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EDITORIAL

O PODER DA EXPERIÊNCIA

Por que é que escolhe uma determinada marca? O que o leva a per-
manecer na sua empresa? O que é verdadeiramente diferenciador 
num percurso de aprendizagem? O que o faz dizer «UAU»?
Não se iluda… Não é o produto, nem o nome da empresa, nem a 
teoria fantástica que vai aprender, mas sim a experiência que lhe é 
proporcionada.
Numa época de imparáveis, transversais e intensas alterações nas 
experiências vividas pela Humanidade, como devem as empresas 
adaptar-se a novos paradigmas experimentalistas que impactam de 
forma irreversível os seus negócios e transformam profundamente a 
forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos? Mais do que 
novos modelos de negócio e processos de trabalho, o futuro passa 
pela criação de valor acrescentado e pelas experiências vividas e sen-
tidas pelas pessoas, nas mais diversas áreas. 
Seja ‘chief executive officer’ (CEO), ‘markeeter’, profissional de recur-
sos humanos ou gestor, a sua eficácia será determinada pelo impacto 
que conseguir provocar nas suas equipas e nos seus ‘stakeholders’.
A economia da experiência, não sendo um conceito propriamente 
novo (foi introduzido em 1999 por Joseph Pine e James Gilmore), está 
a ganhar uma preponderância e uma importância cada vez mais acen-
tuadas em diversas áreas, nomeadamente nas de ‘marketing’ e de re-
cursos humanos, onde temas como a ‘employee experience’ e a ‘em-
ployee value proposition’ são hoje focos essenciais de intervenção.
A essência destas abordagens centra-se não no produto, no serviço 
ou no processo realizado, mas sim nas emoções e sensações pro-
vocadas no cliente final (externo ou interno), como factor distintivo e 
diferenciador, e principal factor de atracção e retenção de talento, no 
caso dos processos de gestão de pessoas. 
Afinal, parece que o que verdadeiramente impacta são as emoções 
que provocamos nos outros, e as experiências que vivemos ou pro-
porcionamos com outros… E tudo o que procuramos, enquanto clien-
tes, fornecedores, trabalhadores ou parceiros, não é mais do que o 
sonho de sermos felizes, fazermos outros felizes e contribuir para algo 
maior, único e de efectivo valor acrescentado.
Nesta edição convidamo-lo a reflectir connosco sobre a importância 
das emoções na evolução da sociedade, esperando que seja, no míni-

mo, uma experiência enriquecedora. 
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CONFERÊNCIA DO FÓRUM 
PERMANENTE PARA
AS COMPETÊNCIAS DIGITAIS
12 de Dezembro de 2018, Lisboa

Com organização da iniciativa Portugal INCODE 
2030, trata-se da segunda edição do evento. Mar-
cada para o Centro de Congressos de Lisboa, dará a 
conhecer projectos no âmbito da iniciativa e novas 
ideias para promover competências digitais para 
uma cidadania activa, na inclusão, na educação, na 
qualificação e empregabilidade, na especialização e 
na investigação. Trata-se de projectos de cidadãos, 
autarcas, professores, formadores, empresários e 
investigadores. Segundo a organização, é preciso 
que haja mais pessoas incluídas e aptas digitalmen-
te, mais activas, com mais e melhores 
empregos. E mais produtos inovadores 
e actividades económicas ainda mais 
competitivas.

