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Nenhuma dessas grandes invenções nas-
ceu à primeira, num acto de concepção 
imaculada. Deixemos pois essa patologia 
do negativismo bem de lado e mostre-
mos que somos válidos, muito capazes 
e de espírito aberto. E assuma-se um 
compromisso com o empreendedorismo, 
com a inovação, com a experimentação. 
Um compromisso com o futuro. O nosso.  
O dos nossos filhos. O do nosso país.

PS1: Não gostamos de impor regras, mas 
achámos que seria interessante pegar 
nos sete pecados capitais e adaptá-los ao 
nosso tema, e assim foram eleitos os sete  
valores capitais. Depois diga-nos se con-
corda com eles.

PS2: Nesta edição, convidamos também a 
revisitar a nossa capital, a nossa Lisboa, 
uma cidade lindíssima que tantas histórias 
tem para contar e tanto tem para mostrar. 
Qual foi a última vez que palmeou os seus 
bairros e as suas ruelas?

Esta edição está inteiramente dedicada ao tema  
my commitment, isto porquê? 
Porque sem ele, o compromisso, sem o nosso, compro-
misso, nenhuma companhia sobreviverá a estes tem-
pos de marés contrárias, ajustes e emagrecimento.  
Já não o era quando a situação estava favorável, quanto 
mais agora com Troikas e FMIs. 

O que todos nós temos de compreender é que sem o nosso  
compromisso, total empenho e vontade nada se concretiza, 
nada se constrói e crise alguma se vence. E esse estado de espí-
rito tem que vir de nós próprios. Parafraseando uma citação do  
Presidente Kennedy utilizada por um dos nossos convidados, 
é altura de mostrarmos o que estamos dispostos a fazer para  
alcançar o sucesso. E não estarmos sempre à espera que uma 
entidade superior – “o Governo” – tome conta de nós e aponte  
o rumo para a nossa felicidade.
Apelamos a que todos se concentrem de corpo e alma no que é 
essencial e que com a sua competência e dedicação acrescen-
tem valor às empresas. Portugal está repleto de pessoas talen-
tosas, capazes e empreendedoras, sofremos é de um pequeno  
problema: um negativismo crónico! Um negativismo em que  
sempre que uma ideia ou projecto é sujeito a análise, leva as  
pessoas a procurar primeiro (e sempre) os pontos fracos e ne-
gativos da proposta e nunca apreciar os pontos positivos e 
construir em cima do que foi proposto de válido. No fundo,  
gostávamos que se trocasse a velha história do “gostei mui-
to mas...” (seguida de lista interminável de objecções que ma-
tam qualquer esperança), pela história do “há aqui coisas boas  
e coisas más. Vamos corrigir o que há de mau, melhorar o que  
há de positivo e construir algo ainda melhor”.
Portugal já está demasiado em depressão para ainda ter-
mos um pensamento castrante, que penaliza quem tenta fa-
zer diferente. Dirão alguns que não há tempo e dinheiro para  
experiências. Mas se assim fosse não teria electricidade, não  
andaria de avião de continente para continente, não estaria a ler 
este texto no seu computador num suporte chamado internet.

O nosso 
compromisso.

petra bruno | Gestora de Projecto

nuno duarte silva | Chefe de Redacção
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..........01..........
Transparência
“Trust, honesty, humility, transparency and 

accountability are the building blocks of a positive 
reputation. Trust is the foundation 

of any relationship.”
Mike Paul
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ana alves da silva
gestora de produto

pierre fabre oral care

0

Permita-me o leitor fazer um breve preâmbulo utilizando uma citação que me  
parece adequada à temática deste artigo – O Compromisso, o Empenho que  
cada um de nós tem para com a Empresa onde trabalha.
Prova-se, desde já, a relevância histórica deste assunto, nos aspectos mais  
fundamentais do ambiente laboral e social.

“ No tempo em que todas as partes do corpo humano não pensavam  
como um todo, mas cada membro tinha a sua opinião e linguagem, as 
restantes partes queixavam-se, indignadas, ao ter de assumir o cui-
dado, o trabalho e o provimento do estômago e que este, ocioso no 
meio deles, não fazia outra coisa senão desfrutar dos prazeres que 
lhe eram concedidos. E, assim, decidiram, em conjunto, que as mãos 
não levassem a comida à boca, que a boca não recebesse os alimen-
tos e que os dentes não os mastigassem. Mas querendo, cheios de 
cólera, subjugar o estômago pela fome, os membros e todo o corpo 
ficaram num completo esgotamento. Tornou-se óbvio, então, que o 
papel do estômago não era, com efeito, a ociosidade e que, se o ali-
mentavam a ele, também ele, por seu turno, os alimentava a eles, en-
viando para todas as partes do corpo o princípio de vida e de vigor, 
repartido por todas as veias, aperfeiçoado pela digestão: o sangue.”

                                                    Lívio, História de Roma, 2.32

Escalas à parte, cada um de nós poderia encaixar neste exemplo.
A individualidade que distingue as pessoas numa organização determina a  
sua riqueza e potencial contudo, pode também contribuir para o seu desgaste.

