  
marketing.pwc@pt.pwc.com
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Geração milénio
Reformular o mundo do trabalho

As aspirações de carreira, 
atitudes e conhecimento de 
novas tecnologias da gera-
ção milénio, nascida entre 
1980 e 2000, vão definir a 
cultura de trabalho do sé-
culo XXI. A grande questão 
que se coloca é: estarão as 
empresas preparadas para 
as mudanças que se ante-
vêem? 
Por volta de 2020, a geração 
milénio constituirá 50% da 
força de trabalho global. 
Embora em maior número 
do que a geração ante-
rior, estará, mesmo assim, 
abaixo das necessidades, em 
especial nos países em que 
a taxa de natalidade é mais 
baixa. Será, igualmente, 
mais valiosa, uma vez que, à 
medida que a esperança de 
vida aumenta, esta geração 
terá de trabalhar mais para 
suportar a população mais 
envelhecida. 
Para além destes fatores, 
a geração milénio utiliza a 
tecnologia de uma forma 
diferente. Cresceu com a 
banda larga, smartphones, 
computadores portáteis e 
redes sociais e exige acesso 
instantâneo à informação. É 
a primeira geração que entra 
no mercado de trabalho com 
uma maior compreensão das 
ferramentas-chave empre-
sariais.

As principais conclusões des-
te estudo confirmam muitos 
dos aspetos já apontados em 
relatórios anteriores sobre 
esta matéria. No entanto, a 
atitude e as expetativas da 
geração milénio alteraram-
-se, em resultado da crise 
financeira vivida em muitos 
países.
Uma crise que tem um impac-
to significativo na lealdade 
da geração milénio em rela-
ção aos seus empregadores. 
Em 2008, 75% esperava ter 
entre dois a cinco empregos 
durante a sua vida profis-
sional mas, neste inquérito, 
a proporção caiu para 54%. 
Mais de um quarto espera 
agora ter seis ou mais empre-
gadores, comparativamente 
aos 10% de 2008.
No que diz respeito aos 
benefícios facultados pelas 
empresas, as conclusões são 
igualmente interessantes. 
Esta geração está empenha-
da na aprendizagem e no 
desenvolvimento pessoal, 
sendo estes os fatores que 
permanecem como a primei-
ra escolha. Em segundo lugar 
surge a flexibilização das 
horas de trabalho, enquanto 
os prémios monetários apa-
recem, surpreendentemente, 
na terceira posição.      

No que se refere às promessas 
de diversificação feitas pelos 
empregadores, muitos consi-
deram que aqueles falharam 
as suas expectativas e cerca 
de metade dos inquiridos 
referiu que as oportunidades 
não eram iguais para todos. 
Com a tecnologia a dominar 
todos os aspetos da vida 
da geração milénio, não é 
surpresa que 41% diga que 
prefere comunicar eletroni-
camente no trabalho, mais do 
que falar frente a frente ou 
mesmo ao telefone, e utiliza, 
muitas vezes, ferramentas 
tecnológicas próprias. 
A progressão na carreira é a 
prioridade para 52% destes 
novos trabalhadores e o que 
torna mais atrativo o empre-
gador, enquanto que para 
44% a mais-valia é o salário.
Os novos trabalhadores são 
atraídos pelas marcas dos 
empregadores, sobretudo 
as que admiram enquanto 
consumidores. A par com 
este posicionamento, a 
geração milénio tem um 
grande apetite por trabalhar 
no estrangeiro, com 71% dos 
inquiridos a mencionar que 
espera e quer fazê-lo.
Curiosamente, é uma geração 
que diz estar confortável a 
trabalhar com gerações mais 
velhas, apesar de existirem 
sinais de tensão. 34% refere 
que os seus objetivos são 
intimidantes para outras ge-
rações, e quase metade sentiu 
que os seus gestores muitas 
vezes não entendiam o modo 
como utilizavam a tecnologia 
no trabalho.  