EVENTOS

CONARH – CONGRESSO 
NACIONAL SOBRE GESTÃO
DE PESSOAS
13, 14 e 15 de Agosto de 2019, São Paulo

O termo que dá o mote para a edição de 2019 do 
«CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão de 
Pessoas», da Associação Brasileira de Gestão de 
Pessoas (ABRH-Brasil) é «Humanize». O evento de-
correrá na São Paulo EXPO, sendo promovido em 
conjunto com a seccional de São Paulo (ABRH-SP). 
Especialistas nacionais e internacionais apresentam-
-se a cerca de 3.300 pessoas (número de 2018) para 
partilhar conhecimento e provocar reflexões sobre 
os temas mais actuais em gestão de pessoas e de-
senvolvimento humano.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DE GRH EM LÍNGUA
PORTUGUESA
14 e 15 de Fevereiro de 2019, Lisboa

A segunda edição da «Conferência Internacional de 
GRH em Língua Portuguesa» vai decorrer no Institu-
to Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Univer-
sidade de Lisboa, de 14 a 15 de Fevereiro de 2019. 
As entidades organizadoras (o ADVANCE – Centro 
de Investigação em Gestão do ISEG e o CSG – Con-
sórcio em Ciências Sociais e Gestão) convidam os 
autores do universo lusófono a submeter artigos na 
área científica de gestão de recursos humanos e re-
lacionadas. Acolherão trabalhos teóricos e empíri-

cos em língua portuguesa com 
limite de 6.000 palavras de ex-
tensão, respeitando as normas 
da conferência.

21 de Fevereiro de 2019, Oeiras

A quarta edição do «Fórum de Líderes para a Gestão 
do Talento», da revista «human», realiza-se no La-
goas Park Hotel, em Oeiras, perto de Lisboa. Lança-
do em 2016, o evento aborda temas de vanguarda 
no que diz respeito à liderança e à gestão do talento 
nas organizações, reunindo anualmente um leque 
alargado de protagonistas do mundo corporativo. 
Na primeira edição, o tema genérico foi «Imagina-
ção, Igualdade e Empreendedorismo». Na segunda, 
a opção foi «O futuro do trabalho, dos negócios e 
das empresas». Finalmente, em 2018, o tema esco-
lhido foi «Os Novos Desafios da Liderança». O tema 
da edição de 2019 é «Experiências de Liderança».
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NOTÍCIAS

PROMOVER O ACESSO À 
INTERNET EM MOÇAMBIQUE

No início de Outubro, os investigadores do centro de 
investigação Fraunhofer AICOS viajaram até Mocuba 
e Alto Molócuè, no norte de Moçambique, onde ins-
talaram a primeira rede SV4D, criando praças digitais 
em locais como escolas secundárias, universidades, 
autarquias locais e até mercados. O objectivo é esten-
der a iniciativa ao resto do país e criar uma rede global 
de aldeias digitais através da Internet de banda larga. 
Redes móveis, fibra óptica e afins são cada vez mais 
numerosas, e é fácil esquecer que 53% da população 
mundial ainda não tem acesso à Internet, reduzindo 
assim a sua possibilidade de participação numa eco-
nomia cada vez mais digital.
Para contrariar este problema, o centro de investigação 
Fraunhofer AICOS, com sede no Porto (Portugal), está 
a desenvolver um projecto de nome SV4D (Sustainable 
Villages for Development/ Aldeias Sustentáveis para 
o Desenvolvimento), que tem como objectivo promo-
ver o acesso universal às tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) e criar uma rede global de aldeias 
digitais através da Internet de banda larga, ao recorrer 
a infraestruturas de baixo custo e baixo consumo ener-
gético. Diminuindo assim os efeitos da exclusão digital.

SÃO TOMÉ: CURSO DE 
PREVENÇÃO E SEGURANÇA

A consultora High Skills desenvolveu para o mercado 
de São Tomé e Príncipe um curso denominado «Téc-
nicas de Prevenção e Segurança». Com 18 horas de 
duração, tem como objectivo fornecer informações 
gerais sobre as técnicas de prevenção e segurança, vi-
sando tornar possível através do conhecimento técni-
co que sejam asseguradas as condições de segurança, 
higiene e saúde no trabalho em qualquer organização.