My commitment
o compromisso

Antes de mais, importa que cada colaborador conheça os valores 
da sua empresa e os aplique de uma forma natural. É o “ vestir 
da camisola”! Seja uma empresa direccionada para a defesa do 
ambiente, responsabilidade social, valorização do Ser Huma-
no, do empreendedorismo e das ideias, cada colaborador deve  
conhecer e praticar os valores da sua empresa. Passando do  
geral para o particular, será o somatório dos valores e per-
sonalidade de cada indivíduo a determinar a qualidade da or-
ganização… porque as empresas são, em grande parte, as  
suas pessoas. Quem lidera e quem opera não tem, necessa-
riamente que seguir a mesma “cartilha”, no entanto, os va-
lores e o estilo de cada um deveriam estar adaptados às  
funções específicas.

Algumas características saltam à vista de tal forma que são  
quase lugares comuns:

LIDERANÇA

Entre outros, são requisitos para liderança, uma grande humil-
dade, um profundo sentido de justiça, coragem, empatia e capa-
cidade de adaptação. Sem um líder, a “ organização” tende para  
a “desorganização”. Permitindo que cada indivíduo expresse 
o que tem de melhor, um bom líder capitaliza para a empresa  
capacidades que contribuem para a sua evolução.

ESPÍRITO DE EQUIPA

>>> A discussão de ideias, de uma forma aberta, honesta e cons-
trutiva, sem explosões nem implosões leia-se, interiorização  
de emoções negativas, com um objectivo comum, é um requisito 
fundamental para o sucesso de uma equipa. 

>>> A disponibilidade, q.b. para o equilíbrio 
individual, posta ao serviço da empresa, 
além de tornar a equipa eficiente, contribui 
para a sua boa imagem. 

>>> O brio no trabalho e o equilíbrio entre 
liberdade / responsabilidade são condição 
para o sucesso da equipa.

Mas nem tudo são rosas; onde há o Bem, há 
o Mal!

Falo de uma característica que alguns 
consideram condição essencial para so-
breviver no mundo urbano: o cinismo. Não 
concordo, pessoalmente, com esta opinião. 
Um cínico é, sobretudo, um inseguro. Nunca 
sabemos o que esperar do cínico pois o que 
parece não é e o terreno é fértil para o boa-
to fácil e calúnia.  O cinismo tem agarrado a 
si, egocentrismo e pessimismo. Não são ca-
racterísticas úteis, mas existem, tal como 
as moscas, que também tiveram direito a 
entrar na Arca de Noé!
Cabe, no fim de contas, a cada um de nós, 
o árduo exercício da auto-crítica, enalte-
cendo os pontos fortes e corrigindo o que 
seja necessário… sempre com humildade e  
fair play!
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de companhias farmacêuticas líderes na  
investigação e desenvolvimento. Entre-
vistámos líderes de opinião do Estado, 
médicos, farmacêuticos e pacientes, e 
desenvolvemos uma abordagem que con-
sideramos inovadora em Portugal, com 
uma estrutura que endereça a necessida-
de identificada de melhores cuidados de 
saúde para mais pessoas. Esta abordagem 
baseia-se nos três pilares da nossa visão 
para os cuidados de saúde: atenção aos 
custos, assumir responsabilidades e inovar  
pela simplicidade. 
Acredita a Bluefish que pode ajudar a re-
solver alguns dos problemas que Portugal 
enfrenta na Saúde, com a criação e desen-
volvimento de novas soluções que asse-
gurem a sustentabilidade dos cuidados  
de saúde.

company

A Bluefish é uma empresa farmacêutica Sueca, fundada 
em 2005 pelo experiente empreendedor Karl Karlsson, 
com o objectivo de criar uma empresa farmacêutica 
no sector do desenvolvimento e comercialização de 
moléculas. Nos anos mais recentes, a Bluefish acumulou 
um portfolio com mais de 35 moléculas e desenvolveu 
uma estrutura que opera em 19 Países Europeus, 
permitindo a entrega eficiente de uma vasta gama de 
soluções terapêuticas com a marca Bluefish. 

A Bluefish é governada por princípios de custos sustentáveis, 
assumpção de responsabilidades e inovação pela simplicida-
de. Os produtos da Bluefish resultam de substâncias genéricas  
conhecidas que foram sujeitas a rigorosos estudos de eficácia  
e segurança. 
A Bluefish pretende beneficiar a sociedade oferecendo medi-
camentos acessíveis, endereçando as necessidades de contro-
lo de custos dos Governos dos Países onde opera e procurando 
contribuir para um futuro sustentável nos cuidados de saúde.  
Continuamente em busca de soluções simples e eficientes para 
os problemas emergentes na saúde.
Enfocados na inovação e na simplicidade do pensamento e da  
acção, assumindo responsabilidades em cada mercado onde 
operamos, sendo eficientes em termos de custos em cada 
passo e todos os dias, vamos criar uma marca forte e viva 
que irá oferecer medicamentos de excelência e acessíveis  
para as massas. A Bluefish iniciou as suas operações em  
Portugal em inícios de 2009, trabalhando de forma próxima 
com uma equipa de profissionais do sector da saúde oriundos  

“O conceito IKEA no 
mundo dos medicamentos.”

