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Shaping Talent
Afonso Carvalho

N
ão que o histórico res-
taurante lisboeta (Faz 
Figura) com uma vista 
deslumbrante para o 

Tejo não merecesse uma ode 
gastronómica, mas a verda-
de é que existem prioridades 
bem mais urgentes para abor-
dar nos dias que correm. Os 
trabalhadores portugueses, 
mesmo aqueles que estão no 
ativo há anos suficientes para 
entrarem na reforma, estão a 
viver pela primeira vez uma 
das maiores transformações 
laborais da nossa história no 
que diz respeito à saúde e à 
segurança no trabalho.

Um dos efeitos silenciosos 
da pandemia e do isolamen-
to social e profissional (ex.: 
teletrabalho) que daí advie-
ram são o aumento dos de-
sequilíbrios e das doenças 
do foro psicológico que têm 
provocado alterações de com-
portamentos e atitudes assim 
como incapacidade para lidar 
com os acontecimentos que 
estão a marcar as nossas vi-
das pessoais e profissionais. 
Se a isto juntarmos o facto de 
que existem 2,5 psicólogos 
por cada 100 mil habitantes e 
que a grande maioria das em-
presas não têm um psicólogo 
a trabalhar temas críticos de 
forma organizada e contínua 
então sabemos que algo está 
mal e que continuará muito 
mal enquanto nada for feito. 

Se até aqui as preocupações 
governamentais e empresa-
riais centravam-se na saúde 
física do trabalhador clara-
mente que daqui em diante a 
componente psicológica tem 
de entrar na equação sob pena 
de comprometer o bem-estar, 
a produtividade e a motivação 
dos trabalhadores. Tenho me-
dido o impacto psicológico da 
pandemia pelo número de em-
presas que têm desenvolvido 
estudos específicos para avali-
ar esta componente junto dos 
seus trabalhadores assim como 
pelo número de empresas que 
estão a tornar este tema priori-
tário no curto prazo. 

As crises vão e vêm, aparen-
temente as pandemias tam-
bém, mas infelizmente como 
sabemos o burnout, o stresse e 
outras perturbações psicológi-
cas eternizam-se. Líderes pou-
co atentos a estes temas, falta 
de vigilância governamental e 
empresarial, falta de investi-
mento em recursos dedicados 
a estas fontes de problemas 
são claramente evidências 
que não estamos a investir no 
longo prazo no país nem nas 
empresas pois a recuperação 
será tanto mais rápida quanto 
enfrentarmos as diferentes di-
mensões destes problemas e as 
trabalharmos com engenharia 
psicológica.

O desemprego vai continuar 
a subir, estamos no início de 
uma segunda vaga, as empre-
sas estão a aprender a lidar 
com o contexto atual e com 
as transformações laborais 
inerentes pelo que há quem 
necessite de ajuda psicológica 
e daqui para a frente muitos 
mais haverão a precisar pelo 
que é tempo de deixarmos de 
fazer figura e de investirmos 
em quem, cientificamente, 
pode ajudar.

Administrador do Grupo EGOR 

Faz 
figura

OPINIÃO

Ana Sofia Santos

A nomeação de Roxana Precu 
para estar à frente da operação 
da GSK em Portugal coincide 
com a corrida pela descoberta 
de terapêuticas que contenham 
a pandemia de covid-19, num 
dos períodos mais desafiantes 
para a farmacêutica britânica 
ou não estivesse envolvida numa 
vacina para combater o novo co-
ronavírus. Recentemente a com-
panhia anunciou o início de um 
ensaio clínico de fase I/II de uma 
vacina candidata, desenvolvida 
em colaboração com o labora-
tório francês Sanofi. O processo 
decorre em onze centros de in-
vestigação dos Estados Unidos, 
envolve 440 adultos saudáveis e 
os primeiros resultados devem 
surgir até ao final do ano.