IHTP NO BRASIL E NOS
ESTADOS UNIDOS

«Acrescentámos o Brasil 
e os Estados Unidos à lis-
ta de países onde temos 
consultores I Have The 
Power a expandir a mar-
ca e o nosso sistema de 
treino para o êxito», anun-
ciou o ‘chief executive 
officer’ (CEO) da Solfut I 
Have The Power (IHTP), Adelino Cunha. A rede totaliza 
agora 75 consultores e clientes em 26 países.
Desta feita, o primeiro curso agendado será no Rio 
de Janeiro, denominando-se «Alto Desempenho com 
Programação Neurolinguística (PNL)», entre 30 de No-
vembro e dois de Dezembro, ministrado pelo próprio 
Adelino Cunha.
A entrada nos Estados Unidos acontece via Chicago, 
através de Scott Schmaren, palestrante, ‘coach’ e autor 
conhecido internacionalmente, mentor de «The Quatric 
Formula for Success», um programa de transformação 
que criou para a sua vida, assente na fórmula «Relax, 
Release, Reprogram e Reinforce» e que estará disponí-
vel no formato de curso ‘on-line’ muito em breve.

DOIS CURSOS NA ÁREA
JURÍDICA EM MAPUTO

A Vantagem+ vai organizar em Dezembro próximo, em 
Maputo, Moçambique, a iniciativa «Ciclo Jurídico», com-
posta por dois cursos. São os seguintes: «Gestão e Au-
ditoria do Departamento Jurídico», a 10 e 11 de Dezem-
bro; «Gestão de Contratos», de 12 a 14 de Dezembro.
O primeiro curso é dirigido a profissionais envolvidos e 
com responsabilidade em departamentos jurídicos de-
signadamente, directores, técnicos, chefes de departa-
mento, gestores, supervisores, advogados e juristas. O 
segundo curso destina-se a quadros dirigentes de em-
presas, quadros técnicos que necessitem de gerir con-
tratos de forma eficaz e eficiente e ainda profissionais 
que directa ou indirectamente desenvolvam actividades 
vinculadas à gestão de contratos ou que estejam rela-
cionados com o processo de contratação e de execução 
de contratos.
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NOVA LIDERANÇA
NA ABRH-BRASIL EM 2019

Depois de três anos à frente da ABRH-RJ (a seccional 
do Rio de Janeiro da ABRH-Brasil), Paulo Sardinha (na 
foto) assumirá a presidência da principal entidade re-
presentativa dos profissionais de recursos humanos do 
Brasil, a Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-Brasil). Em eleições realizadas no dia 12 de Ou-
tubro, os presidentes das 22 seccionais distribuídas pelo 
país escolheram, para o triénio 2019-2021, os profissio-
nais que estarão no comando da Directoria Executiva e 
dos Conselhos Deliberativo, Consultivo e Fiscal.
Orian Kubaski, que lidera a ABRH-RS (seccional do Rio 
Grande do Sul), assumirá a vice-presidência, e Cássio 
Mattos, actual vice-presidente de Relações Institucio-
nais, foi escolhido como vice-presidente Financeiro. 
Cássio Mattos já presidiu a associação por dois manda-
tos consecutivos, entre 1998 e 2000 e de 2001 a 2003.

Com mais de 35 anos de experiência em cargos de 
liderança na área de gestão de pessoas, Paulo Sardi-
nha foi gestor de recursos humanos em multinacionais 
como a Xerox e a Linde Gas Group, além de director 
de recursos humanos da Safran Helicopter Engines.
Ao lado do novo dirigente, a presidente da ABRH-MG 
(a seccional de Minas Gerais), Eliane Ramos Vascon-
sellos Paes, e as conselheiras da seccional mineira 
Dayse Carnaval e Glória Meireles, também vão inte-
grar a liderança da ABRH-Brasil.
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O VERDADEIRO VALOR
DA EXPERIÊNCIA

Um evento que vai na terceira 
edição destacou este ano a chamada 
«economia da experiência». Em 
Lisboa, três oradores internacionais 
fizeram os participantes sentir-
-se envolvidos e humanamente 
conectados num mundo cada vez 
mais tecnológico e digital.
Por Mário Andrade | Fotos: CEGOC