.........02.........
Compromisso

“Commitment unlocks the doors of imagination, 
allows vision, and gives us the “right stuff ” to turn 

our dreams into reality.”

 James Womack
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isabel albuquerque
marketing analyst, ims health

msc em gestão dos serviços 
de saúde, iscte

Envolvimento 
e compromisso 
nas organizações
Há uns anos, numa conversa, um amigo comentou: 
“Sabes, acho que existem dois tipos de relações, aquelas com quem 
estamos comprometidos e aquelas com quem estamos envolvidos”.  
Esperei, como habitualmente, o desenrolar do conceito e, depois de lhe 
perguntar qual a diferença desenvolveu: 
“As pessoas que estão envolvidas não têm que necessariamente estar 
comprometidas (apesar de poderem) e vice-versa. O compromisso é 
algo formal, algo que assumimos perante alguém, algo que outras pes-
soas sabem. O envolvimento é algo intrínseco, é uma vontade de estar 
e conhecer, independentemente da existência de um compromisso.”  
Gostei do conceito e pedi-lhe para me dar um exemplo prático… 
“Isabel, é como quando compras um microondas. Se tiveres vontade de 
ler as instruções, saber as suas funcionalidades, características, limita-
ções, etc., aí então, sabes que estás envolvida.” 
Curiosamente, alguns anos mais tarde, tive a oportunidade de verifi-
car que esta teoria não só existe, como tem influência directa na forma 
como vivemos e nos posicionamos na vida e, particularmente, na forma 
como nos comportamos, consciente ou inconscientemente, no nosso  
local de trabalho.

A forma de estar que os colaboradores assumem na organização é hoje 
um dos temas mais referidos na literatura de gestão e de marketing.  
É também hoje reconhecido, que o sucesso de uma organização passa 
pela sua cultura e não tanto pelas leis de mercado, pela posição com-
petitiva ou mesmo pelas vantagens competitivas face à concorrên-
cia. Apesar de estes indicadores serem relevantes, as organizações  

altamente produtivas capitalizaram a sua energia no desenvolvi-
mento e na gestão do poder que reside na cultura organizacional, 
que muito se relaciona com o nível de envolvimento.
De acordo com vários estudos e trabalhos cientificamente  
comprovados (relevância estatística), esta forma de estar tem 
implicações directas na performance/produtividade organi-
zacional e explica (i.e. causa-efeito) o posicionamento com-
petitivo das organizações. Deste modo, o envolvimento dos 
colaboradores na sua organização influencia, pois, muito dos  
resultados alcançados.

Nos dias de hoje, em que o actual contexto enfatiza a crise, a 
situação económica, social, etc., os colaboradores são cada vez 
mais sujeitos a condições adversas que promovem uma maior 
instabilidade no emprego. Face à contracção da economia,  
importa, perceber numa primeira fase e trabalhar numa segun-
da, o envolvimento dos colaboradores com a organização como  
forma de alcançar melhores resultados.
Assistimos, portanto, a um período de mudança. Período esse 
que se faz sentir cada vez mais pelas pessoas e, em consequên-
cia, pelas organizações. Essa mudança organizacional está,  
porém, intimamente ligada à necessidade individual em mudar. 
A não ser que os líderes estejam dispostos a se comprometerem 
em mudar individualmente, a cultura organizacional permanece-
rá estagnada no tempo.

O nível de envolvimento referido neste texto é globalmente re-
ferido como commitment e é definido como um estado psicoló-
gico que caracteriza a relação do trabalhador com a organização  

que tem implicações para a decisão de 
como continuar ou não membro de uma  
organização. Este tipo de ligação pode 
assumir 3 tipos identificados por Meyer  
e Allen (1997):

>>> 1 - Commitment como uma ligação 
afectiva à organização1 (afectivo): Funcio-
nários com experiências organizacionais  
consistentes com as suas expectativas e 
cujas organizações lhes permitem satisfa-
zer as suas necessidades básicas, tendem 
a desenvolver uma ligação afectiva mais 
forte com a organização, do que aqueles 
cuja experiência é menos satisfatória.

>>> 2 - Commitment como uma obrigação 
de permanecer na organização (norma-
tivo): desenvolve-se como o resultado da 
socialização e das experiências que criam 
no trabalhador uma obrigação de recipro-
cidade, que dão ênfase ao permanecer  
leal à organização.

>>> 3 - Commitment como a percepção do 
custo associado ao abandono da organi-
zação (continuidade): desenvolve-se pre-
sumivelmente quando os funcionários re-
conhecem que acumularam investimentos 
que perderão se deixarem a organização, 
ou se as alternativas viáveis são limitadas.