conhecimento

Para obter estas publicações  
envie-nos um email para  
marketing.pwc@pt.pwc.com
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A nossa primeira pesquisa 
global sobre compras mul-
ticanal e comportamentos 
dos consumidores revela 
um planeta repleto de 
‘especialistas’ em compras 
online, especialistas estes 
que compram variadíssi-
mas categorias de produtos 
e não apenas música ou 
livros, produtos que mais 
rapidamente associamos a 
este canal. 
A pesquisa da PwC veio 
confirmar que a evolução 
e as mudanças no compor-
tamento do consumidor 
nas compras online vão ter 
impacto na forma como os 
retalhistas irão posicionar-se 
a curto e médio prazos, e que 
esse impacto será diferente 
de região para região, de 
mercado para mercado. Entre 
outras informações de relevo, 
o estudo contém dados e 
informações que podem, por 
exemplo, apoiar os retalhis-
tas e cadeias de distribuição 
a tomar decisões sobre onde 
investir e que tipo de retor-
no podem razoavelmente 
esperar.
O nosso esforço recaiu sobre 
os hábitos e preferências 
dos compradores multicanal 
e online em oito mercados 
diferentes, nomeadamente 
nos EUA, China, Hong Kong, 
Alemanha, França, Ingla-
terra, Suíça e Holanda. As 
diferenças notam-se sobre-
tudo no comportamento dos 
consumidores chineses, que 

compram com uma fre-
quência muito maior que os 
restantes, chegando mesmo 
a uma média de 8,4 compras 
por mês, que compara com a 
média de 2,3 vezes por mês 
dos suíços. 
Mais de 90% dos consumi-
dores que compram online 
adquirem produtos das mais 
diversas categorias, com 
predominância para livros, 
cd,	filmes,	roupa	e	sapatos;	
daqueles, cerca de 48% dos 
entrevistados, nos 12 meses 
anteriores, tinha comprado 
em todas as 11 categorias 
analisadas na pesquisa, 
que abrangeu desde o setor 
alimentar a brinquedos, 
eletrónica, roupa, relógios e 
joias, perfumaria, cosmética 
e bem-estar, até aos grandes 
eletrodomésticos e mobiliá-
rio, entre outros. 
De acordo com a pesquisa, 
a compra online tem que ver 
com liberdade, com a possibi-
lidade de se comprar o que se 
quer, quando se quer. Quan-
do em causa está a escolha 
de um retalhista específico 
pesam fatores como a razoa-
bilidade do preço, a rapidez 
e gratuitidade das entregas 
e a variedade de produtos 
disponíveis. E regista-se tam-
bém um estreitar de opções 
de fornecedores/retalhistas 
online à medida que aumen-
ta o volume de transações 
– para uma média de 5 ou 
menos. As compras nas mar-
cas através das páginas em 

redes sociais ainda são pouco 
usadas (apenas 3%).
Mas podemos desvendar  
alguns outros dados impor-
tantes: cerca de 86% dos 
entrevistados faz compras  
através de multiplos canais e, 
destes, 25% usa pelo menos 
quatro ou cinco diferentes. 
Muitos consumidores fazem 
compras no mesmo retalhista 
mas recorrem a canais dife-
rentes – por exemplo, indo 
à loja e comprando também 
através da internet: 66% dos 
britânicos inquiridos fazem-
-no, assim como mais de 70% 
dos alemães e dos holande-
ses, e até no mercado onde os 
consumidores menos com-
pram desta maneira, Hong 
Kong, esta modalidade atinge 
os 45%. Outro aspeto a reter 
é o do recurso a múltiplos 
canais para pesquisar em 
função de uma única compra. 
Grande parte dos consumido-
res pesquisa primeiro na net, 
aconselha-se em blogues, 
compara marcas do produto 
e dos retalhistas, e acaba por 
ir comprar à loja do retalhista 
que selecionou. Estes são os 
passos seguidos por mais de 
80% dos inquiridos antes 
de comprarem produtos de 
eletrónica, computadores, 
livros,	filmes,	música;	e	por	
60% dos que compra roupa, 
sapatos, brinquedos e produ-
tos de beleza e bem-estar. Por 
outras palavras, a pesquisa 
online nem sempre conduz 
à compra online, também é 
crítica para orientar tráfego 
para a loja física. 
Não deixe de ler este estudo 
se quer de facto compreender 
como a internet está a in-
fluenciar e a ‘refazer’ o setor 
do retalho a nível mundial.

Para obter estas publicações  
envie-nos um email para  
marketing.pwc@pt.pwc.com

Retalho global em 2020
Customização, inovação e eficiência
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pontos de vista

O trabalho de  
equipa ajuda a  
enfrentar a crise?