«BUSINESS TRANSFORMATION SUMMIT»

A terceira edição do «Business Transfor-
mation Summit», organizada pela CEGOC, 
decorreu a nove de Outubro, no Centro de 
Congressos de Lisboa. Aos cerca de 400 
participantes juntaram-se várias outras 
centenas via ‘live streaming’, de filiais do 
Grupo CEGOS (em que a CEGOC se inte-
gra) de países tão diversos como Itália, 
Reino Unido, França, Singapura, Suíça, 
Alemanha, Espanha ou Chile. 
Ricardo Martins, director-geral da CEGOC, 
adiantou que em 2019 o evento irá cen-
trar-se na aceleração, tendo em conta que 
«um dos grandes desafios das empresas 

REPORTAGEM



9Novembro 2018

de consultoria em ‘branding’ e ‘marketing’ 
a empresas como Disney, Pepsi, Ameri-
can Express, Mercedes-Benz, Reuters ou 
McDonald's.
Um dos ‘case studies’ que fez questão de 
partilhar foi o da Lego. O fabricante de 
brinquedos encontrava-se à beira do co-
lapso, e com recurso à análise dos ‘big 
data’ os seus gestores acreditaram que o 
que estava a acontecer era que as crian-
ças tinham perdido a paciência para mon-
tar castelos, pontes e casas durante ho-
ras a fio. Depois de redesenharem peças 
maiores que demoravam menos tempo a 
montar, «as receitas caíram 31%». Quan-
do os serviços de Martin Lindstrom foram 
requisitados pela Lego e se deu início à 
análise dos ‘small data’, através de visitas 
e entrevistas a várias crianças, os ténis de 
um menino alemão de 11 anos revelaram 
a maior pista de todas. «Um dos executi-
vos perguntou: ‘Qual é a coisa de que mais 
te orgulhas na vida?’» O menino apontou 
para o par de ténis, explicando que eram 
a prova de que ele era o maior ‘skater’ 
da cidade. O momento ‘eureka’ deu-se de 
imediato, e a Lego entendeu que se uma 
criança tem paciência para praticar ‘ska-

na era digital é a capacidade de entregar 
soluções ‘custom-centered’, baseadas em 
experiências únicas e competitivas, mas 
simultaneamente capazes de acompanhar 
o ritmo das novas tecnologias, acelerando 
assim a sua execução».
Mas vejamos as ideias-chave deste ano, 
sobre a «economia da experiência».

PEQUENAS PISTAS, GRANDES 
RESULTADOS
O primeiro ‘speaker’ foi Martin Lindstrom, 
para falar sobre ‘customer experien-
ce transformation’. Começou por expli-
car que num mundo com sete biliões de 
pessoas somos mais parecidos uns com 
os outros do que imaginamos (e são as 
pequenas pistas que deixamos, os ‘small 
data’, que nos dão a conhecer; «uma es-
cova de dentes, uma fotografia ou um 
simples par de ténis podem revelar ca-
racterísticas nossas tão únicas como uma 
gota de sangue»).
Martin Lindstrom, que foi eleito pela re-
vista «Time» como uma das 100 pessoas 
mais influentes do mundo, afirmou ainda 
que «85% das nossas decisões são irra-
cionais». E que a maior parte das grandes 
empresas ainda não se adaptou a esta rea-
lidade, o que faz com que os seus proces-
sos de transformação acabem por falhar 
mais de 95% das vezes. Revelou também 
que a quantidade de informação a que es-
tamos expostos é tanta que «nos últimos 
dois anos produzimos 90% da informação 
alguma vez criada pela nossa espécie». E 
que essa informação compilada e tratada 
(‘big data’) mais as pequenas pistas que 
vamos deixando (‘small data’) perfazem 
as bases para que as grandes marcas 
consigam montar a totalidade do ‘puzz-
le’ que dá a conhecer comportamentos, 
impulsos e necessidades dos seus consu-
midores, antecipando as tendências. «As 
previsões mais fidedignas resultam dos 
‘big data’ (mais lógicos) e dos ‘small data’ 
(mais instintivos) em conjunto», afirmou 
Martin Lindstrom, que já prestou serviços 