14 15

Deste modo, funcionários com um forte commitment afectivo per-
manecem na organização porque querem, funcionários com um forte  
commitment normativo permanecem porque sentem que devem  
(pois sentem uma obrigação moral de reciprocidade e fidelidade em  
resultado da percepção que têm do modo em como são considerados  
e valorizados pela organização) e funcionários com um forte commit-
ment de continuidade permanecem na organização porque precisam.
Assim, as organizações de sucesso necessitam ter consciência dos  
níveis de commitment dos seus colaboradores e, especificamente, defi-
nir e implementar estratégias que promovam o commitment afectivo.
A relevância da identificação e mensuração do commitment dos  
colaboradores da organização resulta do impacto que estes têm nos 
padrões de comportamento dos colaboradores, que Hirschman (1970) 
designa como Estratégias dos Actores.

Dependendo do commitment, os colaboradores podem assumir as se-
guintes estratégias de actuação dentro da empresa onde trabalham  
(actuação organizacional):

>>> 1 - Voz (voice) - comportamentos activos e discussão construtiva 
dos problemas da organização com vista à sua resolução ou a propor 
sugestões de solução. 

>>> 2 - Lealdade (loalty) - comportamentos relativamente passivos  
consistindo em aguardar que as situações evoluam positivamente  
dando suporte público e privado à organização.

>>> 3 - Negligência (neglect) - redução do esforço e empenhamento  
organizacional ao mínimo, ausentando-se real ou simbolicamente,  
mostrando-se complacente com a falta da qualidade e com a dete-
rioração da situação da organização ou usando o tempo de trabalho  
para assuntos pessoais, sem correr riscos de punição.

>>> 4 - Saída (exit) – decisão de saída da organização (saída externa)  
ou do departamento (saída interna) – desistir da relação.

As três formas de commitment estão negativamente associa-
das com o turnover. Quer isto dizer que o commitment afectivo  
(e em menor dimensão o commitment normativo) está posi-
tivamente relacionado com a performance no trabalho e com  
comportamentos de cidadania organizacional (falar, ter voz, 
participar, afirmar-se…) ou seja, quanto mais commitment  
maior será o desempenho de uma organização. Por outro lado,  
no commitment de continuidade, espera-se não relação ou  
relação negativa com estas variáveis (desempenho e cidadania 
organizacional).
Deste modo, após a avaliação do commitment podemos esta-
belecer as relações com os padrões de comportamentos das 
pessoas nas organizações. Assim, os líderes devem aspirar  
dos seus colaboradores um commitment afectivo com vista  
a obterem um comportamento de voice e loalty (ambos  
preditores do desempenho) por oposição ao commitment de 
continuidade que promove comportamento de neglect.
Ao contrário do que seria espectável, os colaboradores que  
assumem a postura de voice têm uma relação afectiva muito  
significativa com a organização. Se a voz é reprimida, ou seja,  
não é considerada de forma sistemática pela liderança,  
as pessoas assumem uma postura de neglect e um commitment 
de continuidade. Este último não se relaciona com o desejo de 
propor melhorias, mas relaciona-se fortemente com resposta 
neglect ou de reacção passiva com a situação insatisfatória.  
Pelo contrário, este ciclo vicioso pode, em alternativa, ser  
substituído por um ciclo virtuoso, ou seja, se a voz é considerada 
reforça-se o commitment afectivo e a lealdade com a organiza-
ção, o que promove um impacto positivo na produtividade.

Tendo em conta a mudança de paradigmas e de estruturas  
sociais, que por sua vez se repercutem no mundo organizacio-
nal, o commitment assume uma relevância crescente, sendo por  
isso necessário reajustar as anteriores abordagens de liderança 
e de motivação.

Referências Bibliográficas:
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.......03.......
Integridade
“Better keep yourself clean and bright; 
you are the window through which you 

must see the world.”
George Bernard Shaw
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ana cristina fialho

Commitment
Podemos dividir, de uma forma muito pragmática, o ser humano 
entre os que fazem as coisas acontecer e os que deixam que as 
coisas lhes aconteçam.

Não devemos ter perante as várias componentes da vida, uma atitude passiva,  
em que a única coisa activa que fazemos é dizer o que deveria ser feito. Não  
fazendo nada ou fazendo muito pouco para que as coisas realmente aconteçam.  
Isto verifica-se nas várias áreas da nossa existência e como é obvio também  
nas  empresas.
As empresas tem os seus valores , que devem ser respeitados , porque é a única 
forma de se poder viver numa comunidade organizacional tão complexa como são  
as empresas actuais.
Mas cada um de nós, tem que ter o seu próprio papel activo, que de acordo com  
os valores da empresa faça com que esta seja cada vez mais valorizada e um local  
melhor para se “viver”.
Temos que ter  consciência, que a nossa atitude tem um impacto enorme  nos nos-
sos colegas e na nossa empresa. E essa atitude nós  é que a  escolhemos. Queremos  
ser negativos e passar o tempo a lamentar-nos….ou queremos ser positivos e ver  
em cada mudança, em cada desafio, uma oportunidade que nos estão a dar para  
crescermos e sermos cada vez melhores! E assim contribuir de uma forma positiva 
para o nosso bem estar, dos nossos colegas e da empresa!