Ana Sá Lopes
O trabalho de equipa ajuda 
uma organização a enfrentar 
situações de crise?
Trabalho numa organização 
em que a base do trabalho é 
a equipa. Não há resultados 
individuais: o produto é 
sempre construído por uma 
equipa, de preferência coesa. 
Em situações de crise, ainda 
se torna mais premente que 
a equipa esteja muitíssimo 
afinada, tenha uma relação 
especial com o projeto e, as-
sim, seja capaz de multiplicar 
as mais-valias.
 
Trabalhar melhor em equipa 
pode ser uma vantagem 
competitiva para as organi-
zações?
Numa organização como a 
nossa, quando a equipa está a 
falhar, o produto falha. 
O contínuo aperfeiçoamento 
dos métodos de trabalho em 
equipa tem que ser o princi-
pal objetivo. 

A sensação de pertença a 
uma equipa é um fator im-
pulsionador da capacidade de 
trabalho.
 
Qual o papel dos líderes na 
dinamização de um trabalho 
de equipa mais eficaz nas 
suas organizações?
É o papel principal. Um líder 
incapaz de trabalhar em 
equipa é um mau líder. O 
líder que exclui as pessoas 
está a excluir capacidade de 
trabalho e competitividade. 
Um líder distante ou ausen-
te não é um líder e isso é 
imediatamente ‘cobrado’ na 
performance da equipa. Em 
Portugal temos grandes pro-
blemas de liderança, como 
se vê na discrepância entre 
horas trabalhadas (muitas) e 
produtividade (muito pouca).

Os principais desafios do 
trabalho em equipa são da 
sua perceção como concei-
to de toda a organização 
e o da capacidade do topo 
emanar exemplos moti-
vadores que conduzam à 
eficácia. Um tema passível 
de gerar pontos de vista 
distintos, em particular 
quando se fala na interiori-
zação do papel de cada um 
na equipa e em capacidade 
de liderança.
Ana Sá Lopes, diretora-
-adjunta do jornal i e Mário 
Henriques, managing 
partner do High Play Insti-
tute dão a sua visão sobre 
o trabalho de equipa nas 
empresas. 

Mário Henriques
O trabalho de equipa ajuda 
uma organização a enfrentar 
situações de crise?
O momento económico que 
vivemos é ótimo para o alto 
rendimento! Nunca foi tão 
importante otimizar a perfor-
mance nas organizações. Os 
recursos são finitos, por isso, 
quando as situações se tor-
nam mais difíceis, a resposta 
não é dedicar mais tempo, 
mas sim otimizar aquilo que 
está dentro de cada um de 
nós e das organizações. Para 
isso acontecer, as pessoas 
vão ter de interagir, cooperar 
e construir valor entre elas 
como nunca o fizeram no 
passado, porque existia mais 
conforto nos mercados. Isto 
é, trabalhar em equipa com 
objetivos comuns.
Imagino que, provavelmente, 
muitas equipas vão procurar 
na sua memória a respos-
ta certa para estes novos 
desafios. 

“Um líder incapaz de trabalhar  
em equipa é um mau líder. 
O líder que exclui as pessoas está  
a excluir capacidade de trabalho  
e competitividade”

Ana Sá Lopes

Directora-adjunta do jornal i
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Mário Henriques

Managing Partner do High Play Institute

No entanto, os tempos que vi-
vemos não pedem respostas 
certas, mas sim respostas que 
envolvam coisas diferentes. 
Não é fácil construir padrões 
diferentes na resolução dos 
problemas. Isso exige que 
as pessoas separem a sua 
memória da essência do pro-
blema. É urgente criar uma 
nova memória, relacionando 
aquilo que até agora não 
estava ligado. É verdade que 
vai continuar a ser importan-
te olhar e cuidar da eficiência 
das equipas, mas o que vai 

fazer a verdadeira diferença 
é a capacidade de as equipas 
serem inovadoras.
Para além disso, o maior 
desafio das equipas vai 
passar por gerir um clima 
em que cada pessoa sentirá a 

tendência para resolver o seu 
próprio problema, individu-
alizando muito. É normal 
quando a pressão sobe em 
resultado do contexto de 
crise. As equipas começam a 
quebrar e cada um fica mais 
isolado. Mas, isso só aconte-
cerá naquelas equipas que 
não se prepararam ou an-
teciparam estes momentos! 
Quem está preparado sabe 
o quanto é importante, nos 
próximos meses, construir 
respostas pensadas, organi-
zadas e implementadas em 
equipa. 

