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OPINIÃO

Alinhamento
Carla Rebelo

F
oi a sangue frio que o 
mundo recebeu o seu 
mais recente golpe. O 
final do que parecia ser 

um trimestre de continuida-
de expansionista revelou-se 
uma falésia íngreme de terri-
tório não navegável. O mun-
do mudou de modo radical na 
primavera de 2020.

Governos e empresas rea-
giram, de um modo geral, o 
mais rápida e diligentemente 
possível, tentando aliviar uma 
dor incalculável e insuportável 
com a administração de uma 
dose de anestesia que chegasse 
para todos (ou quase todos).

Três meses depois desse 
coma induzido, eis que chega 
o momento da verdade, aquele 
em que alguma vida tem de 
regressar às ruas, às fábricas, 
às lojas e aos escritórios.

Algumas empresas estarão 
ainda anestesiadas, outras 
foram transferidas forçosa-
mente para o recobro, dada a 
alteração do regime de apoio 
à proteção do emprego, de 
que apenas algumas (muito 
poucas) poderão beneficiar. E, 
como se sabe, o recobro, já sem 
anestesia pode trazer muito 
mais dor. Em alguns casos a 
missão do gestor será mesmo a 
de lidar com anestesia, recobro 
e fisioterapia, tudo ao mesmo 
tempo e, é um facto, neste caso 
a dor será maior.

E se o que não nos destrói 
nos torna mais fortes, também 
é certo que a terapia para mui-
tos será de choque. Parece ser 
unânime e transversal a todos 
os países e sectores de ativi-
dade que a revolução digital 
e a gestão do talento serão os 
alicerces deste renascimento.

Serão tempos em que, 
mais do que nunca é neces-
sário ter as pessoas certas nas 
equipas, pois de igual modo 
nunca como agora foram tão 
valorizadas as características 
pessoais como a resiliência, 
a cooperação, a empatia, a 
proatividade e a orientação 
para o negócio. A seleção será 
natural nuns casos e deve ser 
provocada noutros, restrutu-
rar é a palavra de ordem.

Sendo certo que todas as 
crises trazem oportunidades, 
Goleman (o pai da inteligência 
emocional) aborda o fenóme-
no presente como um clássico 
de post traumatic growth, re-
ferindo que é raro que algum 
valor não seja sempre extraído 
quando é feito um esforço para 
o ver. Conceitos como foco in-
terno vs externo, específico vs 
global, permanência vs imper-
manência e tendência para a 
negatividade ficam mais cla-
ros, logo são mais fáceis de cor-
rigir, quando aparecem como 
sombra nestes momentos de 
viragem. Mas lembremo-nos 
que a sombra só existe quando 
existe a luz.

Diretora-geral da Adecco

Anestesia, 
recobro ou 
fisioterapia?

Algumas empresas 
estarão ainda 
anestesiadas, outras 
foram transferidas 
forçosamente  
para o recobro

Texto Cátia Mateus  
Foto Rui Duarte Silva

Antigo presidente do Conselho 
de Administração da BCP Capi-
tal de Risco, ex-administrador 
do BCP Investimentos, ex-pre-
sidente da comissão instala-
dora da Instituição Financeira 
de Desenvolvimento (IFD) e 
do Conselho de Administração 
da Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto, Paulo Aze-
vedo acaba de aceitar um novo 
desafio: a administração da so-
ciedade de capital de risco C2 
Capital Partners. 

Com um longo percurso no 
sector financeiro e múltiplos 
cargos de administração em 
empresas como a EDP, Oni ou 
Inapa, o economista assume o 
cargo com a missão de “pro-
porcionar a melhor alocação 
destes capitais de investidores 

“As PME que captam fundos 
de capital são mais eficientes”

Paulo Azevedo 59 anos, é o novo administrador da C2 Capital Partners

maioritariamente privados, 
que confiam e acreditam na 
capacidade e conhecimento de 
equipas especializadas para de-
tetar oportunidades de inves-
timento, de acompanhamento 
e futuros desinvestimentos”, 
explica. 

