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ABERTURA

A 
vida mudou num instante e às vezes pare-
ce difícil de acreditar.  O tempo passa e o 
sentimento de incerteza quanto ao futuro 

aumenta. Se o cenário de uma crise económica é 
certo, a dimensão da mesma ainda é uma incógnita 
que todos gostaríamos de conhecer. 
Sentir medo perante o desconhecido não só é natu-
ral como aceitável. No entanto, todos nós teremos 
que nos adaptar ao que virá.  Para mim, nunca fez 
tanto sentido a missão do nosso projeto, nunca fez 
tanto sentido a rede que temos vindo a construir 
com os nossos autores, os nossos leitores e empre-
sas parceiras.  Pois esse é o espírito que tem feito 
de Portugal um caso reconhecido em todo o mun-
do. Um exemplo, não só pela forma como enquanto 
país temos respondido a esta crise (sim, nem tudo é 
perfeito, eu sei que há situações bastante críticas), 
mas acima de tudo pela solidariedade que a socie-
dade civil tem demonstrado. 
Sempre tive orgulho em ser Portuguesa, mas nestas 
alturas fico ainda mais. São tantos os exemplos de 
empresas que se reajustaram, não só pela necessi-
dade, mas também pela vontade de contribuir po-
sitivamente para uma solução. Não sabemos como 
vai ser o futuro, não será fácil, mas (chamem-me 
sonhadora e irrealista) eu acredito que com o con-
tributo de todos #vamosficarbem!
Da nossa parte continuaremos a divulgar e a parti-
lhar conhecimento e bons exemplos que inspirem e 
façam acreditar que apesar de difícil é sempre pos-
sível.
Um abraço, com votos de muita saúde para todos os 
nossos leitores,
Já sabe, Just Start & Stay 

PS: “Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem 
a mais inteligente, mas sim a mais receptiva à mu-
dança.” - Charles Darwin. 

Editorial
Mónica Monteiro 

monicamonteiro@startandgo.pt
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FERNANDA SILVA TEIXEIRA

V
ive-se um mês de Abril como nun-
ca se viveu. Vive-se lutando para 
não “esbarrar” num inimigo invi-

sível. Grande parte de nós vive há quase 
um mês confinado, ajustando a vida como 
a conhecíamos a um sem número de res-
trições. E embora o mundo pareça muito 
mais parado do que o habitual, este, fe-
lizmente, não parou completamente. E 
são já várias as empresas que adotaram o 
regime de teletrabalho para mitigar o im-
pacto da pandemia da Covid-19, algo até 
agora comum apenas a uma mão cheia de 
empresas. 
E embora as principais notícias falem e 
analisam os impactos da pandemia, visan-
do essencialmente a saúde pública, a eco-
nomia, o desemprego, urge falar também 
de casos de sucesso, de quem se adaptou 
e tudo faz para ajudar. Tal não era possível 
sem pessoas, sejam elas jornalistas, res-
ponsáveis de comunicação ou assessores. 
Muitas empresas não param e continuam 
a comunicar a sua marca. E sim, faz senti-
do comunicar em tempo de crise. 
O silêncio nem sempre é a melhor estra-
tégia e esta não é hora para estar ausente.
Saber comunicar, em qualquer altura, é 

uma qualidade rara e necessária à sobre-
vivência. 
Numa altura em que muitas marcas pon-
deram deixar de comunicar para reduzir 
custos, as estimativas do Barómetro Glo-
bal da Kantar indica que uma “eventual 
ausência de 6 meses de presença na TV 
resultará numa redução de 39% na noto-
riedade global da comunicação da marca, 
potencialmente reduzindo a recuperação 
num mundo pós-epidemia”.
Face a estes dados, comece então por 
comunicar tudo o que possa contribuir 
para a segurança dos seus colaboradores, 
clientes e parceiros. Informe, por exem-

plo, como vai assegurar o serviço. E são 
muitas as ferramentas que se pode utilizar 
para esse fim, desde website da empresa, 
newsletters, redes socias, Marketing Digi-
tal, canais digitais de venda, entre outros. 
Todos têm de perceber que contínua no 
mercado e que tudo faz para ser uma mar-
ca de confiança mesmo em tempo de cri-
se, seja este um serviço ou um produto. 
Que a sua empresa continua viva, ativa e 
operacional, e que não é mais uma em-
presa que desapareceu (mesmo que seja 
apenas temporariamente), tornando mais 
difícil reconquistar a visibilidade perdida 
na retoma a seguir à crise.
As marcas que agora estão focadas no seu 
‘brand purpose’ e em contributos benéfi-
cos para a comunidade estarão a poten-
ciar um maior reconhecimento e a criar 
um vínculo especial com o consumidor. 
Mas também é necessário que os consu-
midores façam a sua parte, de forma a que 
o país continue ativo. 
As marcas que se posicionarem como 
aliados na recuperação do país estarão a 
conquistar o coração dos consumidores. 
Aquelas que nada fizerem correm o risco 
de perderem para sempre a empatia dos 
mesmos.  

TEMA DE CAPA

Comunicar em tempo de crise 

O silêncio nem 
sempre é a melhor 
estratégia e esta não 
é hora para estar 
ausente
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A 
vontade de ajudar foi o driver para 
a criação, em tempo record, de 
uma plataforma para ligação entre 

comerciantes locais e clientes.
Numa altura em que todas as notícias giram 
em torno do surto pandémico de Covid-19, 
do estado de emergência em que nos en-
contramos e das recomendações das au-
toridades competentes para assumirmos 
uma postura de contenção social, os super 
e hipermercados têm uma procura nunca 
antes vista e nem sempre são acessíveis 
às camadas mais idosas, foi a pensar nes-
ta situação que a equipa da Delta Soluções 
criou a #entregaemcasa.
 A Entregaemcasa.pt é uma plataforma on-
line e gratuita, onde pode encontrar várias 
empresas que fazem entrega de produtos 

ou serviços ao domicílio. Se é uma destas 
empresas aproveite para anunciar o seu 
serviço gratuitamente. Pesquise por catego-
ria ou localidade e descubra o tipo de pro-
dutos ou serviços disponíveis. Use os canais 
de comunicação fornecidos pelas próprias 
empresas para fazer a sua encomenda.
Lançada no dia 20 de março, esta platafor-
ma já conta com quase 500 empresas re-
gistadas das mais diversas atividades. Aqui 
pode encontrar quem lhe entregue fruta, 
carne, peixe e até os seus medicamentos 
na segurança da sua casa. “A aceitação está 
a ser excelente por parte de todos e gos-
taríamos que ideia chegasse a ainda mais 
portugueses. Entre outras figuras públicas, 
a Soraia Chaves, o Ricardo Carriço, a Leonor 
Seixas e Rita Andrade adoraram a ideia já 

partilharam” afirma Rafael Baptista CEO da 
Delta Soluções.
Atualmente já registam aproximadamente 
20.000 visitantes e o número cresce de dia 
para dia. “Todos os dias recebemos deze-
nas de mensagens de pessoas a informar-
-nos de mais comerciantes que fazem 
entregas nas suas localidades o que torna 
esta, uma plataforma construída por todos 
nós” diz-nos o empreendedor.
A Delta Soluções é uma empresa dinâmi-
ca de desenvolvimento web e mobile que 
existe há mais de 5 anos, com projetos já 
realizados para grandes marcas como a 
NOS, FCUL, Renault, Portugal Space Agen-
cy, Estoril Open, entre muitas outras.
Fique seguro, opte pela #EntregaEmCasa 
em www.entregaemcasa.pt. 

#entregaemcasa

A Entregaemcasa.
pt é uma plataforma 
online e gratuita, 
onde pode encontrar 
várias empresas que 
fazem entrega de 
produtos ou serviços 
ao domicílio
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N
o domingo, dia 15 de março já se 
falava na comunicação social do 
possível estado de emergência 

(que se veio a confirmar na quarta, dia 
18) e perante esse cenário era certo que a 
atividade na LUGGit iria ser afetada (uma 
aplicação móvel que permite aos viajan-
tes requisitarem um condutor para lhes 
recolher, guardar e entregar a bagagem). 
Desta forma decidiram disponibilizar a sua 
capacidade operacional (condutores, ou 
Keepers) à população, oferecendo uma 
alternativa para mover bens entre familia-
res e amigos, sem saírem de casa. Assim 
nasceu o serviço #WeMoveIt da LUGGit.
A LUGGit é uma aplicação móvel, nascida 
no Parque da Ciência e Inovação de Avei-
ro, com o objetivo de melhorar e otimizar 
a experiência dos turistas que visitam Por-
tugal. Oferece tempo e comodidade, atra-
vés dos serviços de recolha e entrega de 
malas em qualquer ponto da cidade atra-
vés do uso da App. Os clientes deixam de 

se preocupar com a Bagagem no último 
dia de viagem pois alguém vai recolher a 
mesma no hotel e deixá-la na hora marca-
da no aeroporto.
A mesma lógica está subjacente ao #We-
moveit. Precisa de fazer chegar um pacote 
a um familiar em Lisboa? Aceda ao site ht-
tps://wemoveit.pt/ e preencha o formulá-

rio.  A equipa entrará em contacto consigo 
para agendar a melhor hora de recolha e 
entrega. O único requisito especial é que 
neste momento funciona apenas em Lis-
boa e no Porto.
A adesão dos Portugueses a este novo ser-
viço tem sido positiva. “Os nossos clientes 
têm adorado o serviço e sabemos que vá-
rias pessoas já usaram mais do que uma 
vez, o que nos deixa bastante felizes. O 
objetivo do #Wemoveit é sensibilizar a 
população para não sair de casa, portan-
to, o balanço até ao momento só pode ser 
positivo.”
O futuro neste momento é incerto em 
todos os setores e especialmente no do 
turismo. “No entanto, posso firmar que à 
medida que mantemos o wemoveit nesta 
altura de crise, estamos a trabalhar para 
que a LUGGit esteja mais forte quando 
este momento atenuar e a realidade se 
comece a aproximar do que todos dese-
jamos” afirma Ricardo Figueiredo, CEO da 
LUGGit.  

#WeMoveIt

A LUGGit é uma 
aplicação móvel, 
nascida no Parque 
da Ciência e 
Inovação de Aveiro, 
com o objetivo de 
melhorar e otimizar 
a experiência dos 
turistas que visitam 
Portugal
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C
olocar a tecnologia ao serviço de 
uma maior transparência no Setor 
Social é e sempre foi o principal pi-

lar na base da eSolidar.
Nasceu de uma tese de mestrado que pre-
tendia aprofundar o fenómeno da Web 
2.0 e o seu impacto no comércio social. A 
eSolidar começou por ser uma app dentro 
do facebook, depois como um mercado 
solidário, entretanto, a tecnologia permitiu 
que a plataforma fosse crescendo e que se 
fossem desenvolvendo novas ferramentas 
e hoje, a eSolidar tornou-se num ecossis-

tema solidário que disponibiliza diversas 
formas de angariação de fundos e conecta 
pessoas e empresas às organizações do se-
tor social.
Desde cedo percecionaram que a revolu-
ção tecnológica não chegava ao setor so-
cial e também, que as entidades que dele 
fazem parte necessitavam de ferramentas 
tecnológicas para serem mais eficientes 
nas várias vertentes das suas missões. A 
disponibilização desse tipo de ferramentas 
permite não só dar mais visibilidade, como 
mais rapidez na angariação de fundos, 
mais organização e mais informação para 
aumentarem o alcance e a capacidade de 
resposta das suas iniciativas.
Tendo sido um dos primeiros projetos a ser 
alvo de investimento por parte de Business 
Angels acreditam que “viemos romper com 
o paradigma de que no setor social não po-
dem existir negócios com fins lucrativos, o 
que na altura era uma barreira considerá-
vel para o nosso modelo de negócio”.
Contando já com seis anos de existência, a 
eSolidar está perfeitamente estabelecida 
no mercado nacional sendo reconhecida 
pelas organizações do setor social, e tam-
bém pela comunidade, como um meio a 
considerar, quando pretendem angariar 
fundos ou divulgar os seus projetos sociais 
e o impacto dos mesmos. 
Fruto do trabalho realizado e da credibili-
dade conquistada, hoje as empresas nacio-

nais, começam a reconhecer a importância 
da responsabilidade social no âmbito do 
desenvolvimento normal da sua atividade. 
“Mas nem sempre foi assim, o percurso até 
aqui foi longo, tivemos de enfrentar vários 
desafios nomeadamente na questão da 
falta de conhecimento das entidades na 
utilização das tecnologias da informação 
e comunicação, bem como pelo facto de 
termos uma taxa de serviço, o que muitas 

eSolidar

Contando já com seis 
anos de existência, 
a eSolidar está 
perfeitamente 
estabelecida no 
mercado nacional 
sendo reconhecida 
pelas organizações 
do setor social, 
e também pela 
comunidade, como 
um meio a considerar, 
quando pretendem 
angariar fundos ou 
divulgar os seus 
projetos sociais e o 
impacto dos mesmos

Estão agora a decorrer no eSolidar 
várias iniciativas que contribuem 
para minimizar os impactos do Co-
ronavirus. De que forma podemos 
contribuir?
Participando em leilões solidários es-
pecíficos do COVID- 19, campanhas 
de crowdfunding também existem 
várias a decorrer especificamente 
para o COVID-19, donativos diretos 
ou até mesmo compra de artigos soli-
dários das lojas das diversas organiza-
ções registadas na plataforma.
Para contribuir nas campanhas de 
crowdfunding podem fazê-lo aqui 
https://www.esolidar.com/search/
crowdfunding

Para participar nos vários leilões 
solidários podem fazê-lo aqui ht-
tps://www.esolidar.com/search/
auctions?auctionstatus=1

https://www.esolidar.com/search/auctions?auctionstatus=1
https://www.esolidar.com/search/auctions?auctionstatus=1
https://www.esolidar.com/search/auctions?auctionstatus=1
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vezes não era bem recebido por parte das 
respetivas entidades” afirmam.
Atualmente estão presentes nos EUA, no 
Brasil e no Reino Unido. “UK foi a nossa 
primeira experiência, chegámos a contra-
tar pessoas, tivemos também elementos da 
equipa de Portugal lá, mas o mercado era 
muito duro e muito difícil de entrar, no en-
tanto foi lá que fizemos algumas parcerias, 
aprendemos muito e foi também nessa al-
tura que fruto de uma parceria com alunos 
de MBA da Cass Business School - London 
que iniciámos o desenvolvimento da nossa 
solução para empresas."
Com uma estrutura a funcionar desde abril 
de 2019, o Brasil tem demostrado ser um 
mercado de crescimento e receptivida-
de muito interessante, “já conquistámos 
clientes empresariais e trabalhamos já com 
muitas ONGs principalmente em S.Paulo e 
Rio de Janeiro”.
Neste momento estão a fazer uma das 
maiores campanhas de angariação de fun-
dos para as várias comunidades brasileiras 

(geralmente conhecidas por favelas) um 
pouco por todo o Brasil, garantindo a aqui-
sição de bens de higiene e bens alimenta-
res durante a pandemia do COVID-19.
 Nos EUA operam através de um parceiro, 
a America’s Charities, com o qual estabele-
ceram um acordo de revenda das soluções 
oferecidas pela plataforma.
Contando, atualmente, com 10 colabora-
dores a principal preocupação no curto 
prazo é a expansão do projeto no Brasil, 
“aumentar a nossa base de clientes a uti-
lizar a solução empresarial, bem como 
o desenvolvimento e melhoramento de 
novas funcionalidades dentro deste seg-
mento”.
A médio prazo pretendem conseguir ligar 

todas as vertentes que a plataforma abran-
ge e criar um verdadeiro ecossistema, onde 
todos consigam perceber o impacto que as 
suas ações têm ao ajudar determinado pro-
jeto ou organização do setor social. Uma 
rede social do bem!
Está ainda a surgir, dentro da eSolidar, um 
novo projeto, prevendo-se ainda para este 
ano o lançamento do primeiro protótipo. 
Trata-se de uma infraestrutura descentra-
lizada desenvolvida com recursos a tecno-
logia blockchain e que trará mais transpa-
rência funcionando de forma mais descen-
tralizada. “No futuro quando esta tecno-
logia estiver mais sólida a mesma poderá 
ser incorporada pela eSolidar e por outros 
players chave a nível mundial”. 