Trabalhar melhor em equipa 
pode ser uma vantagem 
competitiva para as organi-
zações?
Ao contrário do que muitos 
possam pensar, o trabalho 
de equipa não surge natural-
mente à medida que a vida 
vai acontecendo. As equipas 
necessitam de ser desenha-
das para conseguirem fazer 
com que a vida aconteça na 
medida das suas intenções. 
O treino como equipa, a 
reflexão, a capacidade para 

moldar comportamentos e 
redefinir processos de traba-
lho são decisivos. Acredito 
que a capacidade de uma 
equipa estar comprometida 
com uma missão comum 
faz a diferença todos os 

dias, conseguindo de cada 
pessoa a atitude necessária 
para ganhar. É verdade que 
o talento determina aquilo 
que podemos fazer na vida. A 
motivação, aquilo que deci-
dimos fazer. Mas, é a atitude 
que caracteriza a forma como 
fazemos acontecer as coisas. 
É aqui, na atitude, que estão 
grande parte das vantagens 
competitivas! Principalmen-
te se forem suportadas em 
ambientes de confiança e 
colaboração entre as pessoas.

Qual o papel dos líderes na 
dinamização de um trabalho 
de equipa mais eficaz nas 
suas organizações?
Este é um momento em que o 
líder não pode perder aquilo 
que o liga às suas equipas. 
Ser negativo e estar negativo, 
eliminar a capacidade para 
contagiar positivamente os 
outros, perder oportunidades 
para reconhecer, estar dis-
tante ou transmitir estados 
emocionais que aumentam 
excessivamente a tensão nas 
pessoas, pode retirar níveis 
de confiança importantes que 
colam as equipas ao seu líder.
Isto é verdade para o líder 
como é verdade para as 
equipas de topo. Estas preci-
sam, mais do que nunca, de 
alinhamento entre os seus 
elementos e de transmitirem 
sinais comuns, para que to-
das as pessoas percebam que 
o trabalho de equipa começa 
em cima e tem de continuar 
até à linha da frente . Com 
este walk the talk será possí-
vel gerar confiança enquanto, 
na empresa ao lado, quase 
todos ficam retidos no pessi-
mismo e insegurança.

“É verdade que o talento determina 
aquilo que podemos fazer na vida. A 
motivação, aquilo que decidimos fazer. 
Mas, é a atitude que caracteriza a forma 
como fazemos acontecer as coisas”



44   ceo #03

à parte

Desportos coletivos 
O trabalho em equipa é fundamental  

João Correia, mais conhecido 
por Pipas, é o capitão da sele-
ção nacional de rugby desde 
1 de março de 2008. Joga na 
posição de talonador e foi 
um dos ‘lobos’ que marcou 
presença no Campeonato do 
Mundo de 2007, em França.
Médico por vocação e atleta 
de coração, desde cedo que 
começou a praticar desporto. 
Jogou basquetebol, passou 
pelo futebol, mas foi ao rugby 
que se entregou com paixão. 
Primeiro no Grupo Despor-
tivo dos Pescadores da Costa 
da Caparica e depois no 
Grupo Desportivo de Direito, 
até chegar à seleção nacional, 
onde é um reforço de peso 
devido à sua boa disposição e 
descontração e à sua discipli-
na e responsabilidade. Aos 32 

sul acabei por desistir. Mais 
tarde, surgiu uma equipa de 
rugby na Costa da Caparica, 
onde moro, e então, depois 
de alguma insistência dos 
meus amigos, por causa da 
minha compleição física, 
decidi inscrever-me. Tinha 
18 anos e desde então nunca 
mais o larguei.
E quando é que se tornou 
capitão da seleção nacional?
Foi em 2008, após uma 
sucessão de acontecimentos. 
O antigo capitão foi jogar 
para França e, na altura, os 
responsáveis da Federação 
queriam um capitão que resi-
disse em Portugal, e acharam 
que eu era a escolha certa. 
Chegarmos a capitão de 
uma seleção nacional é, sem 
dúvida, o ponto mais alto de 
uma carreira desportiva de 
equipas. Faço-o com muito 
orgulho. 
O capitão é das pessoas que 
tem mais poder de influên-
cia no seio do grupo. Qual o 
seu papel e como tenta gerir 
essa ‘liderança/influência’? 
O meu papel é esse mesmo 
– liderar a equipa, tomar al-
gumas decisões importantes 
para o bem-estar do grupo, 
mesmo que seja necessário 
ir contra a opinião de alguns 
colegas ou até mesmo dos 
treinadores. Também penso 
que o capitão deve liderar 
pelo exemplo, isto é, mos-
trar o que deve fazer-se em 
cada momento, por forma a 
que a equipa, sobretudo em 
momentos de stresse e de 
alguma agitação, o siga sem 
hesitar. 