Em mais de duas décadas de 
carreira, dos quais 17 anos na 

“Este é o tempo dos aliados 
e de construir pontes”

Roxana Precu 45 anos, diretora-geral da GSK Portugal

GSK, a romena Roxana Precu 
liderou o lançamento de vári-
as vacinas e de medicamentos. 
Habituada a desafios, a nova 
diretora-geral da operação lusa, 
faz questão de sublinhar que “vi-
vemos tempos extraordinários e 
sem precedentes para a maioria 
de nós. Tempos extraordinários, 
exigem esforços extraordinári-
os”. Em que o trabalho de equi-
pa em prol de todos é, na sua 

opinião, a estratégia mais acer-
tada. “Se há lição que podemos 
retirar desta pandemia, desde 
já, é que sozinhos podemos ir 
mais rápido, mas juntos vamos, 
sem dúvida, mais longe. Este é 
o tempo dos aliados, de dar as 
mãos e construir pontes que per-
mitam ultrapassar, o melhor e o 
mais rapidamente possível, esta 
situação de incerteza”, afirma.

A gestora acrescenta ainda 
que está “muito orgulhosa do 
caminho e da decisão da GSK 
de fazer diferentes parcerias, até 
com empresas do mesmo sec-
tor, pondo de lado as questões 
de concorrência e focando-se 
em algo muito maior e mais im-
portante: procurar uma solução 
conjunta para esta emergência 
de saúde pública”.

Questionada sobre como será 
acautelado que as populações 
dos países mais pobres não vão 
para trás, Roxana Precu sinaliza 

que o mais crítico, agora, “é en-
contrar um conjunto de vacinas 
candidatas que sejam seguras e 
efetivas, já que, de acordo com 
a informação dos especialistas, 
uma única vacina nunca será 
suficiente”. 

Depois, segue-se a produção 
em larga escala de lotes de va-
cinas “suficientes para respon-
der às necessidades globais”. E, 
essa, é uma empreitada “enor-
me” para a qual “a maioria das 
pessoas não está muito sensibi-
lizada ou consciente”, alerta a 
diretora-geral. Por fim, “os acor-
dos e conversações entre as or-
ganizações de saúde, a indústria 
farmacêutica, as autoridades e 
os governantes, vão ser cruciais 
para garantir que toda a gente, 
independentemente da região 
onde vive ou da sua condição 
económica, tem acesso a estas 
vacinas”.
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“A produção em larga 
escala de vacinas é 
um desafio enorme, 
para o qual as pessoas 
não estão muito 
conscientes”

PESSOAS

Nuno  
Condinho

É o novo diretor-geral do ope-
rador de centros de escritório 
full serviced (com serviços 
integrados) Maleo. Nuno 
Condinho tem um percurso de 
carreira internacional de mais 
de 15 anos ligado à gestão. Foi 
fundador da marca Sales Fac-
tory, esteve 11 anos no grupo 
IWG/ Regus onde foi até 2017 
diretor-geral para a região da 
África Austral gerindo seis pa-
íses. Anteriormente tinha lide-
rado a empresa em Portugal e 
Espanha e dirigido também as 
operações no Médio Oriente 
e na Europa de Leste. Passou 
ainda pela ACCOR e pela Me-
dia Capital. A seu cargo terá 
agora a estratégia de cresci-
mento e gestão da Maleo.

Hugo Baptista Falcão 
Integrou como sócio a equipa 
da CCSL Advogados, reforçan-
do a área de Contencioso, In-
solvências e Reestruturações. 
Hugo Baptista Falcão transita 
da Telles Advogados onde nos 
últimos 12 anos exerceu ativi-
dade. Ao longo do seu percurso 
passou ainda pelo escritório 
Sunil Thacker & Associates, 
no Dubai.

Luiza Fragoso Teodoro

Acaba de ser nomeada direto-
ra de Direção Independente 
da MetLife para Portugal. Li-
cenciada em Economia, a nova 
diretora integrou a equipa da 
MetLife em 2018 tendo lidera-
do a reestruturação do canal 
de Distribuição de Corretores 
Individuais, que registou um 
forte crescimento nas vendas. 
Com esta nomeação Luiza Fra-
goso Teodoro passa também a 
integrar o comité de direção 
da MetLife Ibéria continuando 
a liderar a relação com o canal 
de corretores individuais.

Luís Leite Rio
O diretor de Marketing da Essi-
lor Portugal foi nomeado para 
assumir o mesmo cargo no mer-
cado espanhol. Luís Leite Rio 
soma um percurso de 14 anos na 
indústria de Grande Consumo. 
Na Unilever exerceu funções 
em 12 países. Ganha agora um 
desafio ibérico.