Paulo Azevedo enfatiza que 
“o capital é um bem escasso por 
natureza, mas extremamente 
escasso em Portugal” acres-
centando que “o contexto em 
que as empresas portuguesas 
vivem, caracterizado por uma 
economia aberta e extrema-
mente concorrencial, constitui 
uma forte desvantagem para a 

competitividade e produtivida-
de das nossas PME [pequenas e 
médias empresas]”. 

O administrador da C2 Ca-
pital Partners recorda que 
“as PME que captam fundos 
de capital são mais eficientes 
operacionalmente, reduzem 
a sua taxa de mortalidade e 
geram mais inovação”. É por 
isso que defende que “Portugal 
não pode perder a oportunida-
de de utilizar verbas do Fundo 
de Recuperação Europeu para 
capitalizar as PME portugue-
sas, utilizando a IFD, enquanto 
grossista, e as sociedades de 
capital de risco privadas para 
investir diretamente nas em-
presas”. Foi nesse quadro que, 
diz, aceitou o convite para in-
tegrar a administração da C2 
Capital Partners.

Paulo Azevedo consolidou 
um percurso de mais de 25 
anos na banca de investimento 

e comercial. Não tem dúvidas 
de que “Portugal é um país com 
um sistema financeiro muito 
desenvolvido que compara 
bem com os principais siste-
mas financeiros dos países eu-
ropeus”. A exceção vai para a 
indústria de capital de risco ou 
private equity , “que pode ter 
aqui uma última oportunidade 
para se organizar e constitu-
ir também como uma classe 
de investimentos alternativos, 
com maior expressão para in-
vestidores”, reforça. Paulo Aze-
vedo relembra que “só agora, 
aparentemente, iremos ter a 
IFD — Banco de Fomento — 
em atividade, quando os nossos 
principais parceiros europeus 
já têm as suas instituições a 
apoiar a economia há vários 
anos”. Um momento desafian-
te, mas motivador para assumir 
o cargo. 
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“O capital é um bem 
escasso por natureza, 
mas extremamente 
escasso em Portugal”

PESSOAS

Jaime
Ondarza

Assumiu funções como vice-
-presidente executivo e dire-
tor-geral da nova estrutura 
territorial da multinacional de 
media ViacomCBS Networks 
International (VCNI) na Euro-
pa. Jaime Ondarza passará a 
tutelar, enquanto diretor-ge-
ral, os mercados da Península 
Ibérica (Portugal e Espanha), 
França, Itália, Grécia, Médio 
Oriente e Turquia. Chega à 
ViacomCBS depois de 22 anos 
de uma carreira internacional, 
sempre ligada à indústria dos 
media e entretenimento. Do 
seu currículo fazem vários 
cargos globais ao serviço da 
Warner Media. 

Ângela Vieira 
A advogada vai coordenar a 
área de prática de Direito da 
Família da JPAB — José Pedro 
Aguiar-Branco Advogados. 
Ângela Vieira integra a JPAB 
desde 2013 onde se tem especi-
alizado em Direito da Família, 
Menores e Sucessões. Passou 
ainda pelo Tribunal Constitu-
cional, entre 2018 e 2019. Na 
JPAB tem atuado no acom-
panhamento familiar, plane-
amento sucessório, partilhas, 
inventários e testamentos. 

Tiago Simões 

É o novo presidente da dire-
ção da Associação Portuguesa 
de Anunciantes (APAN), em 
representação da Sonae MC. 
Tiago Simões, diretor de Mar-
keting do Continente, sucede 
no cargo a António Casanova, 
da Unilever FIMA, e exerce-
rá mandato até 2023. A dire-
ção que vai liderar terá como 
prioridades dar continuidade 
à valorização da indústria de 
marketing e publicidade pelo 
seu impacto na economia e na 
sociedade.

Jorge Sarragúa
É o novo diretor-geral do Com-
merzbank Ibéria, passando a 
tutelar toda a estratégia do 
banco em Portugal e Espanha. 
Jorge Sarragúa trabalhou mais 
de 20 anos no Commerzbank 
em Londres, onde exerceu di-
versos cargos na banca empre-
sarial e de investimento.