anos, João Correia corporiza 
em campo os valores do espí-
rito de sacrifício, da dedica-
ção, da entrega e da vontade 
de vencer, ingredientes que 
são importantíssimos no 
sucesso de uma equipa.
Fora de campo, dedica-se à 
família e à exigente profissão 
que tem. É que, João Correia 
é médico, estando atualmen-
te a exercer no internato ge-
ral de Ortopedia, no Hospital 
de Santa Maria.

Como e quando é que surgiu 
a paixão pelo rugby?
O desporto faz parte da mi-
nha vida desde sempre. O ru-
gby, em particular, apareceu 
aos 7/8 anos de idade, mas 
como só havia clubes em Lis-
boa e eu morava na margem 

Todas as grandes equipas 
têm à frente um bom líder. 
No desporto essa figura é 
o capitão. É ele que gere 
os conflitos, que incute 
disciplina e que motiva os 
companheiros.
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melhor do que sair com um 
sorriso rasgado do campo, 
com a sensação do dever 
cumprido. Isto é um traba-
lho de equipa que exige dos 
jogadores um grande espírito 
de sacrifício. Mas se todos fi-
zermos bem o nosso trabalho 
podemos atingir objetivos 
grandiosos. 
E quando é preciso também 
se ‘puxam as orelhas’?
Isso faz parte de qualquer 
desporto ou profissão. Costu-
mo dizer que é nas derrotas 
que se aprende. Só aí é que 
temos a exata noção dos 
erros que cometemos. Mas as 
advertências têm de ser feitas 
em grupo, apontando os 
erros individuais sem críticas 
negativas. A crítica construti-
va é uma boa arma de comba-
te e um meio excelente para 
se chegar a bons resultados.
Quais as vantagens e as 
desvantagens do trabalho em 
equipa?
As desvantagens prendem-se 
com o facto de a equipa sair 
prejudicada se algum dos 
jogadores não estiver a fazer 
o trabalho que lhe compete, e 
o facto de os jogadores terem 
limites de resistência física e 
psicológicas diferentes.
As vantagens são mais do 
que muitas. Por exemplo, 
se cometer um erro sei que 
tenho um colega ao lado para 
puxar por mim ou para col-
matar esse meu erro. Além de 
podermos partilhar as coisas 
boas que acontecem dentro 
de campo uns com os outros 
e de haver múltiplas pesso-
as a trabalharem connosco 
diariamente. 

Os conflitos de opinião po-
dem diminuir o desempenho 
do grupo. É preciso habilida-
de emocional para trabalhar 
com diversas personalidades 
dentro de um grupo?
Claro que sim. Como é óbvio 
há sempre um ou outro joga-
dor que é mais individualista 
mas todos eles têm a perfeita 
noção de que se não jogarem 
em equipa, não conseguem 
brilhar, nem alcançar os 
objetivos pretendidos. É fácil 
gerir essas divergências e 
essas individualidades por-
que há papéis bem definidos 
dentro das equipas e se cada 
jogador fizer o seu trabalho 
o resultado final é positivo. 
Resumindo, não há espaço 
para individualismos porque 
o mais importante é a equipa.

Ganhar é importante, 
sorrir também!
Como é que gere um grupo 
de pessoas e o motiva para 
que ultrapasse o ‘eu’ de cada 
elemento e se transforme 
num ‘nós’ coeso e eficiente? 
Normalmente, tento mostrar-
-lhes que não há nada melhor 
do que ganhar, não há nada 