Temos que contribuir mais e melhor para a empresa a que pertencemos e onde tam-
bém “vivemos”…temos que viver em organizações  mais saudáveis…pelo que aju-
dar, oferecer, aprender, ensinar deverão ser  tão importantes como ter sucesso,  
ser competitivo,...
Porque a consequência de uma atitude de maior compromisso com a empresa e com  
os colegas irá sem duvida ter como consequência o maior SUCESSO individual  
e colectivo!!

E será muito mais gratificante sabermos o que podemos  dar e receber 
da empresa. Sentir que não existe uma relação colaborador vs empresa 
mas sim uma relação colaborador + empresa em que ambos crescem, 
desenvolvem-se e aprendem em conjunto.
Esta atitude mais libertadora de ver o nosso compromisso com a  
empresa de uma forma recíproca, vai permitir sermos mais criativos, 
vivermos melhor os momentos dentro da empresa, sentirmos que  
participamos activamente e sentirmo-nos mais realizados com os  
nossos feitos/contributos. 
No fim de cada dia vamos sentir  orgulho do que somos e da empresa  
que temos e que ajudamos a ser como é!
Obviamente que a conjuntura em que actualmente vivemos não con-
tribui para um pensamento e uma atitude colectiva mas mais para 
uma atitude  autista. Nestes momentos mais difíceis temos tendência  
em pensar muito mais em nós  porque estamos com o pensamento 
na base da pirâmide – na nossa (e dos nossos) sobrevivência. É algo  
natural e intrínseco da natureza humana. Não temos que nos enver-
gonhar desta atitude diferente da que normalmente temos. Mas  
aceitá-la como sendo natural mas contrariando-a.
São exactamente estes momentos que nos põem à prova e que nos  
estimulam a sermos ainda mais empenhados nos nossos compromis-
sos. Porque é nestes momentos que conseguimos fazer uma maior di-
ferença.  Porque é nestes momentos que somos mais precisos para que  
a empresa tenha um presente e um futuro positivo.

Assim, temos que fazer um esforço e contrariar a tendência à nossa  
volta e que não nos deixa ver, que nos sufoca!! 
Temos que acreditar no NOSSO valor!! Temos que acreditar na  
NOSSA empresa!!
E esse acreditar vai de certeza fazer a diferença…
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My Commitment
Um amor eterno?!
Assumir um compromisso parece ser, na sua simplicidade,  
um conceito fácil de compreender, assimilar e, sobretudo,  
um acto sincero e responsável que une um elevado leque de 
acções na nossa sociedade. Assumir um compromisso de-
termina um canal de ligação entre as partes e estende-se  
delicadamente a diversas esferas do nosso Mundo, desde o 
contexto comercial, inter relacional, cultural, ao mais ínfimo 
acto de relação entre os seres humanos. Mas, paradoxal-
mente, o verdadeiro compromisso encerra em si mesmo um  
critério absoluto e uma certeza dominante. Para existir e  
gozar do valor que lhe foi determinado, o compromisso, tem 
que ser cumprido pelas partes. Esta é a sua maior riqueza  
e responsabilidade. Esta é a identidade que o torna tão  
simples e complexo ao mesmo tempo. 

Sem hierarquias nem escalas de valor, o compromisso pode assumir  
várias formas. Voluntário, imposto, adquirido, sincero, honesto, fi-
nanceiro, emocional, não importa a sua origem, importa sim as suas  
implicações e a ligação que ele estabelece. É neste contexto que, na 
esfera empresarial, um compromisso é mais do que um conceito, é  
um valor, um activo e um factor de sucesso.
O principal fundamento de qualquer empresa, numa perspectiva  
intemporal, é gerar riqueza, traduzida em lucro, utilizando para tal 
um leque de factores/recursos disponíveis. Independentemente das  
variações que cada recurso tem vindo a sofrer com o passar das  
décadas, existe um que se mantém e irá manter decisivo ao sucesso  
das empresas – o factor trabalho. Desde a revolução industrial,  
assistimos a um crescimento vertiginoso do Mundo comercial;  
das transacções económicas entre países; das disputas entre  
empresas e das lutas incessantes por posições dominantes em verda-
deiros jogos de poder. 

pedro vitorino
product manager
lundbeck

Mas o mais curioso é que a base de todo este processo está  
centrada nos profissionais que compõe o tecido empresa-
rial, nos operários que trabalhavam nas fábricas, nos quadros  
médios de gestão, nos gestores de topo, nos consultores  
externos, fundamentalmente, em todos os agentes que compõe 
o factor trabalho. Assumindo a enorme competitividade que  
as empresas enfrentam no século XXI, será importante os pro-
fissionais assumirem um compromisso com a sua empresa?!  
Será importante partilharem os valores da empresa?! Será  
crítico assumirem um alinhamento com os objectivos major 
da empresa?! Absolutamente! Não é possível atravessar tem-
pestades ferozes, se não remarmos todos na mesma direcção.  
Sem nunca desvalorizar a nossa individualidade, é o conjunto que 
fará a diferença no resultado final.
O que são, afinal, as empresas, se não a soma de todos os ros-
tos, das virtudes, dos defeitos e das competências daqueles que 
a compõe. Se somos a face visível da nossa empresa, ela será  
tanto mais forte e completa, quanto melhores e mais eficazes 
forem as nossas acções e comportamentos.