Soluções eSolidar

Para organizações do setor social - 
Disponibilizam várias ferramentas de 
angariação de fundos como os dona-
tivos, os leilões solidários, campanhas 
de crowdfunding, Marketplace solidá-
rio e lista de necessidades.
Para empresas - Oferecem uma so-
lução SaaS que permite ligar as em-
presas com as organizações do setor 
social e mobilizando as mesmas e os 
seus colaboradores para apoiar cau-
sas sociais. Para isso existem várias 
ferramentas, como feed social, volun-
tariado, apoio de necessidades, vou-
chers solidários, match de donativos, 
crowdfunding corporativo e um cen-
tro estatístico para perceber o impac-
to causado pelas várias acções desen-
volvidas, tanto a nível interno como 
externo.
Para publico em Geral - As pessoas 
que podem apoiar as organizações uti-
lizando as diversas fazendo donativos, 
participando em leilões, comprando 
produtos, campanhas de crowdfun-
ding e também através das platafor-
mas das empresas que aderem ao 
nosso produto SaaS.
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O 
contexto global dos últimos me-
ses, dominado pelo impacto da 
pandemia COVIN-19 na vida do 

planeta terra, permite traçar o perfil de 
um empreendedor ou empreendedora 
suportado num triângulo virtuoso que, à 
volta do omnipresente sacrifício, agrega 
as capacidades de risco, de inovação e de 
solidariedade.
Empreender é arriscar a abandonar o sta-

tus quo do “certo de hoje” pela descober-
ta da imensidão do “incerto de amanhã”. 

E passar da ideia à abertura do negócio é 
uma receita muito simples: 
• junte os recursos materiais – dinheiro ou 

bens que o refletem - aos imateriais – 
dados e informação;

• aplique o seu conhecimento na agrega-
ção de pessoas e sua interação com os 
mesmos, gerando determinadas vanta-
gens comparativas;

• atire-se ao mercado.
A partir deste momento vai sentir que a 
certeza do planeamento é rapidamente 
substituída pelo contínuo caos do merca-
do e que a capacidade de sobrevivência 
está associada à sua capacidade e rapidez 
de adaptação.

A 
Marta - uma fã Margrethe Ves-
tager, ex-ministra e vice-pri-
meira ministra da Dinamarca e 

atual Comissária Europeia para a Con-
corrência -, sonhava com ter uma em-
presa que contribuísse para um mundo 
melhor, apesar de não ter nem empresa 
nem ideia de base para constituir uma. 
Imaginava-se a vestir uma t-shirt da Ves-

tager ou da também apreciada ativista 
sueca Greta Thunberg.
"Por que é tão fácil encontrar mercado-
rias sobre celebridades como atores ou 
membros de bandas de música, mas não 
com personalidades contribuem com 
algo positivo para a sociedade?"
Como o mercado não a satisfazia, arris-
cou e decidiu fazer ela mesma. Este foi o 

seu momento Eureka! e que deu origem 
à Thidols (https://www.thidols.com/).
A linha “Thank you” disponibiliza vários 
desenhos para mostrar gratidão aos mé-
dicos, aos motoristas, a todos os que não 
podem ficar em casa e a todos os que 
aceitam ficar; e a linha “Every Country 
Matters” reverte 20% das receitas para a 
cruz vermelha internacional.

Empreender é fogo que arde sem ver 
é estar disponível para se sacrificar 
a arriscar, a ser inovador,… a ser solidário

EMPRESAS FAMILIARES

António Nogueira da Costa 
(antonio.costa@efconsulting.pt)
CEO da efconsulting e docente e 
membro do N2i do IPMaia.
Especialista em empresas familiares 
e famílias empresárias.
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Empreender é fogo que arde 
sem se ver;
É ferida que dói e não se 
sente;
É um contentamento 
descontente;
É dor que desatina sem doer;

É um não querer mais que 
bem querer;
É solitário andar por entre a 
gente;
É nunca contentar-se de 
contente;
É cuidar que se ganha em se 
perder;

É querer estar preso por 
vontade;
É servir o cliente e o manter;
É ter com quem nos mata 
lealdade.

Mas como impacto pode ter
Nos corações humanos 
amizade,
Se tão contrário a si é o 
mesmo empreender?

Adaptação do soneto “Amor é fogo que arde 
sem se ver”, de Luís de Camões

A SOS Covid (https://www.soscovid.pt/pt) é um movimento de empreendedores 
solidários das mais diversas áreas profissionais e do saber, que se juntaram com um 
objetivo comum: fazer o que estivesse ao seu alcance para auxiliar os profissionais 
de saúde que estão na linha da frente do combate ao Corona Vírus em Portugal. 
A Patrícia Maia e António Pinto, um casal maiato líder de 2ª geração das empresas 
familiares Maia&Borges e Nimaia (http://www.maiaborges.com/), aderiram ao mo-
vimento.
Habituados a produzir bonecos em PVC para clientes internacionais ou para a 
science4you, facilmente reconhecidos pelo seu nível de qualidade e acabamento 
manual, de que são exemplo a mascote Gil da expo 98 ou lendários Schtroumpfs, 
passaram a produzir diariamente milhares de estruturas para viseiras de proteção 
de profissionais da saúde.

A 
ANCRAS - Associação Nacional 
de Caprinicultores da Raça Ser-
rana (http://www.ancras.pt/) 

-, ciente das enormes dificuldades dos 
seus associados em escoar neste período 
os seus cabritos, encetou uma ação que 
redundou numa rede de divulgação que 
envolveu a imprensa, as redes sociais, o 
sms e emails para permitir encomendas 
diretas de cabritos serranos inteiros ou 
metades. “Os pedidos, através do e-mail 
secretário executivo fernando.pintor@
ancras.pt, devem ser efetuados até ao 
próximo domingo, 5 de abril. As entregas 
são feitas em todo o país, na semana de 
6 a 10 de abril. O comprador só paga depois da entrega. O preço por quilo orça os 
11,95 euros por kg. Trata-se de cabritos serranos, pequenos, cerca de 6 kg.”
Esta ação permitiu escoar a produção destes produtores do interior e assegurar 
uma refeição de Páscoa mais tradicional àqueles que a puderam desfrutar.

Bem-vindo ao maravilhoso mundo da ini-
ciativa privada, como o atestam a Marta 
Velho, o Fernando Prior, a Patrícia Maia e 
o António Pinto.
 A inovação não é somente novos produ-
tos ou tecnologias disruptivas; não tem 
de ser um ato individual nem é uma ine-
rência única de académicos ou “nerds” de 
laboratório”, está em todos quantos pre-
tendem encontrar uma solução para uma 
necessidade.
Os pequenos produtores são, dos elemen-
tos da cadeia alimentar, aqueles que mais 
dificuldades encontram em escoar os seus 
produtos. A sua dimensão não lhes per-
mite acesso às grandes redes de distribui-
ção, direcionando-os, felizmente, para o 
comércio tradicional e redes de contacto 
pessoais.
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C
hamem-me antigo, mas ainda sou 
do tempo em que não havia tele-
móveis, e muito menos internet. 

Sou do tempo em que não havia mensa-
gens escritas. Ou melhor, havia, mas eram 
escritas em papel e trocadas em plena sala 
de aula. Telefones? Eram só em casa, e era 
um luxo ter um sem fios. Para distâncias 
muito curtas, havia uma outra possibilida-
de: fazer um furo em dois copos de iogurte 
e atar um cordel entre eles...
Se naquele tempo, do final dos anos 80 e 
início dos 90, o mundo tivesse assistido a 
um episódio de pandemia causada por um 
vírus mortal, não haveria muita hipótese de 
trabalhar a partir de casa.
Hoje não faltam formas e ferramentas para 
videoconferência e partilha de ficheiro, que 
muitos de nós ficamos a conhecer com a 
difusão mundial da pandemia Covid-19 e a 
consequente necessidade do teletrabalho.
Mas se pensa que a videoconferência é 
coisa recente, desengane-se. Desde os pri-
mórdios da transmissão de imagens que 
se sonha com a possibilidade de realizar 
videochamadas, e no final dos anos 30, na 
Alemanha, surgiram os primeiros sistemas, 
cujo desenvolvimento foi interrompido 
pela guerra. A empresa americana Bell Labs 
iniciou o desenvolvimento de um sistema 
em meados da década de 50, que teve vá-
rias iterações até à primeira demonstração 
pública na Feira Mundial de Nova Iorque 
de 1964. No final desse ano, foi realizada a 
primeira videochamada pública, da mulher 
do então presidente Lyndon Johnson para 
os laboratórios da Bell.
No entanto, o elevado custo da subscrição 
do serviço levou a uma adesão fraca. Em 
1973 havia apenas 100 empresas assinan-
tes, tendo caído em desuso até o início dos 
90. Em 1992 a Apple lançou um software 
para permitir a transmissão de vídeo, mas 
sem áudio, o que só veio a ser introduzido 
em 1994, no mesmo ano em que surgiu a 
primeira webcam comercial. O mercado das 

webcams explodiu com a democratização da 
internet, e no virar do século já começava a 
ser normal ver pequenas câmaras em cima 
do monitor do PC. A aplicação Skype surge 
em 2003, e a partir daí nunca mais parou.
Eu comecei a utilizar as vídeo-chamadas 
algures por volta de 2006. De início servia 
apenas para ajudar na identificação de de-
feitos, pois era muito mais fácil discutir a 
responsabilidade de um problema numa 
peça, ou a necessidade real de implemen-
tar ações de contenção se estivesse a ver o 
defeito na própria peça, ao invés de uma 
descrição por telefone, que depende sem-

pre da interpretação de quem descreve, ou 
de uma fotografia enviada por e-mail que 
podia ser enganadora. As vídeo chamadas, 
portanto, vieram revolucionar também a 
gestão de qualidade de produto.
Mas há regras simples que devem ser se-
guidas, e muito mais numa altura em que a 
maior parte das pessoas estão fechadas em 
casa, e as vídeo-chamadas tornam-se parte 
integrante do trabalho diário. Aqui ficam 
alguns conselhos:
• Arranje-se como se fosse para uma reu-
nião presencial, não apenas porque isso 
evita mostrarmos as calças do pijama, mas 
também porque atribui uma maior carga 
de responsabilidade e um maior compro-
metimento com a reunião. Aliás, quando 
em teletrabalho devemos tentar manter os 
horários e rotinas de quando estamos na 
empresa;
• Arranque a reunião com o microfone 

fechado e mantenha-o assim sempre que 
possível. Isto tem as vantagens de evitar 
ruídos de fundo indesejados (crianças, ani-
mais, tv), e por outro lado permitir uma 
gestão muito mais eficaz da própria reu-
nião, evitando atropelos;
• Fique de frente para uma fonte de luz, 
seja uma janela ou luz artificial, porque se 
ficar ao contrário vai parecer um vulto ne-
gro em contraluz;
• Pela mesma razão, procure situar-se num 
local com o fundo mais neutro possível, 
para evitar ter pontos que chamem a aten-
ção (distraindo) o nosso recetor. Algumas 

aplicações já permitem desfocar o fundo 
ou até escolher um fundo falso;
• Idealmente a câmara do computador de-
verá ficar ao nível da sua cabeça. Isto evita 
aquele aspeto de quem está a cair em cima 
do computador, e dá um aspeto mais pro-
fissional à imagem;
• Marque reuniões com agenda e tempo 
fixo, para que o tempo seja aproveitado o 
melhor possível;
Ninguém sabe muito bem como será o fu-
turo do trabalho em gabinetes de fábrica 
ou escritório, e muito provavelmente vai 
ser diferente do que era há apenas alguns 
meses atrás. Mas um conselho é universal 
e eterno, para evitar situações embara-
çosas e garantir uma vídeo-chamada de 
Qualidade (e eu já assisti a um caso destes, 
pelo que posso garantir que “não é só nos 
filmes”): Retirar sempre o microfone quan-
do vamos à casa de banho! 

Video-chamadas com qualidade

GESTÃO DE QUALIDADE

André Pinheiro
Direção de Qualidade
afpinheiro75@gmail.com
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GESTÃO DE CONHECIMENTO

N
este mundo globalizado, avas-
salado pela epidemia da doença 
COVID -19, as empresas que têm 

conhecimento irão enfrentar com maior 
facilidade a recessão que se avizinha.
A formação é o modo mais comum de tra-
zer conhecimento para as empresas.
Mas, será a formação, per se, condição 
para criar conhecimento dentro de uma 
organização?
A resposta é “Não!”. Só com uma ação 
pensada e planeada de forma estratégica, 
será possível desenvolver competências, 
criar e partilhar conhecimento dentro de 
uma organização.
É certo e sabido que o tecido empresarial 
português é constituído na sua maioria 
por pequenas e médias empresas (PME). 
Neste conjunto estão incluídas as pe-
quenas, as médias e as microempresas, 
que totalizam 99,9% do tecido empresa-
rial português. Sendo que 96,1% são mi-
croempresas.
De acordo com um estudo efetuado pela 
Comissão Europeia, os principais proble-
mas detetados nas PME, inclusive as por-
tuguesas, são a carga administrativa e re-
gulamentar, o acesso ao financiamento, a 
fiscalidade e a falta de competências.
Este contexto pressiona as empresas para 
a redução de custos que também se fazem 
sentir na formação.
Se existe uma contenção nos custos com a 
formação, paralelamente, existe também 
o preconceito de que há falta de tempo 
para os colaboradores participarem em 
sessões de formação.
Esta mentalidade não facilita o desenvol-
vimento de competências ou a renovação 
do conhecimento dentro das organiza-
ções.
O processo de criação de conhecimento 
dentro de uma organização é complexo e 
depende de três elementos essenciais: a 

conversão do conhecimento tácito em ex-
plicito, os espaços que propiciam a criação 
de conhecimento e os recursos do conhe-
cimento. 
O conhecimento tácito existe apenas den-
tro do individuo. É um resultado das suas 

experiências, das suas crenças e do seu 
sistema de valores. O explicito é o conhe-
cimento racional que resulta da teoria. 
A interação entre estes dois tipos de co-
nhecimento amplia quando é partilhado, 
gerando uma espiral em expansão.
Para se perceber melhor esta ideia, sem-

pre que uma empresa contrata recursos 
de elevadas competências técnicas, re-
nova o conhecimento dentro da organiza-
ção. Estes recursos trazem consigo novos 
conhecimentos e acesso a novas fontes 
que ajudam a alimentar o conhecimento 

organizacional e conferem-lhe carácter di-
nâmico. Se a isto adicionar-se um ambien-
te de partilha dentro da organização, será 
criada uma espiral de conhecimento. 
Mas, não se pode criar conhecimento sem 
um contexto que propicie essa criação. É 
aqui que surge o Ba.

O BA – a forja do conhecimento 
organizacional 

Ana Isabel Lucas
Consultora & Formadora 
Comunicação & Gestão da Qualidade 
annalukkas@hotmail.com

O processo de criação de conhecimento dentro 
de uma organização é complexo e depende 
de três elementos essenciais: a conversão 
do conhecimento tácito em explicito, 
os espaços que propiciam a criação 
de conhecimento e os recursos 
do conhecimento
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O conceito de espaços de partilha de co-
nhecimento foi desenvolvido por um filó-
sofo Japonês Kitaro Nishida, que os cha-
mou de Ba, cuja tradução significa “lugar”.
O Ba é o espaço propício para a criar, utili-
zar e partilhar conhecimento. Pode ser fí-
sico, virtual e mental ou uma combinação 
entre estes.
O Ba é a forja onde se forma o conheci-
mento organizacional, onde se dá a inte-
ração entre a partilha de conhecimentos 
e experiências. 
As redes de intranet, as salas de reuniões, 
o lugar onde se realiza um brainstorming, 
uma sala de formação, os locais de sociali-
zação entre indivíduos, são Ba. Potenciam 
a criação e partilha de conhecimento. 
O terceiro elemento do processo de cria-
ção de conhecimento são os recursos. São 
as entradas e saídas. A intranet, as tec-
nologias, os processos e procedimentos, 
documentos e especificações, etc., são 
recursos do conhecimento. 
A interação entre os três elementos do co-
nhecimento permite dinamizar os recur-
sos do conhecimento e mobilizá-los para 
o Ba onde são convertidos e partilhados. 
Receber formação pode ajudar a criar co-
nhecimento. A formação contém os três 
elementos do conhecimento quando é 
desenhada estrategicamente e adaptada 
à realidade da empresa, destinada a suprir 
uma lacuna existente. 
Mas a estratégia e a adaptação não acon-
tece na maior parte dos casos. A formação 

funciona como uma fonte e um recurso 
do conhecimento, mas não existem con-
dições de um Ba, que permitam a transfe-
rência e partilha com a intenção de criar 
a espiral. 
Neste modelo de criação de conhecimen-
to dá-se especial destaque ao lugar (Ba), 
onde o conhecimento é criado. Não é 
mero acaso!
Através da organização do trabalho, a em-
presa constrói toda a estratégia para criar 

conhecimento. Os Ba criados desempe-
nham um papel muito importante, são os 
facilitadores da criação de conhecimento. 
Nestes espaços, emerge confiança e com-
promisso que são a base da criação do co-
nhecimento entre indivíduos. 
Dificilmente existirá um único Ba. É a com-
binação estratégica dos Ba físico, mental 
e virtual que permite a dita conversão do 
conhecimento tácito em explicito ou expli-
cito em tácito.
Escolher o lugar faz parte de uma estra-

tégia pensada e trabalhada. Antes desta 
escolha, é criada uma cultura propícia e 
coerente através de políticas, onde a co-
municação tem um papel de extrema im-
portância.
É muito difícil criar conhecimento em em-
presas com falta de competências e onde 
a formação é vista como um custo ou falta 
de tempo. 
Gerir a partilha de conhecimento impli-
ca definir quem são os intervenientes 

na interação, as fontes do conhecimen-
to e o lugar de partilha e exige criar 
uma cultura propícia e profissionalizar 
a gestão. 
Uma forma simples de pensar o conheci-
mento dentro das organizações é começar 
a trabalhar os 3 C´s: conhecimento, cola-
boração e comunicação.
Hoje, mais do que nunca, o conhecimento 
organizacional vai ser necessário, não ape-
nas para o sucesso empresarial, mas para 
a sobrevivência das empresas. 