Tem aquela ideia de que 
quando perdem, perdem 
todos, e quando ganham, 
ganham todos? 
Isso está subjacente ao 
conceito de equipa. Toda a 
atividade é entendida como 
o resultado de um esforço 
conjunto e, por conseguinte, 
as vitórias ou as derrotas são 
da responsabilidade de todos 
os jogadores e não apenas 
de um. 
Que valores o rugby vos 
incute?
A amizade, o companheiris-
mo, o espírito de sacrifício, a 
humildade, a entrega e o fac-
to de nos ensinar a trabalhar 
em equipa, o que é muito im-
portante. Aqui temos mesmo 
de ajudar-nos uns aos outros 
para atingirmos os objetivos 
traçados. 
Como é que conseguiu e 
consegue conciliar a vida 
profissional, a vida familiar  
e o desporto?
Com muito esforço e dedi-
cação. Não é fácil. É preciso 
muito disciplina e organi-
zação, principalmente por 
causa da rotina e da exigên-
cia dos treinos. É complicado 
conciliar viagens, treinos, 
jogos, estudos, aulas práti-
cas, trabalho e família. Mas, 
como costumo dizer, tenho 
sorte em poder fazer aquilo 
de que gosto e, como tal, 
não me custa sacrificar-me. 
Acresce que a minha família 
apoia-me imenso e é muito 
compreensiva. 

“Não há espaço para muitos 
individualismos porque o mais 
importante é a equipa”
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destaque 

Apresentação do LEME – Barómetro 
PwC da Economia do Mar

No final de janeiro, a PwC organizou um evento para apresen-
tar a segunda edição do estudo dedicado à Economia do Mar. 
José Alves, Territory Senior Partner, abriu o evento, seguindo-
-se a intervenção de Manuel Pinto de Abreu, secretário de 
Estado para os Assuntos do Mar. Miguel Marques, Director e 
responsável pela coordenação do estudo, fez a apresentação. 
O debate foi moderado por Tiago Pitta e Cunha, e nele parti-
ciparam o Contra-Almirante António Silva Ribeiro, o Profes-
sor Doutor António Costa e Silva e o Professor Doutor Nuno 
Lourenço.
O evento, que contou com o apoio do Oceanário de Lisboa, 
realizou-se no auditório Mar da Palha e contou com a presen-
ça de mais de 100 pessoas. Após a apresentação do estudo, 
os convidados visitaram a exposição temporária ‘Tartarugas 
Marinhas. A Viagem.’

World Economic Forum 2012

Como é habitual, a PwC marcou presença no World Economic Forum (WEF), 
em Davos (Suíça), evento que decorreu entre 25-29 de janeiro. Davos foi tam-
bém palco de apresentação da 15ª edição ‘Global CEO Survey’, uma das nossas 
principais publicações anuais, pelo Chairman da network PwC, Dennis Nally.
A comitiva da PwC, que contou com os principais líderes da network, orga-
nizou e participou ativamente em sessões formais do WEF, em painéis de 
discussão e várias reuniões com clientes. 
Entre os principais eventos destacam-se a conferência de imprensa do ‘Global 
CEO Survey’, o almoço sobre ciber-segurança, o ‘CEO and chairman break-
fast’, o cocktail e jantar PwC e o ‘Project Blue breakfast roundtable’. 
Sobre a nossa presença em Davos consulte o site www.pwc.com/davos.

tome nota...
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Empresa distinguida  
nos prémios MAKE
A PwC voltou a ser distinguida 
entre as ‘Most Admired Knowledge 
Entreprises’ – 10º lugar –, sendo 
a Big Four melhor posicionada. 
O programa de pesquisa MAKE 
reconhece as organizações com 
maior capacidade em transformar 
o conhecimento em capital intelectual e valor para os 
shareholders. A PwC foi particularmente reconhecida por 
“criar valor através do conhecimento dos clientes e dos 
stakeholders”. 

PwC Portugal 
lança app 

Tax@PT é a nova aplicação 
dos serviços de consultoria 
fiscal da PwC e, como o 
nome indica, disponibiliza 
um conjunto de informações 
atualizadas de âmbito fiscal. 
Estas informações ficam, a 
partir de agora, permanen-
temente acessíveis, o que permite munir os utilizadores de 
importantes ferramentas para as tarefas profissionais. A app 
está disponível para iPhone e iPad.