Martin Lindstrom escreveu
‘best-sellers’ como «Brand Sense», 
«Brandwashed», «Buy.ology,
A Ciência do Neuromarketing»
ou «Small Data».
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REPORTAGEM

te’ durante horas, também tem paciên-
cia para montar peças de plástico. A 
Lego reformulou os seus brinquedos, 
tornando-os desta vez mais pequenos 
e incluindo mais peças em cada caixa, 
voltando a ganhar mercado e afirman-
do-se hoje como a maior empresa de 
brinquedos do mundo.

PREPARAR O AMBIENTE
DE TRABALHO DO FUTURO
Jeanne Meister é uma das fundado-
ras da Future Workplace, organização 
focada no desenvolvimento do capi-
tal humano que orienta as empresas 
para o ambiente de trabalho do futuro. 
Durante a sua apresentação, a autora 
do livro «O Ambiente de Trabalho de 
2020: Como as Empresas Inovadoras 
Atraem» desviou a atenção do consu-
midor convidando as empresas a foca-
rem-se mais nos colaboradores e nas 
necessidades que estes sentem. Para 
Jeanne Meister, «em vez de pergun-
tarmos o que mantém os nossos CEOs 
[‘chief executive officers’] acordados 
à noite, devíamos perguntar o que tira 
o sono aos nossos colaboradores», de 
forma a entendermos o que falta para 

que as equipas se sintam motivadas e co-
nectadas com o seu trabalho.
As grandes organizações já estão atentas 
a este problema, e como exemplo Jeanne 
Meister citou o «LinkedIn». A maior rede 
social destinada aos profissionais com-
prou recentemente a Glint – uma ‘start-up’ 
que ajuda as empresas a avaliar o nível de 
satisfação dos seus colaboradores. 
«Sentir» os colaboradores é fundamen-
tal para que as organizações cresçam e 
multipliquem os resultados. E numa altu-
ra em que têm cada vez mais dificulda-
de em reter capital humano, é igualmente 
importante implementar «programas de 
mobilidade interna de talento». Iniciativas 
como esta permitem que os colaborado-
res experimentem outros cargos e sintam 
a sua dedicação valorizada. No final, as 
organizações ganham na melhoria da taxa 
de retenção e no compromisso dos cola-
boradores para com o projecto, referiu 
ainda Jeanne Meister, que já reuniu ‘top 
influencers’ de General Electric, Walt Dis-
ney, American Express e Microsoft, entre 
outras empresas, com vista a orientar a 
preparação para o ambiente de trabalho 
do futuro. 
O sensacionalismo noticioso refere muitas 
vezes que num futuro próximo as máqui-
nas vão dominar o mundo e tomar con-
ta dos empregos. Mas a verdade, referiu 
Jeanne Meister, é que a inteligência arti-
ficial (IA) não vai substituir-nos. «Vai sim 
ajudar-nos a trabalhar de forma mais in-
teligente e eficaz», eliminando da nossa 
rotina tarefas mecânicas e enfadonhas e 
tornando o trabalho mais criativo e mais 
humano, aumentando assim a dimensão 
do papel do colaborador.
Os estudos indicam que hoje apenas 6% 
dos departamentos de recursos humanos 
estão a utilizar IA no local de trabalho. 
Mas de acordo com dados da Gartner, 
«em 2022 um em cada cinco colaborado-
res vai dispor de um assistente dotado de 
IA que servirá de apoio ao seu trabalho». 
As empresas não devem, portanto, ter 

Jeanne Meister é uma das
20 profissionais mais influentes
do mundo nas áreas de recursos 

humanos e formação.
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medo da transformação digital, devem 
abraçá-la, enfatizou a especialista em 
‘employee experience transformation’, 
citando o exemplo da cadeia de hotéis 
Hilton, que já implementou o sistema 
de ‘chatbot’ para falar com os candida-
tos, uma nova forma de interação digi-
tal que permite identificar as funções a 
que se candidatam, informar o ‘status’ 
do processo de recrutamento e colma-
tar a falta de ‘feedback’ da maioria das 
empresas durante o recrutamento.