GESTÃO DE CONHECIMENTO
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As redes de intranet, as salas de reuniões, 
o lugar onde se realiza um brainstorming, 
uma sala de formação, os locais de socialização 
entre indivíduos, são Ba. Potenciam a criação 
e partilha de conhecimento
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O 
Business Model Canvas é uma 
ferramenta de gestão estratégica 
que, permite desenvolver mode-

los de negócio para, empresas existentes e 
novos Projetos.
Hoje em dia, esta metodologia é frequen-
temente utilizada em Programas de Em-
preendedorismo, relacionados com ações 
de mentoring para aceleração e validação 
de ideias de negócio inovadoras mas, tam-
bém, em diversas instituições de ensino e 
centros de formação profissional que, in-
cluem este tema nos seus planos curricu-
lares. Através do Business Model Canvas 
é possível conceber, desenvolver e validar 
uma ideia de negócio e, definir o seu respe-
tivo modelo de negócio de forma simples, 
rápida e interativa.
Para além disso, é importante frisar que, 
esta ferramenta deverá ser utilizada após 
o surgimento da ideia de negócio, no en-
tanto, não substitui o plano de negócios 
e, seu respetivo estudo de viabilidade 
económico-financeiro. É adequado dizer-
-se que, o Business Model Canvas tem 
como principal objetivo apoiar o Empreen-
dedor, numa fase inicial deste processo, 
ajudando-o a perceber se, deverá investir 
recursos financeiros no desenvolvimento 
do projeto de investimento ou, por outro 
lado, abandonar a ideia de negócio inicial 
e, eventualmente, retomar à primeira fase 
do processo empreendedor, identificando 
assim novas oportunidades.
Neste sentido, resumidamente, os princi-
pais tópicos que, devem ser desenvolvidos 
na utilização do Business Model Canvas são 
os seguintes:
1) Segmentos de Clientes (Customers Seg-
ments);
2) Proposta de Valor (Value Proposition);
3) Canais de Distribuição (Channels);
4) Relacionamento com o Cliente (Custo-
mer Relationships);

5) Fluxos de Receita (Revenue Stream);
6) Recursos-Chave (Key Resources);
7) Atividades-Chave (Key Activities);
8) Parceiros-Chave (Key Partners);
9) Estrutura de Custos (Costs Structure);
De seguida, procedendo-se a uma breve 
análise de cada uma das fases de elabora-
ção do Business Model Canvas, constata-se 
que, na identificação dos Segmentos de 
Clientes é muito importante descobrir no-
vos mercados que, ainda não sejam explo-
rados pela concorrência. 

Na definição da Proposta de Valor devem 
identificar-se aspetos competitivos que, 
resolvam as necessidades dos clientes e os 
seus problemas e, nos Canais de Distribui-
ção e Relacionamento com o Cliente devem 
referir-se os canais que, estarão disponíveis 
para a comunicação, logística, venda e pós-
-venda, bem como, determinar como vai 
ser a abordagem e, o relacionamento com 
os clientes com objetivo de fidelizá-los.
Neste seguimento, uma das fases mais im-

portante na conceção e validação de um 
modelo de negócio é, sem dúvida, a cria-
ção de um modelo de receita adequado 
que, através dos seus Fluxos de Receita seja 
capaz de conferir sustentabilidade ao ne-
gócio. Quanto aos Recursos-Chave neces-
sários à execução do modelo de negócio, 
devem ser contemplados todos os recursos 
materiais, tecnológicos, financeiros e hu-
manos indispensáveis à sua concretização. 
No âmbito das Atividades-Chave devem ser 
identificadas as ações que, devem existir, 

bem como, a forma como devem ser geri-
das para, que o cliente valorize a Proposta 
de Valor.
Por último, é importante abordar as Parce-
rias-Chave de natureza comercial e institu-
cional. As primeiras pretendem alavancar 
diretamente o volume de vendas e, as se-
gundas conferir credibilidade junto do pú-
blico-alvo. Na Estrutura de Custos devem 
ser quantificados os principais custos fixos 
e variáveis inerentes ao modelo de negó-
cio, sendo que, o posicionamento dos pro-
dutos ou serviços a comercializar, também 
irá influenciar os mesmos.
Para concluir, é importante referir que, a 
utilização desta ferramenta de gestão es-
tratégica deve ser considerada de caráter 
obrigatório para qualquer Empreendedor, 
evitando que, sejam criados novos negó-
cios precipitadamente e, sem a devida via-
bilidade técnica, económica e financeira 
indispensável ao sucesso de qualquer Em-
presa. 

A conceção do Modelo de Negócio 
através do Business Model Canvas

ESTRATÉGIA

A utilização 
desta ferramenta 
de gestão 
estratégica deve 
ser considerada de 
caráter obrigatório 
para qualquer 
Empreendedor

João Pedro Barroca
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E
screvi este artigo com o objetivo 
de oferecer algumas premissas e 
dicas de como errar menos, afinal 

em uma situação altamente complexa e 
volátil, não podemos ter a ilusão de que 
não erraremos.
Assim, abordarei o tema em um viés mais 
pragmático oferecendo ideias e exemplos 
de outras empresas que possam contribuir 
com as difíceis decisões que sua empresa 
precisa tomar. Não é uma receita de bolo, 
afinal, não há soluções simples para um 
problema complexo. Independentemente 
da decisão que tomar, você não resolverá 
totalmente o impacto que a COVID-19 terá 
na sua empresa, mas pode minimizá-lo e, 
até mesmo, identificar novas oportunida-
des de negócio para um futuro próximo.
Se serve como desafio, pense na frase atri-
buída ao filósofo Immanuel Kant: “ a inte-
ligência de uma pessoa é medida por sua 
capacidade de lidar com a incerteza”. Pois 
bem: agora é a hora de testarmos a nossa 
inteligência como gestores e a de nossas 
equipes.
Passamos por um teste de humanidade. 
Se somos a espécie com o racional mais 
desenvolvido e capaz de criar mecanis-
mos potentes para nos proteger de diver-
sas forças da natureza, vamos, realmente, 
continuar nos comportando como se esti-
véssemos na selva?
 
“Políticas são muitas, 
princípios são poucos, 
políticas mudarão, 
princípios, nunca”. 
(tradução livre)
A essência das ações que identifiquei nes-
te texto se baseia em 3 grandes princípios: 
dinamismo, respeito e pensamento co-
letivo. Sobre o primeiro deles, é preciso 
assumir que a realidade se transforma a 

cada momento (na medida em que no-
vas informações chegam) e que nenhuma 
ação proposta tem data de validade pre-
viamente definida. Estamos vivenciando 
a maior crise desde que levamos o termo 
‘Mundo VUCA’ (volátil, incerto, complexo 
e ambíguo) para a gestão. Ideias e medi-
das podem — e devem — se alterar cons-
tantemente (assim como temos visto nas 
ações propostas pelo governo brasileiro) 
na medida em que se ajustam às novas 
realidades. 
O dinamismo traz incertezas e todos terão 
que conviver com elas, mas isso requer di-
versos cuidados, em especial, aqueles re-
lativos à comunicação.
Sobre o princípio do respeito, a empresa 

deve demonstrar continuamente que não 
busca ‘fazer do limão uma limonada’, ou 
seja, não quer buscar novas oportunida-
des de ganhar dinheiro às custas dos elos 
mais fracos de sua cadeia produtiva. Pelo 
contrário, deve demonstrar que está aber-
ta a sacrifícios em função de um sistema 
maior e reconhece o tamanho do lastro 
que possui para absorver impactos que, 
para alguns de seus stakeholders podem 
ser totalmente destrutivos.
Ontem, por exemplo, tive dois péssimos 
exemplos de empresas que ficaram to-
talmente expostas perante seus forne-
cedores: uma delas, de grande porte e 

abrangência nacional, propôs a um for-
necedor regional que, ao saldar todos 
os seus compromissos hoje, exigiria uma 
redução nos preços de seus serviços no 
futuro. Ora, se você tem a vantagem de 
ter um caixa saudável para enfrentar a 
crise, pague e não barganhe com isso! 
Não use a fraqueza alheia como uma fon-
te de vantagem!
A segunda delas exigiu uma carência de 
3 meses no aluguel do seu imóvel. De 
onde surgiram esses três meses, nin-
guém sabe. Ganhou 1 mês de carência e 
a quebra do bom relacionamento com o 
locador que, pelo tom com o qual falou 
comigo ao telefone, não vai esquecer 
disso tão cedo.
O princípio do pensamento coletivo tem 
a ver com a ideia de estarmos todos no 
mesmo barco. Ele pressupõe que se en-
tenda os riscos e dores no ecossistema no 
qual a empresa se insere e que se busque 
soluções conjuntas em uma via de mão 
dupla que atenda aos limites e potenciais 
de cada um dos envolvidos. A lógica não 
é exatamente do tipo ganha-ganha, mas 
sim, do tipo sacrifício-sacrifício. Quem 
pode mais, dá mais.
Mas dê de verdade. Se for necessário, 
pague por isso. Não tente ‘sair bem na 
foto’ apenas por se mostrar apto a ouvir 
ou oferecer ideias se você é uma grande 
multinacional com enorme quantidade 
de recursos. Espera-se muito das grandes 
empresas neste momento. Se pensarmos 
nelas como as representantes mais fortes 
de ecossistemas que precisam sobreviver, 
chegou, agora sim, a hora de mostrar seu 
poder.
Partindo desses princípios, discuto abaixo 
algumas ações mais direcionadas :

1  
comunicação com transparência e 
humanismo: se seu setor de comuni-
cação nunca trabalhou tanto quanto 

agora, há grandes chances da empresa es-
tar no caminho certo. É largamente sabido 
que todos estão em dúvidas e planejando 
cortes. Crie canais para responder todas 
as dúvidas e, sem constrangimento, as-
suma tanto o que ainda não sabe, quanto 

Coronavírus: dicas para as empresas 
errarem menos durante a crise
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em especial, 
aqueles relativos à 
comunicação
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ESTRATÉGIA

seus erros. Uma grande rede de super-
mercados mineira, por exemplo, postou 
um vídeo de um dos seus sócios pedindo 
desculpas pelo erro no preço do álcool gel 
e oferecendo crédito àqueles que teriam 
pago o preço indevido. Só tome cuidado 
para não transmitir mensagens de cunho 
político ou que desvalorizem qualquer 
vida humana. A maior parte da socieda-
de, hoje, exige, de fato, responsabilida-
de social (este não é apenas um termo 
da moda). Leia os comentários nas redes 
sociais de outras empresas para avaliar o 
impacto das ações, inclusive o efeito am-
bíguo que elas podem ter.

2 
entenda a dor do outro: a morte 
de Clayton Christensen em janei-
ro de 2020 foi uma grande perda 

no campo da Administração. Um de seus 
ensinamentos foi sobre entender o tra-
balho que o cliente precisa executar no 
seu dia a dia (job to be done) de forma a 
desenvolver soluções que lhes sirvam. Os 
principais trabalhos que as pessoas pre-
cisam cumprir agora são: ficar em casa, 
cuidar dos filhos, trabalhar remotamen-
te, proteger seu caixa, entre outros. Para 
saber qual deve ser sua maior preocu-
pação na hora de desenvolver soluções 
contributivas, converse com as pessoas 
interessadas. Uma empresa de tecnolo-
gia, por exemplo, descobriu que alguns 
de seus clientes ainda possuem demanda 
de serviços, mas estão enfrentando fal-
ta de peças para concluir os trabalhos já 
existentes. Estamos desenvolvendo uma 
forma de buscar tais peças disponíveis 
em outras praças.

3 crie redes de colaboração: em con-
junto, os custos são reduzidos, se-
jam eles para a comunicação com o 

mercado ou para a criação de plataformas 
online de colaboração. Una-se aos seus 
concorrentes para produzirem vídeos ex-
plicativos sobre o funcionamento das em-
presas do setor durante a crise. Crie redes 
de cooperação para compartilhamento 
de estoques, tecnologias e até fontes de 
financiamento. Uma grande empresa do 
setor de bebidas, por exemplo, criou um 
modelo de adiantamento de receitas para 
restaurantes: o consumidor final compra, 
hoje e com desconto, um voucher para 
usar quando a crise acabar. Não tenho in-
formações para uma avaliação mais preci-

sa desta ação (que está, inclusive, ganhan-
do espaço nas redes sociais), mas é o tipo 
de movimento que só se consegue realizar 
em conjunto.

4 
negocie com parcimônia: ouça, 
avalie, proponha. Aqui, a premis-
sa do respeito impera. Nunca im-

ponha, mas também não se comprometa 
negativamente no momento pós crise. 
Dar um desconto muito grande pode ser a 
única forma de manter seu cliente na sua 
base, mas isso não deve causar a sensação 
de que seus custos seriam, na verdade, 
muito baixos. Ofereça carência ou poster-
gação de pagamentos sem cobrança de 
juros, mas demonstre o tamanho do seu 

sacrifício. Pense o BATNA (best alternative 
to a negotiated agreement) em uma pers-
pectiva de médio prazo, ou seja, a melhor 
alternativa é, também, aquela que man-
tém ou melhora a relação no futuro. Não 
parta da premissa de que o outro lado 
tentará levar vantagem sobre você, até 
porque será fácil descobrir isso ao longo 
da conversa. Vá com o espírito aberto e 
reconhecendo a dificuldade do outro. Em 
uma startup de tecnologia, por exemplo, a 
transparência com seus colaboradores fez 
com que eles mesmos escrevessem uma 
carta propondo férias coletivas antes mes-
mo que o governo brasileiro fizesse qual-
quer movimento neste sentido.

5 
ofereça, simplesmente ofereça: 
dar treinamentos, conhecimen-
to ou qualquer recurso que pos-

sa apoiar quem precisa neste momento 

pode trazer custos, mas também pode 
gerar grande engajamento em torno de 
sua marca. A Faber Castell ofereceu gra-
tuitamente belos cursos online. A ação 
viralizou e, certamente, a marca ganhou 
muito ao mesmo tempo em que ajudou 
milhares de famílias. Enquanto estamos 
em casa, colaboradores, fornecedores e 
clientes estão em busca de novidades e 
soluções. Se você não as oferece, seu con-
corrente pode fazê-lo e, eventualmente, 
isso pode enfraquecer sua relação com 
essas pessoas. E, sempre, demonstre que 
se preocupa. Uma organização social com 
a qual conversei, por exemplo não tem re-
cursos financeiros para pensar em ações 
mais onerosas, mas não deixou de ofere-
cer uma playlist para seus colaboradores 
relaxarem um pouco.

6 
personalize: pessoas se conectam 
a pessoas e, em uma situação de 
confinamento, esta necessidade é 

ainda mais forte. Não crie processos im-
pessoais para solucionar dúvidas e proble-
mas. Mesmo seu pessoal em home office 
pode ainda estar apto a ter uma comuni-
cação com seus colaboradores, clientes 
e fornecedores. Só não esqueça de que, 
neste momento, a necessidade de huma-
nização das relações é ainda maior. Será 
um bom momento de descobrir quem 
tem maior capacidade de empatia com as 
pessoas.