Olhando à nossa volta dificilmente não encontraremos concor-
rentes ferozes e bem preparados, instabilidade no ambiente  
externo, alterações regulamentares, medidas restritivas, desa-
fios profundos às nossas marcas. Existem guiões repletos de 
conceitos fantásticos para ultrapassarmos todas estas barrei-
ras. Mas quem as aplica?! Quem as conduz?! Quem as assume 
como compromisso senão todos os profissionais que compõe 
o corpo empresarial. A nossa companhia depende da nossa  
motivação para transformar a teoria em acção, para trans-
formar o problema em solução, para migrar da nossa indivi-
dualidade para o colectivo e para construir resultados com 

base na conquista de oportunidades. Se 
formos bem sucedidos nesta odisseia,  
se formos persistentes, se formos con-
fiantes e, sobretudo, se formos sempre 
melhorando as nossas competências, 
fortaleceremos a nossa companhia e es-
taremos melhor preparados para encarar 
o presente e construir o futuro. Ao invés, 
se nos perdermos na irresponsabilida-
de, se nos entregarmos à desmotivação 
e se nos demitirmos gratuitamente do 
papel que temos, então certamente que 
estaremos condenados ao insucesso.  
E, neste contexto, o nosso insucesso  
individual terá um reflexo negativo no 
conjunto, na equipa e em todos aque-
les que partilham o nosso desafio diário.  
É aqui que reside a magia e a importância 
de um compromisso colectivo com a nossa 
empresa. As tecnologias são reproduzidas, 
os recursos multiplicados, as marcas copia-
das, os acessos são adquiridos, mas as pes-
soas são únicas e irreproduzíveis. Os seus  
talentos, a sua criatividade, a sua paixão, 
o seu espírito de sacrifício, a sua compe-
tência, o seu espírito crítico, o seu instinto 
criador e inovador são, de longe, o maior 
activo de qualquer companhia.
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Neste contexto, não é menos verdade que existe uma preocupação exponencial 
das grandes companhias em fidelizar os seus activos, criando condições para 
que essas pessoas, as que assumiram o verdadeiro compromisso, se estabe-
leçam no seu seio. Porque estas empresas sabem que a fuga de talentos tem  
um custo intangível e muito significativo. Talvez seja uma verdade quando ouvi-
mos dizer que ninguém é insubstituível. Mas, numa lógica de gestão de recursos 
e maximização de performances, qual será o custo de perder um profissional  
de topo, envolvido e dedicado à empresa. 

É por isso que, com a crescente complexidade do nosso pequeno mundo 
comercial, as pessoas tornaram-se na verdadeira variável desta equação.  
Não existe caminho possível para o sucesso que não passe pela criação de no-
vas tecnologias, estratégias alternativas, diferentes soluções para diferentes  
problemas, alteração de paradigmas e novos conceitos, e, todos estes, têm 
origem na mente humana. Somos todos nós os verdadeiros empreendedo-
res, somos todos nós os criadores, somos todos nós os factores de sucesso 
das nossas empresas. Por isso vamos ter coragem e vamos assumir o nosso  
compromisso. Citando o discurso de um dos mais notáveis líderes políticos da 
história da Humanidade – John F. Kennedy – “Ask not what your country can do 
for you, ask what you can do for your country.”
Para que o amor eterno, entre um profissional e a sua empresa, possa flores-
cer ele tem que pressupor um compromisso bilateral. As empresas têm tam-
bém um enorme desafio na motivação dos seus colaboradores, na criação de 
condições para projectos de carreira e na sua formação e preparação contínua.  
Este é o pressuposto base para uma relação a dois, uma relação fortalecida  
e que se quer feliz. Este é o verdadeiro desafio actual, um desafio que care-
ce de um amor a dois, onde as empresas e os seus profissionais estabelecem 
um equilíbrio de forças, de cedências e de sacrifícios, onde o todo será sempre  
superior ao particular. 

Portanto, vamos despir-nos dos nossos egoísmos e egocentrismos e vamos  
lutar pelos nossos sonhos com ambição, sinceridade e dedicação. Vamos pro-
var às nossas empresas que somos a força dinamizadora dos resultados e que 
elas serão tanto mais fortes, quanto mais motivados e preparados estivermos.  
O nosso futuro terá as cores que nós decidirmos pintar.

.......04.......
Eficiência

“Efficiency is doing things right; 
effectiveness is doing the right things.”