QUATRO PASSOS PARA UMA 
EXECUÇÃO EFICAZ
O terceiro ‘speaker’ foi o co-autor do 
livro «As 4 Disciplinas da Execução», 
Chris McChesney, que fez uso de toda 
a sua experiência adquirida na Frank-
lin Covey e em inúmeras organizações 
com que trabalhou para mostrar como 
podem as empresas alcançar melhores 
resultados através de uma melhor exe-
cução das suas estratégias.
«As 4 Disciplinas da Execução» baseia-
-se numa fórmula simples que assen-
ta num conjunto de práticas aperfei-
çoadas por centenas de organizações 

e milhares de equipas. Isto porque com 
as tarefas rotineiras do dia-a-dia, os ob-
jectivos estratégicos predefinidos, a falta 
de priorização das tarefas e os planos de 
emergência que precisam de ser activados 
torna-se difícil executar objectivos verda-
deiramente críticos e, consequentemente, 
mais importantes para as organizações. 
No entanto «a capacidade de criar foco 
dentro de uma organização é um compo-
nente raro, mas essencial para o sucesso 
do negócio», sustentou Chris McChesney. 
Para criar uma cultura de execução, Chris 
McChesney sugeriu a implementação de 
quatro disciplinas capazes de instituciona-
lizar uma abordagem comum para todas 
as equipas.
A primeira é o foco no verdadeiramente 
crítico e importante, já que uma execução 
excepcional requer prioridades filtradas 
e a definição do que é mais importante 
para a organização. A segunda actua nos 
indicadores de progresso, porque 20% 
das actividades produzem 80% dos re-
sultados e estas devem ser identificadas, 
transformadas em acções individuais e o 
seu progresso deve ser monitorizado. A 
terceira assenta na manutenção de um 
‘scoreboard’ mobilizador, pois as pessoas 
e as equipas mostram-se mais motivadas 
quando têm registo do seu progresso, e 
um ‘scoreboard’ pode ser o caminho mais 
simples para a mobilização para o suces-
so. A quarta e última disciplina sublinha a 
importância da cadeia de responsabiliza-
ção, já que «as organizações terão melho-
res executantes em culturas onde a cor-
responsabilização é instituída». Pessoas 
e equipas são envolvidas numa reunião 
semanal que destaca sucessos e analisa 
e corrige falhas, criando um sistema de 
gestão de performance.
Chris McChesney assinalou ainda que não 
chega ensinar as quatro disciplinas aos 
gestores, é preciso ensiná-los a transferi-
-las para as suas equipas. Só assim será 
possível que todos na organização alcan-

cem resultados exponenciais. 

Chris McChesney trabalhou para 
organizações como Shaw Industries, 

Krabalhoubroger Supermarkets,
Coca-Cola ou Northrop Grumman.
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OPINIÃO

A complexidade dos negócios nos dias de 
hoje contribui em muitas situações para 
que as organizações tenham uma gestão 
complexa das suas pessoas. Alguns dos 
factores que contribuem para esta com-
plexidade são as raízes culturais e sociais, 
as qualificações e acima de tudo a motiva-
ção pessoal.
Esta complexidade pode ser maior ou me-
nor, dependendo da localização geográfi-
ca onde as organizações desenvolvem a 
sua actividade. Como tal, é fundamental 
que cada organização tenha uma estraté-
gia bem definida e que a mesma se tra-
duza na visão, na missão e nos objectivos 
estratégicos. Só desta forma é possível 
construir com solidez uma cultura organi-
zacional e harmonizar a diversidade cultu-
ral dentro da organização.  
Quando falamos de cultura, devemos ter a 
consciência de que estamos perante algo 
intemporal e hereditário, tornando-se im-
perativo que a gestão da organização te-
nha a capacidade de comunicar aos seus 
accionistas e acima de tudo às suas pes-