7 
pratique, de fato, a vida em pri-
meiro lugar: estamos todos em ris-
co. Não sabemos o caminho que a 

doença pode tomar. Imagine que você é 
uma das empresas que se manterá ope-
rante durante a epidemia e que se torne 
foco de contaminação de clientes e cola-
boradores. Além do comprometimento da 
saúde e da vida das pessoas, você perde-
rá sua reputação. Portanto, cuide, cuide, 
cuide.
Não sei se as medidas acima conseguiram 
atender aos pedidos dos leitores por uma 
abordagem mais pragmática. Tentei colo-
car exemplos reais com esta finalidade, 
apenas para a materialização das ideias. 
Entretanto, cada solução é única e deve 
ser avaliada com total cuidado, conheci-
mento setorial e análise sistêmica de seus 
impactos. Na dúvida, seja apenas mais hu-
mano. Terá menos chance de errar. 
*Artigo escrito em português do Brasil

Crie redes 
de cooperação 
para 
compartilhamento 
de estoques, 
tecnologias 
e até fontes 
de financiamento
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T
odos aqueles que atuam na área 
comercial têm o seu estilo próprio. 
Esse estilo, combinado e individua-

lizado, depende do sector em que atuam, 
do processo de venda, da cultura da orga-
nização em que se inserem e do formato 
de satisfação das necessidades dos seus 
clientes.
O processo de fecho, seja ele de um con-
trato ou de um negócio, é então natural-
mente individualizado; logo, deveremos 
sempre ter como ponto de partida que 
“cada caso é um caso… cada binómio da 
interação vendedor-comprador tem os 
seus desafios próprios, os seus constran-
gimentos particulares e a sua estratégia 
específica…”
O que se pretende com algumas destas 
técnicas de fecho não é uma receita, mas 
sim um conjunto de boas práticas facili-
tadoras que, repetidas diariamente, com 
foco e consistência, podem efetivamente 
melhorar os nossos resultados.

1 
Dominar o impacto que provocamos 
no cliente – temos de claramente co-
nhecer o nosso negócio, a nossa ofer-

ta, e articular com a nossa proposta de va-
lor. Para isso, dominar indicadores como a 
redução de custos de operação, melhoria 
da eficiência/eficácia e o ROI (retorno so-
bre o investimento) podem fazer a dife-
rença. Adicionar estes indicadores, assim 
como outros, pode potenciar o impacto 
que temos no processo de influência da 
tomada de decisão e mais rapidamente 
fechar.

2 
Ser um contador de histórias – par-
tilhar exemplos de como já resolve-
mos problemas de outros clientes 

e que resultados provocaram no seu ne-
gócio, se possível com indicadores e com 

tangibilidade, é uma boa prática. Apre-
sentar soluções já experimentadas com 
sucesso retira dúvidas quanto à adoção, 
vendendo pelo exemplo (perfeito para a 
tipologia de cliente “ver para crer”). E re-
lembro, os melhores vendedores do mun-
do são contadores de histórias.

3 
Pausas ou silêncios de ouro no fe-
cho – na minha opinião, a dica mais 
poderosa e que leva a maiores e 

melhores fechos quando somos experts 
na matéria. Os silêncios e as pausas provo-
cadas, nas vendas e negociação, são real-
mente de ouro e podem levar a um fecho 
mais rapidamente. Experimente!

4 
Limitar o tempo de reunião – o 
bem mais precioso que temos é 
efetivamente o TEMPO: é tudo o 

que temos para vender. O resultado do 
que temos hoje como condições de vida 
(bens e recursos) são reflexo de como in-
vestimos o nosso tempo no passado. Co-
locar um limite de tempo, numa oferta ou 
condição, que estamos a oferecer hoje, 
pode pressionar o fecho. O cliente pode fi-
car com a sensação de que se não aprovei-

tar no momento, ou no espaço de tempo 
definido, outra oportunidade igual poderá 
não existir a curto prazo (custo de oportu-
nidade ou gatilho de compra da escassez).

5 
Técnica da escala de avaliação do 
1 a 10 – questionar o cliente so-
bre como se sente numa escala de 

1 a 10 em que definimos o que significa 
cada intervalo em termos de interesse (ou 
dúvida) numa escala crescente de 1 a 10 

(Exemplo: 0 a 3 – tenho dúvidas, não es-
tou interessado; 4 a 6 – tenho interesse, 
mas há um ponto que quero detalhar; 7 a 
9 – quero experimentar, desejo uma demo 
ou simulação; 10 – quero comprar já). É 
muito interessante e conseguimos rapida-
mente visualizar onde se encontra a po-
sição de fecho do cliente. Ao utilizarmos 
esta técnica, obrigamos o cliente a fazer 
uma revisão mental e rápida ao que que 
mais ou menos lhe interessou. Esta esca-
la pode ter muitas variáveis e para alguns 
produtos é muito eficaz.

6 
A proposta deve ser apresentada 
e revista por escrito – já dizia Con-
fúcio: “diz-me e esquecerei, mos-

16 dicas práticas 
para fechar vendas!

VENDAS

José Carlos F. Pereira
Expert em vendas e desenvolvimento 
de negócios
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tra-me e recordarei, envolve-me e com-
preenderei”. Ou seja, ninguém se lembra 
daquilo que falámos, mas nunca se esque-
cerá da experiência que proporcionámos. 
Os clientes em geral acreditam-se naquilo 
que mostramos e não naquilo que dize-
mos. Tomar decisões em conjunto, envol-
vendo a outra parte no processo, com as 
propostas de valor e benefícios visíveis, ao 
acompanhar os termos de um contrato, 
são impactantes, e o fecho dá-se natural-
mente e sem pressão.
A linguagem corporal (não-verbal) é de 
extrema relevância em todo o processo - 
vale 4 vezes mais que o conteúdo, as pala-
vras e argumentação. E vale tanto do lado 
de quem compra como de quem vende!

7 
Criar ligação – os clientes fazem 
mais facilmente negócios com pes-
soas de quem gostam; logo, trans-

formar o cliente num amigo é o foco. Aqui, 
quando se refere "gostar" falamos de re-
lação, de rapport; basicamente, sintonia e 
alinhamento. Quando o alinhamento exis-
te, o processo está completo em 90%, logo 
o momento de fecho deixa de ter peso na 
decisão e é uma simples consequência.

8 
Falar de experiências passadas 
– não de experiências passadas 
em momentos de venda, mas sim 

quando somos mais novos: momentos 
com piada e que criem relação. Ao fa-
zer isto, o outro fica normalmente mais 
confortável (e vulnerável), para também 
falar das suas; e ao fazê-lo, ficamos a 
conhecer o tipo de pessoa que é, nes-
te caso o seu perfil comportamental, 
com alguma intimidade, passando uma 
sensação de que já nos conhecemos há 
anos, quando a ligação é apenas, em al-
guns casos, de apenas horas. O que con-
ta é a intensidade do momento e não o 
tempo de reunião.

9 
Tentar o método “faça uma expe-
riência!” – dizer: “porque não ex-
perimenta?"; "Vamos experimen-

tar a minha solução no seu negócio?”; 
desta forma, conseguimos desarmar o 
receio de decidir erradamente, pois ofe-
recemos uma experiência (uma demo ou 
uma simulação). E, ao dizer “leve e expe-
rimente” reforçar com as palavras “eu to-
marei conta de todos os detalhes e acom-
panharei o desenvolvimento…”. O cliente 

dá conta de querer o produto quando ga-
rantimos segurança no processo. Somos 
facilitadores e construtores de pontes, 
não de barreiras!

10 
Adaptação, adaptação e 
adaptação – cada cliente tem 
expectativas e necessidades 

diferentes; logo, não dar a mesma solução 
sem adaptar à realidade de quem compra. 
Quanto mais personalizado for o serviço 
e o processo de venda, melhor: mostrar 
ao cliente apenas as soluções específicas 
para atingir os seus objetivos, para que 
consigamos os resultados que nos propu-
semos. O sucesso de uma demonstração 
depende do entendimento que o cliente 
tiver sobre o valor que adicionamos ao 
seu negócio. A solução, se possível, deverá 
ser sempre um "fato à medida" do cliente: 
a unicidade dá segurança e minimiza o fa-
tor desconfiança.

11 
Prática, prática e prática – quanto 
mais praticamos algumas destas 
técnicas de fecho, mais capacida-

de temos para ir a jogo e ganhar. Somos 
o que repetidamente fazemos, e quanto 
mais treinamos, mais sorte temos. Repetir 
boas práticas diariamente, como aqui se 
apresentam, pode levar a fechos de ven-
das extraordinários.

12 
Persistência na venda – o ven-
dedor que desiste num primei-
ro “não” ou contrariedade tem 

tendência a ter menos resultados do que 
aquele que persiste um pouco mais. Mas 
cuidado, pois a fronteira para nos torna-
mos malvistos ou menos empáticos é mui-
to ténue, podendo destruir o alinhamento 
e receber um “não” para sempre.

13 
“A solução é sua e pode expe-
rimentar sobre estas condi-
ções...” – uma das mais agres-

sivas técnicas de fecho, só podendo ser 
realizada no final do processo de venda 
e quando o cliente já demonstrou inte-
resse em parte da nossa solução. Porque 
não reduzir o preço e retirar algumas das 
características ou benefícios? Esta técni-
ca nunca deverá ser usada como primei-
ra aproximação, pois é arriscada. Quan-
do cedemos na oferta, temos sempre de 
pedir algo em troca numa negociação de 
fecho.

Risco e rentabilidade andam sempre jun-
tos e variam na mesma proporcionalidade 
– o risco no fecho é grande, mas, quando 
dominado, provoca rentabilidades eleva-
das!

14 
Fazer um sumário de fecho – 
enumerar, sumariando, todos 
os pontos em que o cliente 

deu um “sim”, pressionando o valor e o 
benefício. Com um bom sumário, proje-
tamos tudo o que foi valorizado num só 
“pacote”, que impressiona e leva natural-
mente à finalização da venda e a assinar 
o contrato.

15 
Saber fazer perguntas abertas 
e fechadas – nos momentos 
certos, pode ter um grande im-

pacto. Perguntas abertas levam o cliente 
a pensar, principalmente as do foro emo-
cional, projetando a solução na cabeça 
do mesmo (experimente!). Num início de 
reunião, colocando perguntas fechadas 
do tipo "sim", podemos ter resultados in-
críveis, influenciando a decisão no fecho 
(depois de 4 perguntas "sim" seguidas, é 
mais difícil obter uma resposta "não" nas 
seguintes).

16 
Questões abertas de fecho 
com grande impacto – Qual é 
o maior desafio que a sua em-

presa está a enfrentar hoje? Quanto é que 
esse desafio lhe está a custar? Como é que 
esse desafio afeta o seu comportamento? 
Resolver esse desafio é uma prioridade 
neste momento? O que poderíamos fazer 
a seguir? Na sua opinião, a minha solução 
resolve o seu problema? Há alguma razão 
para não avançar com a encomenda? Acha 
que fiquei com um bom conhecimento do 
seu negócio e do que estamos a atingir 
em conjunto? O plano que traçamos em 
conjunto vai atingir os seus objetivos? Há 
outro plano alternativo para atingirmos 
os objetivos a que nos propusemos?... se 
tudo estiver alinhado, recebemos uma 
resposta do tipo “Ok, quando podemos 
começar?” ou “onde assino?”.
Criar “dor" e "ferir” o cliente com elegân-
cia pode provocar um fecho rápido - “a 
dor é o maior motivador para a acção” – 
quando o "ferir" é mal-intencionado e mal 
gerido pode provocar a fuga em vez de 
um fecho. Logo, cuidado, pois a fronteira 
é por vezes ténue! 

VENDAS
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MARKETING DIGITAL

R
efletir sobre a estratégia digital, de 
hoje em diante, será pensar em 
recuperação. As questões “Onde 

estou? O que pretendo? Onde quero es-
tar?” estão no âmago do desenvolvimen-
to de qualquer estratégia. Contudo, neste 
momento, as interpelações deverão, antes, 
considerar: a cooperação, flexibilidade, 
ajustamento e contributo.
Não há uma fórmula certa para contrariar 
as consequências negativas deste fenó-
meno provocado pelo COVID-19, mas o 
caminho tem que ter um princípio, e é re-
fletindo e debatendo que poderão surgir as 
possíveis soluções. 
A imposição do confinamento social obri-
gou a uma série de alterações nos nossos 
hábitos e rotinas. Nunca antes, o recurso 
digital se afirmou, tão amplamente, como 
um bem essencial à vivência diária das pes-
soas.
A partir de casa, trabalhamos, estudamos, 
fazemos compras, recorremos a videocha-
madas para comunicar com familiares e 
amigos, assistimos a peças de teatro, vi-
sualizamos filmes, temos acesso a concer-
tos em direto, fazemos exercício físico, os 
telejornais recorrem aos comentadores via 
Skype, entre outros. Desta forma, a socie-
dade sustenta-se na tecnologia e o mundo 
digital dá vida ao isolamento.
Noutros tempos, a experiência desta crise, 
dada a obrigação de confinamento, seria 
muito mais penosa impossibilitando-nos 
de manter um certo nível de normalidade.
Por exemplo, a continuidade de algumas 
atividades profissionais, falo do teletra-
balho, que estando em modo experimen-
tal pelas condições que estamos a viver, 
afigura-se como emergente e disruptiva e, 
pode significar um novo paradigma para a 
cultura laboral. 
Os que eram mais céticos em relação a esta 
modalidade poderão, agora, tirar ilações e 
verificar resultados em termos da sua viabi-
lidade produtiva. 
Vemos, então, que as circunstâncias apesar 

de adversas podem gerar novos padrões, 
formas de desempenho e desenvolvimen-
to. 
O pensamento reflexivo perante a necessi-
dade de reestruturação tem de estar nesta 
base de entendimento. 
O papel do digital é, assim, de suma impor-
tância no contexto que estamos a viver. 
Em alguns setores de atividade, a ponde-
ração de migrarem, ou adaptarem os seus 
negócios ao mercado online poderá ser a 
alternativa viável para a recuperação de 
clientes e estabilização de vendas.
Atendendo a uma boa estratégia digital, 
tendo como principais vantagens a amplia-
ção e redução de custos, a web traduz-se 
num excelente veículo para as empresas 
que não têm uma presença significativa na 
internet. 

Sugestões no contexto 
de uma estratégia digital, 
em conformidade 
com a presente conjuntura 

RELACIONAMENTO 
COM O PÚBLICO
Manter o negócio dinâmico através do di-
gital, representa nutrir o relacionamento 
com o público, o que pode significar num 
futuro próximo conversões propícias para 
gerar vendas.
Com as atividades estagnadas verificamos 
algumas práticas que demonstram o esfor-
ço neste sentido, por exemplo: companhias 
de teatro que disponibilizam a visualização 
de peças nas suas plataformas digitais; os 
músicos que realizam lives em forma de 
concertos, festivais de cinema como o My 
Darling Quarintine que, além de transpor-
tar o festival para o online associou à sua 
ação uma vertente solidária.

TEMÁTICA DOS CONTEÚDOS
Face ao presente cenário, os conteúdos 
deverão fundamentar os seus argumentos 
numa vertente de incentivo, assente em te-
máticas de motivação e estímulo, a incluir 
em vídeos, posts para redes sociais, artigos, 
etc.
Do mesmo modo, os conteúdos pedagógi-
cos relativamente a sistemas de apoios e 
dicas informativas de suporte às empresas, 

podem ajudar na orientação da estratégia 
para a reedificação do seu negócio. 
Tal como já foi referido, a época é de coo-
peração e interajuda. A difusão de informa-
ção de atitudes e comportamentos asserti-
vos, no contexto empresarial é de peculiar 
importância perante o atual panorama 
conturbado. É num conjunto de ideias que 
pode surgir solução.

FOCO NA REESTRUTURAÇÃO, 
MAS MANTENHA-SE 
INFORMADO
O foco está de, momento, nas ações que 
visam à recomposição e reestruturação das 
empresas. Contudo, não deixe de acom-
panhar e manter-se atualizado sobre os 
conceitos tecnológicos, como a internet of 
things, realidade virtual, inteligência arti-
ficial, robotização, cibersegurança, entre 
outros. Assim como, estar informado sobre 
ferramentas de recurso e auxílio no traba-
lho de ações digitais que são lançadas no 
mercado. 
Estar familiarizado com estes e outros con-
ceitos ajuda-o nos “inputs” que transporta 
para o seu negócio. Ter em mente que o 
fenómeno disruptivo assenta num proces-
so de ciclos de renovação que nos permite 
redescobrir, incidir, inovar. E agora, mais do 
que nunca!
Certa que depois disto, a presença do digi-
tal traçará novos caminhos, este momento 
atípico obriga-nos à reinvenção. As épocas 
de crise têm a sua maior franja de caráter 
negativo, mas, por outro lado, são testes à 
resiliência e ao poder da nossa capacidade 
de superação e mudança.
A incerteza é infelizmente, a condição pre-
mente. O que se segue a este episódio de 
pandemia será o modo de sobrevivência 
das empresas, quanto a isto não podemos 
ter ilusões. É altura de sermos criativos 
quanto às metodologias de marketing e 
processos de gestão, perceber o que o digi-
tal é capaz de oferecer e explorar ferramen-
tas que podem contribuir substancialmen-
te para o nosso modelo de recuperação, 
antecipar cenários e pensar nas opções 
para as circunstâncias menos positivas.
Essencialmente, façamos com que tudo 
isto nos possibilite aprendizagem e expe-
riência.  