Colectânea Tributária anotada 2012

A PwC lançou a Colectânea Tributária Anotada 2012, uma obra inédita no âmbito do Direito 
Fiscal, que reúne num único volume os principais códigos e demais legislação relevante do 
sistema fiscal português.
Esta obra, que contou com a colaboração da Texto Editora, resulta do trabalho desenvolvido 
pela base de dados Inforfisco ao longo de mais de duas décadas. Os textos legislativos publica-
dos na Colectânea são acompanhados de notas remissivas para circulares, ofícios-circulados e 
outras orientações divulgadas pela Administração Tributária, bem como para a jurisprudência 
emanada dos tribunais superiores portugueses e da União Europeia.
A publicação pode ser adquirida nas lojas FNAC, Bertrand, Bulhosa e Almedina, bem como 
através da internet em wook.pt e em mediabooks.com

Parceria com SAP

A PwC Portugal celebrou um acordo de parceria com a SAP para o mercado 
nacional, acordo este que visa ajudar as empresas portuguesas a resolver os 
desafios colocados por um contexto de incerteza e de grande mudança, alian-
do informação de gestão e conhecimento do negócio. 
A PwC integra a Global SAP Partner em 40 países, com mais de 3500 consul-
tores SAP, três SAP Delivery Centers no mundo e um enorme leque de compe-
tências em soluções SAP e em problemas de negócio de praticamente todos os 
setores, com destaque para os serviços financeiros, serviços públicos, media e 
tecnologia, bem como indústria, produtos de consumo e serviços.

Países como nós 2

A PwC voltou a associar-se ao Expresso para a 
2ª edição da iniciativa ‘Países como nós’. Nove 
membros do Governo, nove líderes empresa-
riais e a PwC analisaram, em conjunto, uma 
solução aplicada com sucesso num dos países 
em foco e refletiram sobre a aplicação da 
mesma no nosso país. Para mais informação: 
www.pwc.pt/paisescomonos2
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Entre as melhores empresas  
para trabalhar em Portugal...
Posicionámo-nos em 87º lugar no ranking ‘100 Me-
lhores empresas para trabalhar’ da revista Exame. A 
firma foi a única das Big Four a figurar na edição deste 
ano. Os três primeiros lugares são ocupados pela 
Xerox (1º), pela RE/MAX (2º) e pela  Dell (3º).

... E no mundo
A PwC alcançou o terceiro lugar na lista ‘The World’s 
Most Attractive Employers 2011’, que continua a ser 
liderada pela Google. Este estudo é elaborado pela 
Universum e reporta a preferência de 160.000 inqui-
ridos oriundos das 12 maiores economias do mundo, 
segundo o PIB. 

Tudo sobre o Orçamento  
do Estado 2012
Como acontece todos os anos, a PwC organizou duas 
conferências dedicadas ao Orçamento do Estado para 
2012. A conferência em Lisboa contou com cerca de 
150 participantes e a do Porto com perto 160 pessoas. 
No link http://www.pwc.com/pt/pt/pwcinforfisco/
orcamento-estado/index_2012.jhtml consegue obter 
todas as informações, incluindo o calendário e o guia 
fiscal para 2012.

Lideramos a prestação de serviços 
profissionais a nível mundial
A rede global de firmas membros PwC apresentou um 
volume de negócios agregado de 29,2 mil milhões de 
dólares no exercício fiscal de julho 2010 a junho de 2011. 
Este resultado, que representou um crescimento superior 
a 10% face ao exercício anterior, permitiu-nos reconquis-
tar a primeira posição no ranking mundial das empresas 
de prestação serviços profissionais. 
A área que mais cresceu foi a do Advisory (Consulting  
e Deals), que reportou um aumento de 20%.

Oracle atribui-nos estatuto  
de Diamante 
A PwC alcançou o estatuto de diamante na classificação 
de fornecedores da Oracle. Esta distinção da empresa 
de origem norte americana visa reconhecer os parceiros 
que mais contribuem para o desenvolvimento das suas 
principais tecnologias. Somos a sexta empresa do mundo 
a conseguir esta distinção, a par da Accenture, IBM, 
Infosys, Capgemini e CSC.

PwC presente na cimeira da APEC
A PwC esteve presente na cimeira da APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation), que decorreu no Havai, em 
novembro. A APEC é uma associação que reúne 21 países 
da região da Ásia e Pacífico e que tem por objetivo a inte-
gração e a prosperidade económica dos seus membros.
Fomos a única das Big Four a marcar presença no evento 
e participámos na condição de Knowledge Partner exclu-
sivo. A cimeira contou com 1500 líderes de empresas e de 
governos, entre os quais, Dennis Nally, o Global Chair-
man da PwC.

breves...
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