Carla Patronilho
Chief Executive Officer (CEO) da People For People
www.peopleforpeople.pt

soas a cultura da organização, não descu-
rando as realidades culturais e geográfi-
cas.
Vivemos numa era em que muitas vezes 
não temos tempo para falar com o nosso 
colega do lado, muito menos para parti-
ciparmos em eventos organizacionais. 
Assim, torna-se fundamental implemen-
tar soluções de gestão que envolvam os 
colaboradores e que harmonizem e sim-
plifiquem a linguagem organizacional, 
desde os processos mais simples (como 
o processamento salarial), passando pela 
formação, até aos que poderão ser mais 
complexos (como a definição de compe-
tências e a avaliação de desempenho).
Para que o colaborador se envolva de 
forma proactiva na cultura da sua organi-
zação, independentemente da localização 
geográfica, deve ter uma participação ac-
tiva nas decisões. Porque embora a orga-
nização seja pertença dos accionistas, a 
sua cultura é de todas as pessoas que nela 
colaboraram, colaboram e irão colaborar 

no seu desenvolvimento sustentável. 

VANTAGENS DE 
UMA SOLUÇÃO 
DE GESTÃO 
GLOBAL

DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO
À GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
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ENTREVISTA

Como é a abordagem actual da Vantagem+ 
ao mercado?
Assenta numa óptica de academia de compe-
tências (formação, ‘coaching’, ‘headhunting’ e 
consultoria de recursos humanos), para ser-
mos parceiros de negócio dos clientes na aqui-
sição de competências. Se uma organização 
precisa de adquirir determinada competência, 
podemos satisfazer essa necessidade através 
de formação específica, à medida das neces-
sidades do cliente. Se não for suficiente (caso 
das competências comportamentais e/ ou so-
ciais), podemos complementar com um pro-
grama de ‘coaching’ e/ ou ajudar a estruturar 
um plano de ‘mentoring’. Se a necessidade for 
de tal modo urgente que não seja possível for-
mar as pessoas, disponibilizamos um processo 
rigoroso de ‘headhunting’. Tudo isto poderá ter 
de ser complementado com ‘assessments’ e/ 
ou com a estruturação de processos e proce-
dimentos de recursos humanos, que fornece-
mos através de consultoria.

UMA VISÃO 
AMBICIOSA
Com presença destacada no 
espaço lusófono, a Vantagem+ 
tem a visão de vir ser a 
melhor e a maior empresa de 
formação e consultoria de 
recursos humanos em Portugal 
e nos principais países da 
CPLP. Quem o afirma é Pedro 
Branco, um quadro que chegou 
recentemente à instituição.
Por António Manuel Venda

PEDRO BRANCO

De que forma se integra a vossa oferta 
formativa nesta abordagem?
A oferta formativa continua a ser a base do 
nosso trabalho. Como o objectivo é darmos 
a resposta mais abrangente possível, os mais 
de dois mil cursos que temos em catálogo são 
essenciais nesta premissa. Aliás, é importante 
referir que, apesar de termos a maior oferta 
formativa em Portugal, a maior parte dos cur-
sos que ministramos é feita à medida das ne-
cessidades dos nossos clientes, assegurando 
a total satisfação das suas necessidades. Esta-
mos também a preparar uma maior oferta de 
ensino à distância, não apenas de ‘e-learning’, 
mas num patamar do que de mais avançado 
se faz no mundo.
E o espaço lusófono, o que significa para 
vós?
Vêmo-lo como uma extensão do território 
português, pelo que tentamos manter o mes-
mo tipo de abordagem e posicionamento, não 
obstante a necessária aproximação cultural a 
cada realidade. Temos a visão de virmos a ser 
a melhor e a maior empresa de formação e 
consultoria de recursos humanos em Portugal 
e nos principais países da Comunidade de Paí-

ses de Língua Portuguesa (CPLP). 