O papel do digital em tempos de crise
Goreti Silva
Gestora de projeto
Workbrand 
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"
Os analfabetos do próximo século não 
são aqueles que não sabem ler ou es-
crever, mas aqueles que se recusam a 

aprender, reaprender e voltar a aprender”
Alvin Toffler
Designers de Impactos
Muita gente vê os Momentos como algo 
ligado ao tempo. Eu vejo momentos como 
sendo episódios de Impactos. Porque estes 
têm por detrás um conjunto de propósitos, 
de necessidades de auto-atualização e que 
provocam e definem a nossa capacidade 
em Sentir (sentir mesmo no corpo, na ale-
gria, na paz).
Todos nós tivemos momentos definidores 
que moldaram a nossa vida. Obra do acaso, 
destino ou de escolhas, de alguma forma 
foram as sensações e o seu alinhamento 
(ou falta de) connosco que nos marcaram e 
nem tanto a duração, local e eventualmen-
te as pessoas envolvidas. Nesses momen-
tos marcantes, comigo por exemplo, sinto 
fluidez e verdade, seja o impacto mais posi-
tivo ou doloroso.
Numa organização, alguns líderes e gesto-
res ainda não têm consciência de que para 
além de tudo o que já fazem, também são 
os maquinistas do comboio desses mo-
mentos. 
Em primeiro lugar, através de conversas, 
da escuta ativa. Depois, por exemplo, in-
cluírem as pessoas nas dinâmicas dos pro-
cessos de reflexão e decisão sobre a pró-
pria organização, área funcional ou tarefa 
a executar. 
Chip e Dan Heath, autores que acompanho 
regularmente definiram uma espécie de 
mapa ou blueprint sobre como esses Im-
pactos podem ser ”desenhados”:
• ELEVAÇÃO – Se reparares bem, os cola-
boradores estão sempre em modo treino. 
Pensar, organizar, executar, validar, pensar, 
organizar… Quase todos os dias são dias de 
treino. Raramente eles de facto vão a jogo. 
Enfrentar a concorrência. Conhecer o públi-
co. Sentirem os aplausos e eventualmente 
gerirem os assobios. A Elevação passa por 

responder organizacionalmente à questão 
– Como posso colocar a minha equipa em 
contextos de Jogo? 
• DISCERNIMENTO – A palavra neste con-
texto significa algo como tropeçar na ver-
dade. A melhor forma que conheço de 
tropeçar na verdade é por um lado estar 
aberto a recebê-la, seja ela “boa ou má” 
no que a nós diz respeito. Atenção Plena, 
Curiosidade, Questões e Escuta Ativa são as 
melhores formas que conheço de promo-
ver esse “encontro”.
• ORGULHO – O ponto de partida, do meio 
e de chegada é o mesmo. Reconhecer o 
mérito dos outros. Segundo vários estudos, 

80% dos líderes e supervisores declaram 
que dão feedback e demonstram reconhe-
cimento à sua equipa direta de gestão ou 
operacionais. Certamente já adivinhas que 
apenas 20% dos colaboradores reconhe-
cem que recebem uma abordagem coeren-
te e saudável de reconhecimento por parte 
dos seus líderes. Ambos estão errados nas 
suas perceções.
• LIGAÇÃO – Uma ligação é ter um pro-
pósito ou significado partilhado. E não 
podemos oferecer a melhor experiência e 
propósito aos nossos clientes se os nossos 
exploradores e linha da frente (todos os 
colaboradores) também não a sentirem, 
obviamente adaptada ao contexto interno.
Assim sendo, tudo isto implica que cada 
vez mais sejamos Designers. Cada vez mais 
o Design toma um papel importante na Li-
derança e Desenvolvimento Organizacional 
– utilizo-o de forma co criativa juntamente 

com colegas, parceiros e clientes em te-
máticas como o Coaching, Self Leadership, 
Inovação, Equipas, Cultura, Problem Sol-
ving, Estratégia, Customer Development, 
etc.
Mas existem outros contextos mais subtis 
e intangíveis onde a criação customizada 
de Impactos e Momentos é fundamental. 
Na Cultura e Workplace, não basta apenas 
a arquitetura, os móveis, os espaços. Tam-
bém é necessário desenhar o engagement, 
a autonomia, os comportamentos e intera-
ções que as nossas Pessoas poderão usu-
fruir da forma mais equilibrada para elas e 
otimizada ao nível de resultados e perfor-
mance para a empresa.
Quando falamos em tempo, numa orga-
nização, normalmente está associado a 
atingir resultados. Ou seja, o tempo serve 
como grandeza de medida que esclarece 
ou mede os objetivos a alcançar. 
Mas no contexto dum colaborador, a asso-
ciação realizada é diferente. É sobre o que 
vive, sente, contribui ou que o desafia. Os 
Heath utilizam uma expressão espetacular 
que vou adaptar – diria então que resulta-
dos, processos e objetivos são a prosa. O 
impacto positivo e equilibrado que eles 
têm nos colaboradores são a pontuação 
(!?;)  
Em seguida, na segunda parte deste arti-
go irei desenvolver cada um dos pilares do 
processo de Design de Impactos, com uma 
abordagem mais detalhada dos fatores 
críticos de cada um deles e com exemplos 
sobre podes aplicar os mesmos no teu dia-
-a-dia com a tua equipa, colegas, pares, ou 
até mesmo líderes.
Porque, como alguém muito próximo a 
mim costuma dizer, a Cultura é algo que se 
manifesta não por banners, posters, ou coi-
sas semelhantes. 
Assim, a Cultura é o que acontece quando 
o “chefe” não está. Cultura é um consenso 
sobre a melhor forma de fazer as coisas. 
Peter Drucker dizia que a Cultura come 
Estratégia ao pequeno-almoço. E do que 
eu vejo também almoça uma boa dose de 
Comunicação Interna, lancha a Motivação 
e Alinhamento de Equipas e termina o dia 
com uma farta dose de Produtividade e 
Resultados. 
Faz sentido?  

Hugo Gonçalves
Executive Coach | Senior 
Organizational Engineer | Blogger @ 
www.knowmad.pt

Designers de impactos

INOVAÇÃO

Quando falamos 
em tempo, numa 
organização, 
normalmente está 
associado a atingir 
resultados. Ou seja, 
o tempo serve como 
grandeza de medida 
que esclarece ou mede 
os objetivos a alcançar
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U
m desafio quando impelido mo-
tiva a agir imediatamente. A res-
ponder, a correr atrás, a evoluir.

Nesse sentido, compreender o léxico da 
palavra ‘desafio’, um ‘elemento de jogo’ 
que integra um papel chave no envolvi-
mento dos players, frequentemente uti-
lizado enquanto content gamification, 
constitui uma extraordinária reflexão e 
aprendizagem. 
Desafio é a ação de avivar todo e qual-
quer tipo de jogo para se conseguir um 
determinado objetivo. Implica ‘mover’ 
comportamentos em prol ou face de 
algo, a nível pessoal ou profissional, en-
quanto colaborador ou cliente.
Na verdade, um desafio pode ser dispu-
tado de diferentes ângulos, permite que 
a pessoa compita com ela própria, entre 
ela e um oponente, entre ela e concor-
rentes ou rivais. Sinónimo de competi-
ção, instiga a disputa por um lugar, resul-
tado, prémio ou vantagem. 
É ainda factual a importância dos de-
safios na vida das pessoas, quer a nível 
pessoal quer profissional. Prova disso é a 
forma como as pessoas se entregam a um 
propósito, ultrapassam e vencem proble-
mas, em várias dimensões e situações. Já 
no contexto empresarial, as organizações 
também têm reinventado os seus negó-
cios, por exemplo, digitais, incorporando 
desafios lúdicos para os clientes perma-
necerem no site, não desistirem da com-
pra, sentirem-se envolvidos e imersos 
na experiência, de modo a conseguirem 
adesão e recomendação.
Concretamente, o desafio estimula e in-
centiva a realização, normalmente acima 
das competências ou habilidades de uma 
determinada pessoa. A conceção de de-
safios influi, assim, a criação de momen-
tos para competir, cooperar e superar. 
Neste sentido, a marca ‘Duolingo’ que 

assenta o seu modelo de negócios 
numa plataforma de ensino de idiomas 
com mais de 25 milhões de utilizadores 
mensais em todo o mundo e mais de 29 
idiomas, é um excelente caso de estu-
do. Ilustra bem a utilização de content 
gamification assente numa ampla utili-
zação de design, pensamento e elemen-
tos de jogos. Na verdade, a experiência 
que proporciona é composta por vários 
elementos de jogos, tais como: leader-
boards,  recompensas virtuais, níveis de 
dificuldade, pontos, quizzes, partilha so-
cial e regras, entre outros que a tornam 
mais divertida  e envolvente, facilitando 
a consecução de rotinas e aprendiza-
gem. 
De facto, o ‘Duolingo’ emprega uma 
quantidade assinalável de desafios diá-
rios para (1) captar a atenção e interesse, 
(2) despertar o desejo (3) levar à ação e 
(4) envolver e fidelizar os ‘players’ (i.e., 
learners of all world / utilizadores) com 
a marca, site ou app. Depreende-se tam-
bém que os desafios são sapientemente 
colocados e customizados o que torna a 
experiência de utilização muito pessoal. 
Os players começam num nível básico e/
ou adequado aos seus conhecimentos e 
vão avançando à medida que ultrapas-
sam diferentes níveis de dificuldade. Já 
a dinâmica de jogo é simples e objetiva. 
Assenta, fundamentalmente, no reforço 

do envolvimento com os players, recor-
rendo a uma comunicação diária entre o 
‘Duolingo’ e o respetivo player, ou seja, 
o exercício de motivação ‘treina-se’ dia-
riamente!
Assim sendo, muito sucintamente, o 
‘Duolingo’ interage várias vezes com o 
player para o alertar, elogiar, recompen-
sar, premiar, reconhecer, estimular a 
competir, a cooperar e socializar. Relem-
bra, aconselha e apoia. Reforça e come-
mora os feitos. Partilha metas diárias, 
semanais e mensais, divide responsabi-
lidades, acompanha e fornece feedback. 
Em conclusão, tal como, na gestão de 
pessoas, um dos maiores problemas na 
aprendizagem de um idioma é permane-
cer motivado. Ora, o Duolingo tem conse-
guido proporcionar o ensino de idiomas 
em todo o mundo com enorme sucesso, 
o que coloca em relevo o papel do Duo-
lingo, aqui considerado como ‘mestre de 
motivação’. 
Para terminar, como reflexão final, im-
porta compreender que desafios podem 
ser aplicados diariamente na gestão de 
pessoas, bem como que lições se pode 
apreender com o Duolingo, de modo a 
«importar» as melhores práticas e desa-
fios para o contexto organizacional, parti-
cularmente para a gestão (da motivação) 
das pessoas.
Let’s go!  

Gamification at work: challenges 
and duolingo practices

GAMMING

Helder Barbosa
Licenciado em Gestão e Mestre em 
Marketing
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U
m povo de um planeta distante, 
que insistia em viver num ritmo 
acelerado. A falta de tempo era 

crescente, mesmo reduzindo o seu tem-
po de descanso, com todas as implicações 
que isso pudesse vir a ter na sua saúde 
física e mental, continuavam a não ter 
tempo para si e para o que era mais im-
portante para eles, dado o ritmo frenético 
que iam impondo à forma como viviam 
as suas vidas, sem muitas vezes, terem 
real consciência disso. Andavam sempre 
a correr e só paravam quando a vida lhes 
pregava uma partida e aí, afinal passavam 
a ter todo o tempo do mundo. Passavam 
dias, meses e anos sem falar ou estar com 
familiares e amigos de quem de facto gos-
tavam, sob pretexto que estavam tão ocu-
pados nesse dia, que no dia seguinte cer-
tamente o iriam fazer. Trabalhavam quase 
todos os dias da semana e na maior parte 
dos dias em que não trabalhavam, esta-
vam a organizar-se para poderem voltar à 
corrida da semana. Lutava-se muito neste 
planeta pelo ter, pelo poder e muito pou-
co pelo ser, tanto que estavam convenci-
dos que nada seria capaz de lhes abalar 
a base das necessidades da pirâmide de 
Maslow (fisiologia e a segurança). Até que 
um dia, vindo não sabem bem de onde, 
apareceu uma criatura invisível, que fez 
com que o planeta parasse, começaram a 
ficar doentes, perderam-se muitas vidas e 
aí começaram a ter que reflectir sobre o 
que de facto é o mais importante e se as 
necessidades do topo da pirâmide, por si 
só, justificam os seus comportamentos.
Esta parábola pode ilustrar o momento 
mais delicado e desafiante em termos 
de humanidade, sociedade e económico 
também, que estamos a atravessar. De-
sejo que o ultrapassemos com o menor 
número de perdas humanas e materiais 
possíveis e que voltemos a ter a liberdade 
de podermos sair à rua, sem limitações le-
gislativas e principalmente sem restrições 
a nível fisiológico e de segurança.

Creio que quase todas as pessoas, já ouvi-
ram pelo menos falar da pirâmide de Mas-
low, de qualquer forma, vou contextuali-
zar. Abraham Maslow (1908-1970), foi um 
psicólogo americano, que ficou conhecido 
pelo desenvolvimento da chamada Teoria 
das Necessidades Humanas ou Pirâmide 
de Maslow. Esta pirâmide resumidamente 
dá-nos a seguinte informação: as pessoas 
têm um conjunto de necessidades dife-
rentes, que se sobrepõem umas às outras 
hierarquicamente. Assim, ao superarem 
uma necessidade (uma camada da pirâ-
mide), a motivação da pessoa é redirec-
cionada para a camada seguinte. As prin-

cipais motivações do ser humano estão 
relacionadas, em primeiro lugar com a sua 
fisiologia (base da pirâmide), em segundo 
à segurança, em terceiro aos seus relacio-
namentos, em quarto à sua auto-estima e, 
por último, à sua realização pessoal (topo 
da pirâmide).
Pela primeira vez na nossa vida, estamos 
de forma global a sentir que as necessi-
dades mais básicas ao nível da fisiologia e 
da segurança estão em causa, provocan-
do-nos sentimentos estranhos e desagra-
dáveis, nunca antes experimentadas pela 
maioria das pessoas, pelo menos, duran-
te tanto tempo. O que dávamos como ad-
quirido, afinal não o é, obrigando-nos da 
pior forma, a reordenar as nossos moti-
vações, vemo-nos forçados a tirar o foco, 
a motivação nas necessidades situadas 
do meio para o topo da pirâmide, para 
nos focarmos no mais básico, a sobrevi-
vência.
Estou certa, que vamos ultrapassar esta 
fase e que a humanidade vai continuar a 
existir, mas não sou utópica ou sonhadora, 

para achar que vamos todos ficar bem e 
que o mundo se vai tornar num sítio idíli-
co, em que fomentará a cooperação, a em-
patia, o respeito… Infelizmente não vamos 
ficar todos bem, ainda que tenha a espe-
rança que iremos quase todos sobreviver. 
Vamos sair disto, mais pobres emocional 
e financeiramente e principalmente mais 
sofridos, com todas as consequências que 
daí irão advir.
Sou economista, de formação, e gestora 
de profissão, por isso, é-me difícil não ten-
tar antecipar o como será depois do vírus. 
Já ouvimos especialistas de todas as áreas, 
com diferentes conclusões, ainda que com 

uma tendência generalizada para o alar-
mismo. O pânico, não ajuda a tomar boas 
decisões e até nos pode pôr doentes. Se 
olharmos para os últimos 100 anos passa-
ram-se muitas crises e todas elas foram ul-
trapassadas, não obstante, as dificuldades 
não serem as mesmas para todos.
Agora sem alarmismo e com o que me pa-
rece uma perspectiva realista, as empresas 
vão passar por muitas dificuldades, muitas 
empresas vão falir, algumas vão prosperar 
e a maior parte vai sobreviver, muitas pes-
soas vão perder os empregos e muitas vão 
encontrar outros, muitas pessoas vão em-
preender e criar o próprio negócio e mais 
importante do que tudo isso, é que paula-
tinamente vamos todos recuperando, so-
mos capazes de vencer mais este desafio. 
Tenho uma réstia de esperança que esta 
luta desenfreada pela sobrevivência eco-
nómica, não nos faça regredir completa-
mente, enquanto seres humanos; vamos 
ser mais prósperos economicamente, mas 
não nos esqueçamos, que os fins não jus-
tificam todos os meios.  