Peter Drucker



24 25

O Areias do Seixo tem uma horta, onde  
os próprios donos cultivam diariamente  
legumes, ervas aromáticas e fruta. 
Estamos a falar de agricultura biológica, 
que é levada para a mesa do restaurante, 
garantindo pratos cheios de sabor e fres-
cura. E pode também levá-los para casa,  
visitando a Mercearia do Hotel, onde en-
contrará também chás, azeites e vinhos.
A horta é apenas um exemplo da consci-
ência ambiental com que este Hotel foi  
construído. De facto, da construção ao fun-
cionamento do Hotel, o seu impacto am-
biental é mínimo. E a Natureza agradece, 
proporcionando aos seus hóspedes noites 
e dias inesquecíveis.

Areias do Seixo Charm Hotel, A-dos-Cunhados

       http://www.areiasdoseixo.com/

Eis que, apenas a 35 minutos de Lisboa, se revela um 
dos mais charmosos hotéis do nosso País, vencedor 
do prémio Chave de Platina 2011 atribuído pelo guia 
Boa Cama, Boa Mesa, do jornal Expresso. No texto 
de atribuição do prémio podemos ler a seguinte frase 
que sintetiza a experiência do Hotel: “é um daqueles 
espaços onde se deve ficar pelo menos uma vez na  
vida”. E é mesmo.

Comecemos pelo ambiente: a arquitectura do hotel marca uma 
simbiose perfeita entre o edifício e o exterior. Todos os quar-
tos têm vista para o mar, terraço e lareira, e são decorados 
com elementos rústicos que se integram com a sofisticação 
dos elementos indianos e marroquinos. Poucos hotéis conse-
guem uma conjugação tão perfeita entre sofisticação, conforto,  
calma e natureza.
Três Desejos, Sem Hora Marcada e Sete Sentidos são os no-
mes de alguns dos quartos. Todos únicos porque criados ao 
pormenor. Pode contar ainda com uma Penthouse e com as 
Villas, para estadias familiares. Os preços começam nos 230€, 
e podem ir muito mais longe. Mas quando conhecer melhor o 
Hotel, facilmente relativizará esta questão e perceberá que  
vale cada cêntimo.
Estar no Areias do Seixo proporciona só por si uma sensação 
de relax total. Mas se quiser relaxar ainda mais, conte um SPA  
pronto para elevar os seus sentidos. 

to stay

Areias do Seixo 
Charm Hotel
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Como tudo à nossa volta nos tempos que correm, também o mundo 
motorizado está cada vez mais “ready made”. Veículos fabricados em  
massa, para as massas, onde tudo se parece com tudo e nada se parece  
com nada. Felizmente, surgem ocasionalmente uns quantos objectos 
voadores (estes andam lá perto) não identificados com o status quo. 
Tratam-se de puros objectos de design, construídos à mão, por 
meia dúzia de cabeças loucas, apaixonadas e obcecadas com 
pormenores de forma e de função que não lembram a ninguém. 
Apresentamos-lhe a Falcon Motorcycles. Uma empresa recente 
- fundada em 2007 - mas rica de experiência e de persistência.  
É que segundo consta, o seu fundador, Ian Barry, dedica todas as horas 
vagas que arranja, mais as horas de trabalho a construir motociclos desde 
os 19 anos de idade. 

Um conceito desdobrado em dez. À mão. 
O manifesto conceptual da marca explica a filosofia muito particular  
Falcon: construir uma colecção de dez modelos de genética competitiva, 
únicos, irrepetíveis e icónicos. Construir um modelo por ano, livremente 
inspirados em clássicos da produção pré e pós Segunda Grande Guerra.  
E, finalmente, construir cada modelo e cada peça que lhe dá vida -  
dos cilindros aos parafusos - à mão e sem recurso a fornecedores 
externos, de acordo com as características técnicas e específicas de  
cada modelo. 

temptation

Falcon. 
“The world’s most beautiful motorcycles”
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E vão três. Sobram sete. 
Até à data, dos dez modelos planeados, três já estão concluídos 
e vendidos. Visitemos só alguns exemplos. A estreia deu-se  
com o The Bullet, modelo que teve como base de inspiração a 
famosa Triumph Thunderbird que Marlon Brando guiou no filme 
“The Wild One” (“O Selvagem”) e demorou mais de 1000 horas  
a finalizar. O segundo modelo desenvolvido - The Kestrel - levou 
o dobro de horas a concretizar e ganhou, entretanto, o prémio  
“Best In Show” no Quail Motorcycle Gathering. Mais para 
a frente espera-se, por exemplo, o The Grey, baseado nas 
célebres BSA Gold Star, máquinas que dominaram tudo o que 
era corrida em solos britânicos nos anos 50, graças à sua rapidez  
e fiabilidade. 