Pedro Branco é o novo director comercial da Vantagem+ 
para o mercado português. Com 44 anos de idade e mais 
de duas décadas de experiência profissional, é mestre em 
«Gestão de Recursos Humanos», tento ainda concluído um 
«Executive Master em Human Resources Management» 
na Universidade Europeia.
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A ARTE DAS RELAÇÕES HUMANAS
Através da sua história pessoal, o ‘coach’ português 
Luís Granja pretende impactar líderes de equipas a 
fazerem das suas relações interpessoais o segredo 
para atingirem a felicidade nas suas equipas de 
trabalho. Em a «A Arte das Relações Humanas», 
que vai em Portugal na segunda edição (Chiado Edi-
tora), fala, além de outros temas, de florescimento 
humano, relações humanas, empatia, inteligência 
emocional, teoria do fluir, resiliência e gestão de 
tempo e de ‘stress’.

CARTAS A UM JOVEM ADMINISTRADOR
Sem pretensões didáticas ou teóricas, o professor 
Idalberto Chiavenato apresenta em «Cartas a Um 
Jovem Administrador» (editado pela Elsevier no 
Brasil) reflexões sinceras sobre a arte de adminis-
trar e gerir, na tentativa de incentivar todos que se 
iniciam na profissão. Para ele, mais importante do 
que o conceito é o gesto de partilhar experiências 
diversas sobre a moderna ciência da administração 
e o verdadeiro e significativo papel do administrador 
na gestão contemporânea.

QUERO, POSSO E MUDO DE CARREIRA
Escrito pela ‘coach’ Lourdes Monteiro e pela ‘com-
munications strategist’ Alexandra Quadros, «Quero, 
Posso e Mudo de Carreira» é um livro que vai ao 
encontro de muitos profissionais: sobretudo aqueles 
que estão insatisfeitos no trabalho, que pensam em 
mudar de emprego ou mesmo de ramo de activida-
de. O que os impede de dar esse passo? Quantos 
casos conhecerão de pessoas que mudaram de 
trabalho e até de profissão e se saíram bem? O que 
lhes está a faltar para fazer o mesmo? O livro inclui 
uma série de testemunhos como respostas a estas 
questões. Edição em Portugal da Oficina do Livro.

«Entrámos noutro século, o paradigma é diferente.»
Marcolino Moco, político angolano

«Há muito passado no estar aqui com o tempo…»
João Vário, poeta cabo-verdiano

«Às vezes penso como é que é possível que o 
mundo seja tão mal governado. É tudo advogados 
e economistas, pessoas que têm uma noção muito 
parcial da realidade, muito desencarnada.»

Sophia de Mello Breyner Andresen, escritora portuguesa

«Um bom revolucionário é aquele que baseia o seu 
pensamento na realidade.»

Joaquim Chissano, político moçambicano

«Ponha fé na vida, ponha os pés no chão.»
Milton Nascimento, músico brasileiro

ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) de-
senvolve a sua actividade no âmbito da redução da 
pobreza, de uma globalização justa e na melhoria 
das oportunidades para que mulheres e homens 
possam ter acesso a trabalho digno e produtivo 
em condições de liberdade, equidade, segurança 
e dignidade humana. Num contexto marcado por 
mudanças cada vez mais rápidas, o empenho e 
os esforços dos membros e da organização, com 
vista a cumprir o seu mandato constitucional, 
nomeadamente através das normas internacionais 
do trabalho, e a colocar o pleno emprego produtivo 
e o trabalho digno no âmago das políticas econó-
micas e sociais, devem pautar-se por objectivos 
estratégicos ao nível de emprego, protecção social, 
diálogo social e direitos no trabalho.

FRASES LUSÓFONAS/ LIVROS/ SITE
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