 >  Soma mais  
de 15 anos  
de carreira

 >  É licenciado  
em Gestão  
de Marketing

 >  Tem 20 anos 
de carreira

 >  É licenciada  
em Economia

Não é novidade para 
ninguém que a primeira 
impressão que causamos 
nos outros é determinante. 
Numa entrevista de emprego 
ela pode mesmo ser decisiva. 
O psicólogo Alex Todorov, da 
Universidade de Princeton, 
identificou as características 
mais analisadas pelos 
interlocutores num primeiro 
contacto com alguém 
desconhecido. Saber o que 
conta e o que é avaliado 
pode ajudar os candidatos 
a emprego a preparem-se 
melhor para interagir os 
recrutadores e adequarem 
as suas atitudes para 
causar uma primeira boa 
impressão. Tome nota e 
prepare-se.

2 
EMPATIA
A capacidade de gerar empatia 
é determinante. Isto 
demonstra-se, por exemplo, 
pela capacidade de estabelecer 
contacto visual ou pela postura 
otimista e educada. Mesmo 
que não possa agora dar o 
formal aperto de mão, a forma 
como cumprimenta o 
interlocutor diz muito de si.

3 
CONFIANÇA
Um dos aspetos que o 
entrevistador analisa é a 
confiança que o candidato 
transmite e esta ‘mensagem’ 
pode não ser fácil de passar 
logo no primeiro encontro. 
Uma discurso profissional e 

1 
ATRATIVIDADE
São muitos os que o negam, mas a atratividade e a aparência de 
um candidato é um dos primeiros aspetos analisados pelo 
recrutador. É importante que se apresente na sua melhor versão.

DICAS

uma apresentação adequada 
ao cargo podem ajudar.

4 
COMPETÊNCIA
É outro fator ambíguo e difícil 
de avaliar, mas falar com 
confiança, demonstrar 
conhecimento dos temas e 
capacidade para simplificar a 
mensagem são decisivos. 

5 
AGRESSIVIDADE
Um recrutador avalia em 
minutos o grau de 
agressividade do candidato a 
partir do tom de voz elevado ou 
aperto de mão excessivamente 
firme. Há uma linha ténue 
entre a confiança e a 
agressividade, não se esqueça.

CINCO FATORES QUE PESAM NOS PRIMEIROS MINUTOS DE ENTREVISTA

FORMAÇÃO
Licenciatura em Gestão 

de Empresas, pela 
Universidade 

Internacional de 
Timisoara (Roménia), 

com especialização em 
Estratégia Financeira, 

pela Ashridge Business 
School (Reino Unido) 

PERCURSO
Acumula mais de 20 anos de 
experiência no sector 
farmacêutico, no qual assumiu 
posições globais de gestão nas 
áreas de estratégia e 
desenvolvimento, finanças e 
comercial, tendo liderado o 
lançamento de várias vacinas e 
medicamentos da GSK, onde 
está há 17 anos. Trabalhou na 
sede da empresa, no Reino 
Unido, e nas sucursais da 
Ucrânia, Roménia, Turquia e 
China, antes de rumar ao nosso 
país. “Portugal tem 
profissionais muito preparados 
e com habilitações académicas 
e técnicas muito elevadas, 
tecnologicamente muito aptos, 
com espírito inovador e 
construtivo, sempre à procura 
de soluções”, considera

HÓBIS
Apaixonada por arte e pela 
natureza, gosta de ler e viajar 
para locais desconhecidos 

ÚLTIMAS 
LEITURAS
“The 
Portuguese: 
A Modern 
History”, de 
Barry Hatton

LEMA

“Se uma pessoa pensa que 
pode, ou se pensa que não 

pode, está sempre certa” 
(“Whether you think you 

can, or you think you can’t, 
you’re right”), de Henry Ford

AMBIÇÃO DE CARREIRA
“Continuar a contribuir e 

ser parte ativa no 
processo de disponibilizar 
aos doentes portugueses, 

de forma célere e efetiva, a 
inovação terapêutica 

produzida pela GSK, à 
semelhança dos pacientes 

em outros países”