Era uma vez…

RECURSOS HUMANOS

Abraham Maslow (1908-1970), foi um 
psicólogo americano, que ficou conhecido 
pelo desenvolvimento da chamada Teoria 
das Necessidades Humanas ou Pirâmide de 
Maslow. Esta pirâmide resumidamente dá-nos 
a seguinte informação: as pessoas têm um 
conjunto de necessidades diferentes, que se 
sobrepõem umas às outras hierarquicamente
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RECURSOS HUMANOS

N
o mercado de trabalho atual e 
num cenário de crise, a Gestão 
de Recursos Humanos precisa ser 

ainda mais estratégica e menos tecnicista 
e administrativa. O Gestor de Recursos 
Humanos tem um papel fundamental sen-
do capaz de compreender as necessida-
des da organização e assumindo um papel 
primordial na sustentabilidade do negócio 
através das Pessoas. Para isso terá de con-
seguir atrair e reter, motivar e desenvolver 
o melhor talento, os melhores profissio-
nais.
Se as empresas procuram os melhores 
profissionais, estes procuram “a melhor 
empresa para trabalhar”, existindo uma 
consciência crescente da necessidade de 
se destacarem num mercado VICA – Volá-
til, Incerto, Complexo e Ambíguo (VUCA, 
em inglês), que muda a uma velocidade 
demasiadamente acelerada e, mais grave, 
sem destino certo.
Ter o seu Curriculum Vitae sempre atua-
lizado é extremamente importante e útil, 
pois a qualquer momento poderá ter de 
recorrer a este instrumento de apresenta-
ção profissional. Os Curricula são, muitas 
vezes, o primeiro contacto entre a empre-
sa e os profissionais, pelo que se deve co-
locar algum cuidado na sua elaboração e 
preparação.
Mas qual é, de facto, o papel do Curricu-
lum no processo de Recrutamento e Sele-
ção e que relevância tem para a inserção 
no mercado de trabalho (numa situação 
de desemprego) ou para uma mudança de 
emprego (numa perspetiva de evolução 
de carreira)? E quais são os aspetos mais 
importantes na produção de um Curricu-
lum?
O que se constata, em alguns estudos 
científicos, é que a análise curricular não 
é o ponto mais forte do processo de Re-
crutamento e Seleção, não sendo suficien-

te para que o candidato considere que se 
consegue destacar dos demais candida-
tos, sobretudo, tendo em conta o Curricu-
lum tradicional no qual constam apenas as 
habilitações, experiência e formação com-
plementar. Neste modelo torna-se difícil 
ao Gestor de Recursos Humanos perceber 
se alguém tem facilidade para o trabalho 
em equipa, comunicação eficaz, relações 
interpessoais ou outras competências ne-
cessárias ao bom desempenho da função 
a que se candidata.

Deste modo, o acréscimo de informações 
adicionais age como fator de diferencia-
ção entre os candidatos, devendo assim 
incluir-se a participação em projetos co-
munitários, voluntariado, ações em ins-
tituições sem fins lucrativos, educativas, 
desportivas, culturais, de saúde, etc.
Numa altura em que as empresas são 
mais sensíveis às ações sociais e ao seu 

papel na Responsabilidade Social, estas 
informações podem diferenciar o profis-
sional, dando alguns indícios do seu Perfil 
de Competências e dos seus Valores.
O Recrutamento e Seleção com base em 
Competências visa reduzir a disparida-
de entre as competências disponíveis na 
empresa e as competências necessárias à 
excelência do desempenho e à realização 
do objetivo empresarial. Esta forma de 
seleção reduz a contratação baseada em 
impressões e simpatia.

Conclui-se que o Curriculum Vitae tem re-
levância como primeira forma de triagem, 
sendo necessário, no entanto, que este vá 
de encontro às exigências do Perfil da Fun-
ção requerido pela organização. Para tal, 
deve demonstrar algumas competências 
e habilidades que destacam o candidato 
com um currículo mais rico e mais ade-
quado à função a que se candidata. 

Recrutar em tempo de crise
Que importância assume o seu CV?

MAria de Jesus Fonseca
Consultora em GRH e 
Comportamento Organizacional

Ter o seu Curriculum Vitae sempre atualizado 
é extremamente importante e útil, pois a 
qualquer momento poderá ter de recorrer a 
este instrumento de apresentação profissional
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C
om as escolas fechadas, trabalhar 
em casa com as crianças por perto 
é neste momento uma realidade 

para muitos pais. 
O que podem os pais trabalhadores fazer 
para garantir que os seus filhos estejam 
ocupados e felizes, ao mesmo tempo que 
trabalham e ajudam os colegas? Matilde 
Moreira, Manager da Hays Portugal parti-
lha algumas dicas para trabalhar em casa 
com as crianças.

1. Criar um horário familiar
É importante a criação de um horário 
familiar com antecedência. O ideal será 
planear a agenda para o dia inteiro desde 
que acorda até ir dormir. Incluir o horário 
de trabalho, horas de refeição e intervalos 
e tentar alinhar o plano de trabalho com 
as rotinas dos filhos. Por exemplo, pais de 
crianças pequenas podem achar mais fácil 

agendar chamadas ou reuniões durante a 
sesta ou quando as crianças mais velhas 
estão a fazer trabalhos da escola.

2. Chegar a um acordo 
sobre o horário de trabalho
Dependendo da idade dos filhos, poderá 
ser necessário alterar ligeiramente as ho-
ras com a as equipas e com as chefias.
Apesar da maioria das chefias estar foca-
da em dar continuidade aos projetos, é 
importante que seja estabelecido um tom 
de compreensão, demonstrando flexibili-
dade a todos os pedidos razoáveis.

3. Ter uma rotina
Assim que a agenda estiver organizada, é 
importante cumpri-la.  “Estabelecer uma 
rotina é essencial, para que os seus filhos 
se adaptem rapidamente às novas circuns-
tâncias e para que consigamos contribuir 

para o bem-estar deles" comenta Matilde 
Moreira, Manager da Hays Portugal. 
A algumas idades faz sentido a explicação 
do que está a acontecer e da conjuntura 
atua, fazendo-os compreender que há ho-
rários definidos e que não deverão pertur-
bar as pessoas que estão a trabalhar. 

4. Manter os filhos entretidos
Pode ser útil preparar e planear jogos e 
atividades para a semana seguinte, para 
garantir que os filhos não ficam entedia-
dos. Considere ocupá-los com coisas como 
projetos de arte, tarefas de aprendizagem 
e pesquisa, jardinagem ou exercício físico. 
Pais de filhos pequenos poderão sentir 
a necessidade de alternar os horários de 
trabalho, por turnos durante o dia. En-
quanto um se mantém focado na ativida-
de profissional, o outro dedica-se às ativi-
dades e afazeres com os mais novos. 

Trabalhar a partir de casa 
quando se tem filhos pequenos

RECURSOS HUMANOS
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G
erir o talento dos trabalhado-
res remotos pode ser difícil. Re-
conhecer as suas conquistas e 

conhecê-los de um ponto de vista mais 
pessoal é essencial para que trabalhem de 
forma eficaz, alerta a Spring Professional, 
num momento em que o teletrabalho é 
fundamental para a manutenção da eco-
nomia e da viabilidade das empresas. Sa-
lários justos, bons benefícios, flexibilidade 
laboral e satisfação no local de trabalho. 
Estas são as razões base pelas quais os 
empregadores conseguem reter talento. 
No entanto, demonstrar aos trabalhado-
res remotos, quer do ponto de vista pes-
soal como profissional, que são importan-
tes é, hoje, igualmente relevante.
Reconhecer o talento dos colaboradores 
remotos não tem que ser algo formal nem 
caro. Mas é necessário e diz a Spring, há 
seis formas de desenvolver o reconheci-
mento de competências dos colaborado-
res que trabalham remotamente.

1 Comunicação interna fluída. Quando 
a comunicação interna é má, é muito 
difícil unificar uma força de trabalho 

remota. Ou seja, é importante comuni-
car fluentemente e partilhar conquistas 
da equipa através de videoconferências, 
chats on-line ou outras apps de comu-
nicação interna. Além disso, as equipas 
que dependem umas das outras para al-
cançar um resultado partilhado devem 
comunicar com frequência. Por exemplo, 
marketing e vendas devem ter reuniões, 
telefónicas ou por videoconferência, regu-
lares, para partilhar conquistas e discutir 
estratégias. 

2
Reconhecimento pelos seus líde-
res e pelos seus pares. A equipa em 
teletrabalho deve ser reconhecida 

pelos seus esforços a todos os níveis da 
empresa. O reconhecimento pelos líderes 
da empresa é sempre importante, mas 
o reconhecimento pelos colegas é igual-
mente significativo. Para dar um passo em 
frente, também pode tornar o reconheci-
mento dos funcionários num jogo. Imple-

mente uma plataforma de “gamificação” 
que permita premiar e reconhecer.

3 
Partilhar a mensagem. Muitos líde-
res de equipas que estão em tele-
trabalho estão cientes de que o fee-

dback é importante. Como tal, fazem um 
bom trabalho quando transmitem a cada 
colaborador aquela que é a sua avaliação 
de desempenho, e reconhecer quando 
este se mantém positivo ou é excecional, 
para que este seja mantido.

4 
Partilha de horários. Quando se 
está em teletrabalho, existe uma 
tendência da empresa, por norma, 

estender o período para fora de horas. E 
existem ocasiões em que as reuniões têm 
de ser realizadas em horários mais in-
convenientes. Há que o reconhecer e de-
monstrar que afeta a todos e que há uma 
partilha de horários transversalmente.

5
Tecnología para criar mais liga-
ções e atenuar a distância social. 
Os trabalhadores em teletrabalho 

podem ser tão comprometidos e produ-
tivos como quando estão no escritório, 
mas existe o risco de isolamento supe-
rior. Nestas situações, a tecnologia pode 
vir ao seu resgate. Existem plataformas 

que permitem a chefias e ao pessoal de 
apoio associar caras a nomes, redes so-
ciais que permitem aos colegas de tra-
balho trocar conselhos e participar em 
conversas mais ligeiras que reforçam as 
relações.

6 
Atenção ao desenvolvimento pro-
fissional. Mesmo que os trabalha-
dores remotos tenham acesso a 

cursos e formações on-line, podem sen-
tir que estão a perder oportunidades de 
orientação. A solução é abordar particu-
larmente esses planos de desenvolvimen-
to profissional. É importante considerar 
programas de financiamento que permi-
tam que os funcionários remotos recebam 
formação e participem de conferências. É 
uma ótima maneira de desenvolver as 
suas competências e mostrar que é valo-
rizado.

Trata-se de comunicar e partilhar o im-
pacto positivo que a equipa em teletra-
balho tem no sucesso dos negócios e da 
empresa. A comunicação forma o núcleo 
de todo relacionamento. A comunicação 
é essencial para o relacionamento com 
pessoas que partilham o mesmo cubículo, 
mas talvez ainda mais importante para os 
trabalhadores remotos. 

Seis passos para reconhecer talento 
entre os trabalhadores remotos

RECURSOS HUMANOS
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A 
minha programação para estes ar-
tigos incluía o tema  - ESTAR PRE-
SENTE – para ser escrito em mar-

ço, longe de saber o quão  importante seria 
neste março que todos estamos a viver. 
ESTAR PRESENTE é algo que teoricamente 
deveria ser simples, mas na verdade é ex-
tremamente difícil, porque a nossa mente 
coloca-nos quase sempre no piloto auto-
mático, rodeados de passado, futuro, julga-
mentos, ansiedades e outros sentimentos 
numa ampla carga emocional.
Quando conseguimos efetivamente ESTAR 
PRESENTE:
• Ouvimos profundamente a pessoa que 

está a falar connosco, criamos uma co-
nexão, que vai ser fundamental para 
responder de forma adequada ao que a 
situação nos apresenta;

• Identificamos de imediato um detalhe a 
rever, num relatório que estava prestes a 
ser enviado; 

• Percebemos no rosto do colega que algo 
diferente se está a passar com ele;

• Criamos com mais facilidade um texto de 
comunicação, uma proposta de design 
ou uma ideia para motivar a equipa e 
melhorar serviço;

• Otimizamos as reuniões, focando na 
agenda, no objetivo central da mesma, 
na assertividade das discussões e no foco 
na solução.

Todos conhecemos esta realidade, muitas 
vezes conseguimos responder desta forma 
, mas num numero muito significativo de 
casos isso não acontece.
ESTAR PRESENTE é uma caraterística de 
alta performance e de liderança cada vez 
mais importante. Como a trabalhar? Com 
uma escolha nesse sentido, dedicação, 
foco e disciplina. A divulgação do conceito 
de Mindfulness, muito tem ajudado nes-
se sentido e existem inúmeras fontes de 
aprendizagem, existe no entanto um ponto 
fundamental – a vivência individual – como 
aplico a técnica no quotidiano?

A minha experiência pessoal levou-me 
a conhecer várias técnicas, desde a me-
ditação convencional à investigação dos 
pensamentos e gostava de partilhar neste 
artigo alguns aspetos muito simples, mas 
que podem contribuir para um desenvol-
vimento deste “ESTAR PRESENTE””.  

1 
– A respiração consciente, o resultado 
incrível de simplesmente parar por 1 
minuto e colocar o foco na respiração 

e sentir o ar que entra e o ar que sai. Os 
pensamentos que surgirem não têm qual-
quer poder, desde que nos coloquemos 
como meros observadores.
Lembrar de respirar de forma conscien-
te num momento de tensão, é suficiente 

para nos reposicionar e ganhar uma nova 
perspetiva sobre a situação.
Existem várias aplicações disponíveis para 
pesquisa e download, só é necessário – 
Escolher pesquisar, instalar e praticar. 

2 – THE WORK – uma abordagem de 
investigação de pensamentos cria-
da por Byron Katie https://thework.

com/ que tem como base perguntas mui-
to simples e que de imediato nos colocam 
no momento presente – “Qual é a realida-
de deste momento?”. 
A resposta tem de ser objetiva  e concre-
ta. Quando estiver a ler este texto, a res-
posta do leitor a esta pergunta será – “Um 
homem ou uma mulher, (possivelmente)  
sentado, a ler este texto.” 
Este trabalho The Work, funciona como 
uma verdadeira meditação, porque nos 
recoloca o pensamento no que estamos a 
viver e não na história e nos pensamentos 
stressantes criados à volta do que esta-

mos a viver.  Existe material para download 
grátis no link acima referido.

3 – TEORIA U – Otto Scharmer - ht-
tps://www.ottoscharmer.com/
theoryu - uma abordagem bem mais 

ampla sobre uma proposta de transforma-
ção da sociedade, das empresas e do self, 
e que está assente no desenvolvimento do 
estado de presença, a que designam como 
Presencing versus Absencing.   
O Presencing é caracterizado por um 
grande foco no observar e refletir, a par-
tir de uma visão de abertura do coração, 
da mente e da vontade. É esta trilogia 
que nos permite estar verdadeiramente 
presentes na situação, observar todos os 
ângulos e disponível para olhar todas as 
possibilidades.
O Absencing é caraterizado pela descone-
xão, pelas vozes do julgamento do cinismo 
e do medo, mantendo pensamentos limita-
dores que atrasam o crescimento, desmoti-
vam e bloqueiam a criatividade. 
A prática desta abordagem é igualmente 
simples, basta que frequentemente colo-
quemos as perguntas transformadoras – a 
partir de que ponto estou a atuar? Do jul-
gamento ou da abertura ao novo? Estou 
presente ou ausente? 
Cada uma destas sugestões permite efeti-
vamente ir trabalhando, e assim desenvol-
vendo, a capacidade de ESTAR PRESENTE 
em qualquer atividade, seja em termos 
profissionais ou pessoais. 
Os dias que vivemos hoje exigem como 
nunca esta capacidade de ESTAR PRESEN-
TE, observar, sentir, refletir e agir a partir 
do melhor de cada um, em cada ação e em 
cada momento.
Excerto do livro – Essentials Theory U – 
Otto Sharmer: 
“When disruption happens, there are two 
options: You can turn away, close down, 
and move toward absencing: enacting pre-
judice, hate, and fear; or You can open up 
and turn toward presencing: embodying 
curiosity, compassion, and courage.
Estamos todos a ser chamados, há um 
modelo novo em construção e o Presen-
cing faz parte dele.
Fiquem todos bem. 

ESTAR PRESENTE  - e a melhoria de 
performance individual e das organizações

RECURSOS HUMANOS

Manuela Ribeiro
Consultora e criadora da 
metodologia THE CHOICE 
– service awareness

Lembrar de respirar de 
forma consciente num 
momento de tensão, 
é suficiente para nos 
reposicionar e ganhar 
uma nova perspetiva 
sobre a situação
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A 
Adecco, empresa especialista 
em recursos Humanos, confir-
mou que além de permitir que 

o trabalho continue durante a crise, o 
aumento do teletrabalho também traz 
benefícios para grupos sociais que mui-
tas vezes foram excluídos do local de tra-
balho. Pessoas com deficiência, pessoas 
responsáveis por cuidar de crianças e 
idosos, migrantes e refugiados, e pessoas 
com recursos financeiros limitados, todas 
enfrentaram dificuldades para aceder ao 
mercado de trabalho.