 > Tem 22 anos 
de carreira ligado 
aos media
 > É mestre  

em Marketing

 > Soma mais  
de duas décadas 
de carreira
 > É licenciado  

em Economia

Com o mercado laboral 
a enfrentar uma crise 
inesperada e global, muitos 
profissionais (empurrados 
para o desemprego) veem-se 
forçados a procurar uma nova 
oportunidade em sectores ou 
funções que nunca exerceram 
antes. Embora todos os 
negócios estejam, de algum 
modo, a ser afetados pelos 
impactos da pandemia, alguns 
estão ainda completamente 
parados e o seu futuro 
é incerto. A ausência de 
experiência naquela área 
pode ser um entrave, mas 
há formas de contornar a 
questão. O segredo, dizem 
os gestores de carreira, é 
valorizar os pontos fortes 
enquanto candidato

2 
CUMPRA A REGRA DOS 70%
Se recorre a redes sociais como 
o LinkedIn para procurar novas 
oportunidades, guie-se pela 
regra dos 70%. Candidate-se só 
a funções para as quais o seu 
perfil de competências e 
formação seja 70% compatível 
com os requisitos. Candidatar-
se a uma função com a qual 
não tem compatibilidade não 
só é contraproducente como 
pode ser desmotivador pela 
falta de respostas. 

3 
MOLDE O CURRÍCULO  
À OPORTUNIDADE
O mesmo currículo não serve 
para tudo. Adapte a 
apresentação do seu currículo 

1 
AVALIE O SEU PERFIL
O primeiro passo para mudar de área é sempre uma autoanálise. 
Faça uma retrospetiva ao seu percurso de carreira e 
competências para perceber onde é que elas podem ser aplicadas.

DICAS

às regras da indústria a que se 
está a candidatar para ampliar 
as hipóteses de captar o 
interesse do recrutador. Não 
tem de inventar nada, apenas 
adequar a apresentação.

4 
TIRE PARTIDO  
DA MOTIVAÇÃO
Saber explicar bem o que o 
motiva numa oportunidade de 
entrevista é fundamental. Não 
apresente a mudança apenas 
como uma necessidade gerada 
pela crise, apresente-a como 
uma oportunidade para 
crescer e aprender noutro 
sector onde, pelo seu percurso 
e competências, pode dar um 
importante contributo à 
empresa.

4 ESTRATÉGIAS PARA SE CANDIDATAR A UM EMPREGO NOUTRA ÁREA

FORMAÇÃO

É licenciado em Economia 
pela Faculdade de Economia 
do Porto e concluiu também 
o Programa de Alta Direção 

de Empresas, da AESE, e o 
Executive Program do 

INSEAD

PERCURSO
Entrou no mercado de 
trabalho em 1986, através do 
programa Contacto, da 
Sonae. Passou pelo BCP como 
diretor da Divisão de Mercado 
de Capitais. Chegou a 
presidente do Conselho de 
Administração da BCP Capital 
de Risco, diretor-geral do BCP, 
em 2008 e administrador do 
BCP Investimentos. Em 2014 
assumiu o cargo de presidente 
da comissão instaladora da 
Instituição Financeira de 
Desenvolvimento (IFD) e foi 
até 2019 presidente do 
Conselho de Administração 
da Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto (STCP). Ao 
longo da sua carreira teve 
ainda experiências fora da 
área financeira: foi 
administrador da EDP, da Oni, 
da Inapa, entre outras 
empresas. Atualmente é 
também membro do 
Conselho Superior do grupo 
Sanfil Medicina.

ÚLTIMAS 
LEITURAS
“Winston 
Churchill 
— Uma Vida”,  
de Martin 
Gilbert

MISSÃO
“Proporcionar a melhor 
alocação dos capitais de 

investidores 
maioritariamente 

privados que confiam e 
acreditam na capacidade e 

no conhecimento de 
equipas especializadas 

para detetar oportunidade 
de investimento, de 

acompanhamento e 
futuros desinvestimentos”

PRINCÍPIO DE GESTÃO
“Os maiores desafios nas 

carreiras profissionais são 
colocados quando os 

ambientes são 
extremamente adversos”