Aumento da acessibilidade
Cerca de um quinto da população da UE 
tem uma deficiência, enquanto nos EUA a 
proporção é mais próxima de um quarto. 
Para muitas dessas pessoas, aceder a lo-
cais de trabalho tradicionais é uma luta. A 
questão não é apenas se o local de traba-
lho em si possui as instalações apropria-
das, como o tipo de mesa ou computador 
de que precisam, mas também superar os 
desafios de acessibilidade no transporte 
público todos os dias e simplesmente ter 
a energia necessária para ir além de um 
dia inteiro. 
O Covid-19 abriu novas oportunidades a 
este target. Trabalhar em casa, o acesso 
remoto a conferências e até a consul-
tas on-line com médicos, solicitadas por 
pessoas com deficiência há anos, hoje 
são um padrão.  Da mesma forma, pes-
soas com responsabilidades de cuidar de 
crianças ou dependentes muitas vezes 
não conseguem trabalhar em período 
integral, a menos que possam trabalhar 
remotamente. No Japão, uma pesquisa 
online recente com cerca de 1.800 mães 
que trabalham concluiu que 80% delas 
não tinham permissão para trabalhar em 
casa devido à sua profissão ou falta de 
segurança online. 
Aqueles com recursos financeiros limita-
dos talvez não possam comprar o carro 
que precisariam para se deslocarem a um 
local de trabalho, mas poderiam trabalhar 
remotamente.  Os migrantes e refugiados 
geralmente enfrentam barreiras linguísti-

cas no seu novo país, mas estas podem ser 
mitigadas por ferramentas de colabora-
ção, como software de e-mail e chat, que 
destacam a interação cara-a-cara. 
Além disso, trabalhar remotamente nas 
circunstâncias atuais também oferece 
uma oportunidade única para as pessoas 
desenvolverem as suas competências e 
melhorarem a sua empregabilidade. Como 
resultado da pandemia de Covid-19, mais 
e mais recursos educacionais foram colo-
cados online, tornando a autoformação 
mais acessível e a formação online uma 
realidade. 

Remover obstáculos 
Trabalhar em casa, portanto, tem muitas 
vantagens quando se trata de inclusão no 
trabalho. No entanto, o trabalho remoto 
não é uma solução para todos. Para quem 
não tem acesso fácil à Internet de banda 
larga - ou que não podem pagar por isso 
- terão mais dificuldade para trabalhar 
em casa. Mas é possível que a pandemia 
galvanize os governos para garantir um 
acesso mais amplo à Internet de alta ve-
locidade.  
Um problema mais difícil é que nem to-

dos os trabalhos podem ser realizados 
remotamente. Trabalhadores da área de 
retalho, canalizadores e eletricistas e, é 
claro, profissionais de saúde, estão entre 
os grupos que precisam deslocar-se a um 
local específico para realizar o seu traba-
lho. Trabalhadores do setor de distribui-
ção, motoristas, precisam estar sempre 
em movimento, em contato com muitas 
pessoas diferentes.  
Proteger esses trabalhadores é uma das 
razões pelas quais precisamos de traba-
lhar em direção a um novo contrato social 
e, ao fazê-lo, devemos considerar a aces-
sibilidade como um princípio central. Nem 
todo trabalho será adequado para todas 
as pessoas da sociedade, mas quanto mais 
pudermos remover as barreiras que en-
frentam os grupos tipicamente excluídos, 
melhor. 
É uma questão de justiça social e justiça 
para todos, mas também existem boas 
razões comerciais para aumentar a aces-
sibilidade. Uma vez terminada a crise do 
Covid-19, precisamos de pensar cuidado-
samente se podemos manter esses níveis 
crescentes de trabalho remoto para nos 
tornarmos mais inclusivos. 

Covid-19: como o teletrabalho 
pode ser mais inclusivo

RECURSOS HUMANOS
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N
ão existem mapas para isto. Na-
vegamos em mares tormentosos 
e desconhecidos. Alguns têm um 

barco adaptado a esse mar, fruto do saber 
ou do acaso. Outros não, talvez a maioria. 
O que podem fazer?
Se há empresas que parecem feitas à 
medida para estes tempos de retiro ca-
seiro forçado (agro-alimentar, Amazon, 
Netflix, Zoom), muitas outras estão no 
polo oposto (retalho têxtil, automóvel, 
turismo, cabeleireiros, imobiliário, …). 
Outras ainda reinventar-se-ão nos próxi-
mos meses.
Seria tão bom poder pegar nestes barcos, 
encontrar um porto seguro e hibernar, 
não é? Se invernar não fosse tão caro - 
continuam por pagar as rendas, salários 
(ainda que parciais), custos fixos, contra-
tos e fornecedores de serviços.

Quem, como a proverbial formiguinha, se 
precaveu para tempos difíceis, tem algu-
ma almofada financeira. Mas nem aqui 
os mapas ajudam: a formiga tem sempre 
uma ideia de quando chega o Inverno, de 
quanto ele pode durar. Nós não. Se há um 
mês atrás dissesse a alguns empresários 

que iriam vender zero por um número 
indeterminado de meses, poucos dessa 
raça de otimistas acreditariam. E no en-
tanto aqui estamos.
Dependendo de quanto dure a tormenta, 
os barcos forçados a invernar (por lei ou 
por mercados) os que construíram mais 
reservas e estejam melhor ancorados con-
seguirão aguentar mais tempo. Outros 
não sobreviverão.
Será sempre triste e com frequência in-
justo: alguns com uma sólida gestão serão 
apanhados num mau momento, após um 
investimento importante para crescer, por 
exemplo. Empresas recentes a quem foi 
negado o tempo necessário para suceder. 
Para outras, será o golpe final de uma his-
tória agonizante.   
Volto à formiga: não há garantias, mas o 
labor dos cautelosos em constituir reser-
vas, pode incrementar as possibilidades 
de sobreviver a este outro inverno.
Não existem mapas para isto, por isso vol-
temos às bases de qualquer negócio: au-
mentar receitas quando possamos, conter 
despesas sempre. E esperar por uma bre-
ve e feliz alvorada.  

ECONOMIA

Este outro inverno

Dependendo de 
quanto dure a 
tormenta, os barcos 
forçados a invernar 
(por lei ou por 
mercados) os que 
construíram mais 
reservas e estejam 
melhor ancorados 
conseguirão 
aguentar mais 
tempo. Outros não 
sobreviverão

Pedro Amendoeira
Partner na Expense Reduction 
Analysts



28  |   START&GO  | abril 2020

O QUE APRENDI NAS MINHAS VIAGENS

Tudo por um poder imortal,
Aqui e além,
Às escondidas
Ligado entre si está,
Não podendo uma flor ser 
colhida
Sem que uma estrela se agite.

FRANCIS THOMPSON 
(SÉCULO XIX)

O 
Senegal foi uma das maiores 
surpresas para mim enquan-
to viajante. É um país sem os 

“postais” turísticos óbvios, mas que está 
cheio de encantos autênticos e gentes 
genuínas de que podemos usufruir, prin-
cipalmente, quando temos a sorte de o 
conhecer com as pessoas certas. 
Percorri o país de carro, durante quinze 
dias, com um guia que se tornou um ami-
go: o Souleymane. Este jovem sorridente 
e muito amigável dizia-se, a brincar, um 
“muçulmano de esquerda”, pois bebia e 
fumava sem sentimentos de culpa, en-
quanto conversávamos e fazíamos pia-
das, numa mistura de inglês e francês.
Na verdade, quando falávamos mais a sé-

rio de religião, dizia que era da “religião 
da unidade”, mostrando que para ele o 
mais importante era a conexão com o ou-
tro, independentemente das suas cren-
ças. Não é de estranhar que quando lhe 
perguntei, numa noite de copos, o que 
era para ele a felicidade, me tenha res-
pondido: “estar feliz, para mim, é estar 
bem comigo e com os outros.” 
A viagem começou na capital Dakar. Es-
távamos “na estrada” há mais de uma 
semana e depois de atravessarmos o 
parque natural de Nikolo Koba, parámos 
para dormir em Kédougou, uma pequena 
cidade perto da fronteira com a Guiné-
-Conacri. 
Durante essa noite, a minha companhei-

Senegal: somos um!

Vítor Briga
Formador de Criatividade
e Comunicação
www.vitorbriga.eu
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ra de viagem acordou várias vezes com 
suores frios, dores e febre. Sabendo que 
na noite anterior tínhamos dormido num 
acampamento do parque natural, ficá-
mos tomados pelo medo de que pudes-
se ter sido picada por algum mosquito e 
estivéssemos perante um caso de malá-
ria. O pior é que estávamos no ponto da 
viagem mais longe de Dakar, único lugar 
onde teríamos hospitais preparados para 
lidar com a situação e a viagem até lá de 
carro, sem paragens, duraria no mínimo 
dois dias.
De manhã, quando comunicámos ao 
Souleymane o sucedido, e os nossos te-
mores, pude observar no seu rosto uma 
grande preocupação. Imediatamente co-
meçou a contactar o centro de saúde lo-
cal para saber se podíamos lá ir. 
E assim foi. Demos por nós a entrar num 
conjunto de edifícios pré-fabricados, 
semi- destruídos. Um momento diverti-
do, no meio da preocupação, foi passar  
pela maternidade, onde se ouvia o riso 
das mães e o choro dos bebés,  e onde 
pudemos observar um recém-nascido a 
ser lavado e escovado ao ar livre, num 
balde, por uma enfermeira bem-disposta 
que se ria das expressões do menino.
Tivemos de esperar algum tempo para 
que fosse feita uma colheita de sangue. 
Recordo-me durante essa longa (e an-
siosa) espera de um momento em que 
Souleymane toca durante alguns segun-
dos com a mão na cabeça da minha com-
panheira, como que a querer passar-lhe 
uma energia curativa que ele no seu ima-
ginário tinha criado.
Depois de várias horas, tivemos a boa 
notícia de que não se tratava de malária 
e que seria “apenas” uma bactéria pro-

vocada por algum alimento estragado in-
gerido no dia anterior. Um médico, muito 
profissional e atencioso, receitou um an-
tibiótico e saímos aliviados. 
Antes de entrar no carro, agradecemos 
do fundo do coração ao Souleymane toda 
a preocupação e ajuda que nos deu, ao 
que ele respondeu, de forma simples e 
sincera: “De nada. Somos um!”

Já tinha ouvido a expressão “Somos um!” 
várias vezes, mas nunca me fez tanto 
sentido como naquele momento. O Sou-
leymane não estava apenas a dizer algo 
bonito, estava a afirmar a sua forma de 
estar na vida e a sua crença profunda de 
que todos estamos ligados e que quando 
fazemos bem ao outro, estamos também 
a fazer bem a nós próprios.
A filosofia Ubuntu diz que “uma pessoa é 
uma pessoa através de outras pessoas”. 
Este conceito nascido em África crê que 
"o africano quer o universo como um 
todo orgânico que tende à harmonia e no 

qual as partes individuais existem somen-
te como aspetos da unidade universal”.
A tentativa de tradução para português 
de Ubuntu seria “humanidade para com 
os outros”. Uma pessoa com Ubuntu tem 
consciência de que é afetada quando os 
seus semelhantes são diminuídos e opri-
midos. O princípio é “Eu sou porque nós 
somos”, “Eu existo porque nós existimos”.
Nesta filosofia, as pessoas têm consciên-
cia de que não somos ilhas no mundo e 
que se algo acontece ao seu semelhan-
te, todos serão afetados. Acredita-se que 
uma pessoa é uma pessoa por meio de 
todos os seres do universo, incluindo a 
natureza.
Desmond Tutu, prémio Nobel da Paz em 
1984, diz que Ubuntu “é a essência do 
ser humano. Fala do facto de que minha 
humanidade está presa e está indissolu-
velmente ligada à sua. Eu sou humano, 
porque eu pertenço. Fala sobre a tota-
lidade, sobre a compaixão. Uma pessoa 
com Ubuntu é acolhedora, hospitaleira, 
generosa, disposta a compartilhar. Esta 
qualidade dá às pessoas a resiliência, 
permitindo-lhes sobreviver e emergir hu-
manas, apesar de todos os esforços para 
desumanizá-las.”
Compare-se esta filosofia com a filosofia 
ocidental, mais individualista e competi-
tiva, que leva a que nas nossas empresas 
se perca, muitas vezes, a visão global, em 
que cada um quer “resolver o seu pro-
blema”, esquecendo-se que os seus atos 
afetam o outro e que quando criamos ao 
colega uma dificuldade, estamos, na ver-
dade, a criar um problema para todos, 
pois somos interdependentes e fazemos 
parte de um todo maior. 
Sim, Souleymane, somos um! 

O QUE APRENDI NAS MINHAS VIAGENS

A filosofia Ubuntu diz 
que “uma pessoa é 
uma pessoa através 
de outras pessoas”
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E
u sou do tempo em que ninguém 
tinha tempo para nada nem para 
ninguém.

No meu tempo, muita gente trabalhava 8 
horas por dia contadinhas ao segundo ao 
estilo do típico funcionário público.
No meu tempo, algumas empresas des-
contavam nos salários dos seus colabora-
dores os minutos que demoravam a pôr o 
dedo no relógio de ponto e até algumas 
empresas decidiram cortar nos vencimen-
tos o tempo que os mesmos demoravam a 
tomar um café.
No meu tempo os jornais desportivos e a 
televisão, à semana nos canais de cabo, 
não havia um único que não dedicasse 
diariamente, preferencialmente depois do 
jantar, umas horas a acessos debates tele-
visivos sobre o que se tinha visto no fim de 
semana anterior nos jogos de futebol na 
televisão que todos ansiávamos que che-
gassem e consumíamos.
No meu tempo, os centros comerciais ti-
nham filas ao fim de semana e a partir dos 
dias 20 de cada mês avolumavam-se ainda 
mais aglomerados de multidões para irem 
para lá passear e comprar o dispensável 
(um hobby que pessoalmente nunca me 
cativou, mas respeito o gosto dos outros) 
além de depois irem à típica sessão de ci-
nema com salas cheias de cinéfilos e gour-
mets de pipocas.
No meu tempo, quando ia ao supermer-
cado e pagava com o smartphone ou o 
relógio, alguns caixas estagiários, olhavam 
para mim de canto a tentar perceber se eu 
era doido, se estava a gozar com eles ou se 
seria para os “apanhados”. Mais espanta-
dos ficavam quando eu saía e dizia: “Boa 
tarde, obrigado!” sem ter saído o talão a 
dizer autorizado (uma vez um deles che-
gou a dizer: “-Ei! Ainda não pagou!” pois 
já tinha sido notificado no smartphone da 
operação bem sucedida, continuei a an-
dar.
No meu tempo a maioria das pessoas 
não sabiam o significado nem para que 

serviam  os “palavrões” Skype, Facetime, 
Teams, Zoom, Hangout, Houseparty, We-
bex, entre muitos outros meios de video-
conferência.
No meu tempo os pais tinham rotinas, as 
crianças horários escolares, explicações, 
atividades extra-curriculares, andavam 
com mochilas que pesavam mais que al-
guns garrafões de vinho e sem terem tem-
po para ler um livro ou ir rapidamente dar 
um pequeno passeio com o mãe ou o pai 
para passear o cão.
No meu tempo, os jornais tinham todos 
temas de capa diferentes . À exceção de 
mortes de grandes políticos ou artistas ou 
ataques terroristas tinham no dia seguinte 

um único mono-tema de capa, seria im-
pensável ver capas sobre o mesmo tema 
durante semanas e meses seguidos.
No meu tempo é que era bom, esperar 
por sexta-feira ou sábado para encher 
os bares e esplanadas na companhia das 
famílias ou amigos, tudo bem disposto 
deixando de lado as amarguras que por 
vezes tínhamos nas nossas semanas de 
trabalho.
No meu tempo, Portugal tinha como 
principal fonte de receita o Turismo. 
Construíam-se hotéis em todo o lado. Os 
restaurantes estavam cheios e a maioria 
a “carregar nos preços” para os Chineses, 
Brasileiros, Angolanos e Russos pagarem 
bem. Portugal ganhava troféus em cima 
de honrarias de melhor destino do mun-
do para se viajar. Os aeroportos em todo o 
mundo começavam a não dar vazão para 
tantos aviões no ar e mais que duas horas 
parado um avião, já começava a dar pre-
juízos à companhia aérea.
No meu tempo, nunca as bolsas de valores 
estiveram tão altas, crescimentos de 40% 
ao ano nos EUA. 
No meu tempo, nesta altura, já andava 
tudo histérico a marcar férias de verão e a 

comprar bilhetes para os festivais musicais 
da época.
No meu tempo, a grande preocupação 
mundial era o Ambiente e as medidas que 
não tomávamos para o crescimento assus-
tador da poluição mundial.

O meu tempo foi há pouco 
mais de um mês!
Hoje, está tudo ansioso por um abraço, a 
maioria das empresas não tem uma úni-
ca pessoa lá dentro e não sabe se os seus 
colaboradores estão a fumar o seu cigar-
ro ou a tomar o seu café. Não há futebol, 
nem no estádio, nem na televisão, nem 
nos jornais. Os centros comerciais e os ci-

nemas estão maioritariamente fechados 
tal como as escolas e universidades. Toda 
a gente aprendeu a comunicar com diver-
sas ferramentas à distância para poder ver 
e interagir com os amigos, colaboradores, 
clientes e familiares. Os jornais e telejor-
nais têm um mono-tema que dura há se-
manas. Os supermercados preferem que 
as pessoas usem os seus meios “contac-
tless” para pagar. Os hotéis que têm maior 
taxa de ocupação rondam os 20%, a maio-
ria fechou. Os restaurantes não podem 
ter clientes, andam os próprios donos dos 
mesmos a fazer take-aways a casa dos ou-
trora seus convidados pagantes. 95% dos 
aviões mundiais estão parados. As bolsas 
estão com índices idênticos aos de 1994. 
Festivais de Verão cancelados e o Ambien-
te, esse grande mal do mundo, desceu as 
suas taxas de poluição em quase 25%.
Porquê?
Porque algo novo quase invisível, de tama-
nho nano-métrico, e que pode contribuir 
em em menos de duas por cada mil das 
pessoas que morrem por dia, apareceu 
por aí sem ninguém, ou melhor suposta-
mente ninguém saber e conhecer...
(a continuar...)  

No meu tempo
Rui Pedro Oliveira
Gestor
rpo@imaginew.pt

FORA DA CAIXA

No meu tempo é que era bom, esperar por 
sexta-feira ou sábado para encher os bares 
e esplanadas na companhia das famílias ou 
amigos
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O 
design é, nos dias de hoje, uma 
área de elevada complexidade 
que envolve diferentes compe-

tências e áreas profissionais, com aplica-
bilidade direta em muitos dos setores de 
atividade.
No contexto de desenvolvimento de pro-
duto, as empresas compreendem agora 
que existe uma relação direta entre o de-
sign e o valor acrescentado de uma de-
terminada experiência de utilização, bem 
como a sua influência na satisfação e ante-
cipação das necessidades dos utilizadores. 
Os designers estão inteiramente dedica-
dos ao levantamento de requisitos téc-
nicos, de negócio e de usabilidade numa 
relação de compromisso com a qualidade 
das funcionalidades dos entregáveis de 
cada projeto. Adicionalmente, existe uma 
velha preocupação inerente à génese da 
sua atividade: o respeito pelas linhas grá-
ficas orientadoras de uma marca, produto 
ou serviço.
Neste campo, longe ficaram já os ma-
nuais de normas em formato de papel e 
a definição de regras para offline media. 
A transformação digital trouxe consigo a 
constante necessidade de desenvolvimen-
to de novos produtos e serviços digitais, 
muitas vezes produzidos por equipas de 
fornecedores diferentes.
Esta situação acarretou, na verdade, al-
guns dissabores relacionados com a im-
possibilidade de manutenção da coesão 
da marca, com a criação de padrões de 
usabilidade entre serviços e com a difícil 
correção ou inovação dos serviços cria-
dos.
A rapidez de desenvolvimento e a escalabi-
lidade dos produtos tornou-se, nesse mo-
mento, uma utopia projetada no universo 
de equipas, tecnologias, frameworks, me-
todologias de desenvolvimento e estilos 
de design associados aos desenvolvimen-
tos de uma só empresa.
Efetivamente, as empresas estavam, por 
um lado, a perder o controlo sobre a eficá-
cia e a coesão dos produtos e, por outro, 
a verificar a impossibilidade de a reaver 
pelas suas próprias mãos. Relativamente 

a este último ponto, a verdade é que o 
desenvolvimento web é vasto em número 
de tecnologias, competências e métodos 
exigindo, quase sempre, a contratação de 
profissionais especializados para o seu de-
senvolvimento.
Foi neste contexto de adaptação aos pa-
radigmas digitais que surgiu o desenvol-
vimento modular e, consequentemente, 
a solução para a uniformização do desen-
volvimento web: o design system.

Mas afinal o que é um Design 
System?
O design system é um sistema digital 
contributivo composto por linhas orien-
tadoras visuais e tecnológicas, documen-
tação e recursos estruturados num kit de 
ferramentas para a uniformização da co-
municação, do desenvolvimento e para a 
criação de experiências de utilização ade-
quadas aos utilizadores finais de uma de-
terminada marca.

Quais são as vantagens de um 
Design System?

· Manutenção da Identidade da Marca: a 
criação de um design system pressupõe a 
criação de regras visuais e, como resulta-
do, a definição de padrões de comunica-
ção visual transversais a todos os desen-
volvimentos;
· Redução da carga cognitiva: a utilização 
de um design system pressupõe a dispo-

nibilização de uma experiência fluída e 
com a capacidade de redução gradual da 
necessidade de pensamento para a execu-
ção de determinadas ações;
· Eficácia da comunicação entre equipas 
de desenvolvimento: a partir do momen-
to em que o design system se apresenta 
como a base de conhecimento partilhado 
entre toda a equipa de desenvolvimen-
to e define os pressupostos de conceção 
dos projetos, a facilidade de comunicação 

A importância de um 
Design System

TI
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entre equipas e a uniformização dos seus 
métodos aumenta consideravelmente. O 
design system ajuda as empresas a criar 
pontes entre equipas;
· Redução dos Custos de Design: a criação 
de um design system significa a redução 
do esforço de design e, consequentemen-
te, a redução dos custos de desenvolvi-
mento na medida em que existe um UI kit 
disponível para aplicar em todos os pro-
jetos;
· Redução de Custos de Desenvolvi-
mento: poderá reduzir a duração de um 
projeto em 50%, representando uma di-
minuição de custos substancial. Os de-
velopers não precisam, na verdade, de 
tomar decisões de design e de estrutura 
de desenvolvimento front-end ficando 
inteiramente dedicados e focados na 
implementação dos componentes exis-
tentes.
· Testes de qualidade mais rápidos e com 
correções de baixo impacto: o design 
system garante uma alteração conside-
rável no tempo dedicado aos testes de 
qualidade, uma vez que os componentes 
utilizados são estáveis, têm controlo de 
versionamento e podem ser testados com 
scripts automáticos.
· Esforço de aprendizagem: o esforço as-
sociado à aprendizagem das metodolo-
gias e linhas orientadoras é reduzido pela 
disponibilização de todas as ferramentas 
e descrição das etapas para o desenvolvi-
mento.
· Reutilização de componentes: a difusão 
do desenvolvimento modular e a reutili-
zação de componentes de acordo com a 
abordagem de Brad Frost, Atomic Design. 
Na prática, a criação de um único com-
ponente capaz de servir as mais diversas 
plataformas sem um grande esforço de 
adaptação.
· Redução de inconsistências tecnológi-
cas e de layout: a existência de um mapa 
de desenvolvimento e customização per-
mite a redução de inconsistências em nú-
mero e em impacto sobre a solução de-
senvolvida e no esforço associado à sua 
correção.
 
Objeções ao desenvolvimento 
de um Design System
· Preciso de uma máquina do tempo para 
corrigir o passado: a primeira e mais co-
mum objeção que recebemos como feed-
back sobre a apresentação de um design 

system é a impossibilidade de rápida cor-
reção dos desenvolvimentos passados. A 
verdade é que o design system precisa de 
ser encarado com uma preparação para o 
futuro e não como uma medida corretiva 
do passado.
· Como assim? Vão limitar a minha criati-
vidade?: a criação de marcas bem sucedi-
das sempre pressupôs, de algum modo, a 
limitação criativa e em bom rigor essa é a 
razão pela qual a mesma pode ser recor-
dada por meio da repetição e do recurso 
à memória permitindo, a médio-prazo, a 

criação de notoriedade seja ela assistida 
ou espontânea.
· Exigem uma grande necessidade de pla-
neamento e formação: a criação do pla-
neamento para o desenvolvimento de um 
design system assenta numa abordagem 
de desenvolvimento modular e na prio-
rização de desenvolvimentos. A partir do 
momento em que encaramos o projeto 
como uma solução contributiva incremen-
tal percebemos que o benefício está no 
facto de este ser orientado ao desenvol-
vimento de acordo com as necessidades 
e não da construção de uma solução es-
tanque e completa desde o primeiro mo-
mento.
· As minhas equipas não têm conheci-

mento nessas áreas: o design system 
integra todas as ferramentas necessárias 
para que saibamos como desenvolver um 
determinado projeto numa dada tecno-
logia. Na verdade, o objetivo principal 
desta ferramenta é exatamente capacitar 
equipas sem conhecimento em experiên-
cia de utilização e interfaces gráficas para 
a implementação de soluções de qualida-
de enquadrados nas regras de uma mar-
ca.
Em suma, o design system assume-se 
atualmente como uma poderosa ferra-

menta para a redução da complexidade 
de desenvolvimento e para a capacitação 
das equipas das melhores práticas de im-
plementação de soluções tecnológicas. O 
objetivo é, em última análise, a difusão de 
uma linguagem comum e o entendimen-
to partilhado sobre os benefícios de uma 
abordagem orientada ao cliente, ao invés 
da antiga orientada ao projeto.
A criação de um design system significa 
“vestir a camisola”, entender o desenvol-
vimento de projetos como uma respon-
sabilidade contínua sobre a performance 
das soluções e a 
qualidade da co-
municação nos-
sos clientes. 

TI
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"No meio da dificuldade está 
na oportunidade."
Albert Einstein

E
sta história fala de um Rei que não 
era particularmente sábio. A sua 
verdadeira bênção era o seu con-

selheiro, que era realmente sábio. Sempre 
que algo acontecia, o conselheiro dizia:
- Isto não é mau, meu Amo!
Numa manhã, o Rei estava a levantar-se 
da cama, caíu sobre o cotovelo e abriu 
uma grande ferida. O conselheiro quando 
veio ao seu encontro para o acudir, olhou 
e disse:
- Isso é bom meu Amo!
O Rei bastante aborrecido deu ordem para 
o prender na masmorra. O conselheiro ali 
ficou, sentado, trancado na escuridão.
Uma semana depois, entre curativos e 
muito repouso que encheram o Rei de té-
dio, este resolveu ir cavalgar para apanhar 
ar fresco. Durante a cavalgada caiu e foi 
capturado por uma tribo canibal. Enquan-
to levavam o Rei para a fogueira, no meio 
de tanta selvajaria, a sua manga rasgou-se 

e ficou à vista de todos o cotovelo ferido. 
Tudo parou! O chefe da tribo interrompe o 
silêncio e diz: "Ele é impuro! Não o pode-
mos sacrificar!". Foi uma grande desilusão 
para todos na tribo. Meteram o Rei em 

cima do cavalo e fizeram-no galopar de 
volta ao seu reino.
O Rei chegou ao palácio, e recordando 
as palavras do conselheiro: "Isto é bom, 
meu Amo!", lembrou-se que ele estava 

na masmorra há mais de uma semana... 
inocente! Foi até à masmorra e viu o seu 
conselheiro sentado no mesmo sítio onde 
o tinha deixado. O Rei desculpou-se e o 
conselheiro perguntou-lhe qual era o pro-
blema. Ele respondeu:
- Sabes, há uma semana disseste-me que 
a minha queda tinha sido uma coisa boa e 
que tudo ia ficar bem, mas eu estava tão 
cego que não consegui ver.
Contou-lhe o sucedido, explicando que o 
cotovelo magoado tinha sido a sua salva-
ção e continuou:
- Mas tu? Deixei-te aqui trancado todo 
este tempo...como é que isso foi bom para 
ti?
O conselheiro respondeu com um peque-
no sorriso:
- Meu amo. Eu sempre o acompanho para 
todo o lado, logo quando foi cavalgar eu 
teria ido consigo. Quando a tribo perce-
beu que não o podia sacrificar, eu passaria 
a ser o alvo do sacrifício. Por isso foi bom 
para mim!  

Nuno Pedra e Susana Vedina

Storytelling #1

STORYTELLING

Esta história fala 
de um Rei que não 
era particularmente 
sábio. A sua 
verdadeira bênção 
era o seu conselheiro, 
que era realmente 
sábio
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E
stamos a passar um período muito 
exigente para todos.
Esta pandemia trouxe à nossa rea-

lidade a certeza de que poucas coisas se 
mantêm ainda certas ; que nada mais será 
como antes e que precisamos reinventar-
-nos. Mais do que nunca, mantermos a 
clareza mental e a lucidez é fundamental. 
Precisamos tomar decisões, adaptarmo-
-nos rapidamente a uma nova realidade, 
assumir novos rumos, redirecionar o foco.
Com a mudança vem a incerteza, a dúvida, 
o medo e, se deixarmos que este predomi-
ne, vêm as más decisões também...
Quando o medo se instala o corpo começa 
a libertar as hormonas do stress e entra 
em estado de alerta preparando-se para 
lutar ou fugir, como se estivessemos ain-
da nos primórdios, e vivêssemos a iminên-
cia do surgimento de um predador que 
teríamos de combater para sobreviver.
Nesse estado, o sistema nervoso simpáti-
co é ativado e o sistema imunitário enfra-
quecido deixando o organismo vulnerável. 
Entramos no modo de sobrevivência, no 
qual a prioridade não é criar, pensar fora 
da caixa, aprender, imaginar, buscar solu-
ções originais, mergulhar dentro si mesmo 
em busca das grandes respostas. Quando 
o nosso corpo entra em alerta vermelho é 
tempo de correr ou combater.
Mas o mundo mudou e agora, mais do que 
nunca, precisamos de nos reinventar, de 
ser originais, de refletir, de ter a máxima 
capacidade do nosso cérebro direcionada 
para o encontrar de soluções!
Já não estamos na selva e já não é a imi-
nência do predador que espoleta o stress. 
Atualmente o que nos coloca nesse estado 
é, sobretudo, a cafeína e a nossa perceção 
da pressão e urgência! Ficamos obceca-
dos com o tempo e a perceção que temos 
é que estamos constantemente no risco 

de ficar para trás, de não ter tempo para 
tudo o que temos que fazer, de que não 
vamos estar à altura dos desafios com que 
nos deparamos...
Cada vez mais o stress que sentimos in-
depende das situações geradoras e tem 
muito mais a ver com a forma como deci-
dimos, mais ou menos conscientemente, 
interpretar, categorizar e significar essas 
situações!
Se percecionamos uma nova realidade 

como um problema, como uma dificulda-
de, com previsões negativas, desencadea-
mos como resposta todos os malefícios do 
stress; mas se a mesma situação for obser-
vada pela ótica do desafio, desencadea-
mos entusiasmo, criatividade, capacidade 
de realização e uma tomada de decisão 
baseada não no medo, mas num mindset 
vencedor!
Se queremos lidar com tempos de mudan-
ça precisamos de pensamentos construti-
vos virados para a procura de soluções, de 
uma nova forma de sentir transformando 
o medo poder, de uma nova forma de agir.
Queres uma dica poderosa para começa-
res a mudar já a tua resposta ao stress e 
preparares-te para esta época tão desa-
fiante?
Vou-te contar um segredo: ao nível físico, 
quando estamos com o sistema nervoso 
simpático em dominância (o tal da luta 
ou fuga), a única coisa que a ciência hoje 
sabe que nos tira disso, é ativar o sistema 
nervoso parassimpático (o outro braço 

do sistema nervoso responsável pelo des-
canso, pela digestão, pela reparação e re-
produção), e isso consegue-se através de 
expirações longas.
Para sair do estado de stress, precisamos 
tornar-nos conscientes da nossa respira-
ção; fazer respirações nasais (inspirando 
e expirando pelo nariz), diafragmáticas 
(quando inspiramos o abdómen é projeta-
do para fora, e quando expiramos é con-
traído para dentro), com um ritmo cons-

tante (que envie um sinal ao cérebro de 
que tudo está regulado, de que estamos 
em segurança), e com expirações mais 
longas que as inspirações (uma vez que 
quando expiramos ativamos o sistema 
nervoso parassimpático).
Algo simples, ao alcance de qualquer um 
mas extremamente transformador!
A verdade é que quando regulamos o bater 
do coração estabilizamos o nosso estado 
emocional. O medo é uma emoção. Stress 
é apenas outra palavra que usamos para 
o medo de algo que achamos não poder 
controlar. Cada emoção tem uma forma 
muito específica de bater do coração e ao 
torná-la ritmada e profunda saímos do es-
pectro do ritmo do medo e entramos num 
estado de bem estar. Ao final de poucos 
minutos as diferenças fazem-se sentir, e 
treinando 10 a 20 minutos todos os dias 
começamos a recondicionar a resposta do 
nosso sistema nervoso por completo!
Se gostaste desta dica, prepara-te porque 
em cada nova edição trazemos mais! 

Como lidar com o stress 
em tempos de mudança

PRODUTIVIDADE E BEM-ESTAR

Daniela Areal
High Performance Expert
Life Mentor
CEO DeRose Douro Foz
www.DeRoseDouroFoz.pt
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