Indústria, design e arte.  
Os comentários e as críticas são unânimes. Segundo a revista 
Forbes, cada Falcon merece um lugar na garagem de um 
coleccionador, tal como merece um lugar num Museu de Design  
e Tecnologia. Já para a Esquire, o conceito Falcon representa  
o fim da divisão entre mecânica e arte. Por seu lado, a 
Wallpaper sublinha a história, a criação e, acima de tudo, 
regista a individualidade num mundo cada vez mais corporativo 
e homogéneo. Mas talvez seja a Popular Mechanics quem 
consegue colocar a mais simples e ao mesmo tempo mais 
complexa questão- algo sempre subjectivo quando falamos 
de estética e paixão - será que estamos mesmo perante as  
“The world’s most beautiful motorcycles”?

       http://www.falconmotorcycles.com/ .........05.........
Objectividade

“A creation needs not only subjectivity, 
but also objectivity.”

Stephen Chow
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fernando rente
partner

identidade digital

O compromisso 
está fora de moda?
Alguma vez pensou no que as redes sociais podem fazer pelo ali-
nhamento da visão dos colaboradores, motivação da equipa e con-
sequentes resultados em termos de desempenho? Neste momento,  
o mindset da maior parte dos gestores é o oposto: as redes sociais 
são vistas como uma coisa meramente fun, com a qual os colabo-
radores perdem tempo e foco. Um estudo realizado por advogados 
britânicos demonstrou inclusivamente que o Facebook foi citado 
em quase todas as causas de separação conjugal nos últimos meses. 
Mais uma distração na já difícil gestão da vida familiar e profissio-
nal em plena Era das Redes Sociais onde parece ser tão fácil divagar  
por outros mundos.

Mas nem sequer é preciso recuar muito tempo para nos lembrarmos dos primei-
ros esforços para aproveitar as novas possibilidades tecnológicas em prol da 
comunicação interna. Nas empresas farmacêuticas, o caso mais paradigmática 
foi a “quase sempre pobre” Intranet. 
Muitas vezes desenvolvida com objetivos delineados pelo Marketing, Comuni-
cação e Recursos Humanos, com uma estrutura desenhada de raiz ou adapta-
da pelo departamento de TI a partir das guidelines internacionais e depois…  
Depois é que era pior. A plataforma estava criada, ninguém sabia muito bem 
o que fazer com ela, como levar a equipa a utilizá-la (o famoso engagement)  
e como arranjar tempo e know-how para manter as informações fresquinhas, 
atualizadas e relevantes… 
A falha na estruturação de base de um projeto como a Intranet levou a que, 
na grande maioria dos casos, esta se tivesse transformado num repositório 
de informação dos diversos departamentos internos, com algumas notícias  
sobre a empresa, formulários de report financeiro, mapas de controlo de cus-
tos, formulários de Recursos Humanos, a ementa da semana na cafetaria e 
pouco mais. Sobretudo, a Intranet nunca conseguir ser um espaço dinâmico de  
“conversação”, mas antes um canal unidirecional de comunicação como tan-
tos outros já existentes, do quadro de avisos dos anos 80 à newsletter dos  
anos 90 (ou à newsletter eletrónica dos primeiros anos do novo século). 

Nesta edição da HIP falamos de compromisso. Será que o  
compromisso está fora de moda? Será que as redes sociais só 
servem para minar a noção tradicional de compromisso? Hoje 
as pessoas são sobretudo fiéis a elas próprias, aos seus sonhos  
e ambições. Valorizam o equilíbrio entre a vida profissional  
e pessoal, o reconhecimento do mérito e da competência e a 
transparência dos circuitos de comunicação nas empresas.

É por isso que as Intranets empresariais podem ser um instru-
mento poderoso de gestão de equipas. Se pensarmos numa  
rede criada com alguns pressupostos de “marketing relacional”, 
poderemos estar a falar de uma oportunidade para: 

>>> Alinhar a visão dos colaboradores em relação aos objetivos 
e ADN da empresa, por exemplo através de uma dinâmica de 
webcasts (pequenos vídeos) em que o responsável da empresa 
responde periodicamente de forma direta às dúvidas e questões 
dos colaboradores, abordando, ao mesmo tempo, tópicos rela-
cionados com a estratégia empresarial; 

>>> Comunicar diretamente e em tempo real com os colabora-
dores que estão fora da empresa (Delegados de Informação  
Médica, Responsáveis de Zona, Consultores, etc.), através de 
mecânicas de Instant Messaging ou videocalls; 

>>> Receber insights das equipas sobre questões que se podem 
tornar problemas se não forem rapidamente resolvidas, recor-
rendo a micro-aplicações para smartphones ou a um simples  
sistema de reporting por SMS ou MMS; 

>>> Receber, de igual forma, insights sobre questões que podem 
ser uma verdadeira oportunidade de negócio se forem rapida-
mente endereçadas; 

>>> Envolver equipas na resolução de problemas de forma mais 
criativa, dinâmica e eficaz, com focus group online em tempo  
real ou reuniões virtuais; 

>>> Criar programas de formação interna 
que ultrapassem as clássicas noções de 
formação à distância e sejam verdadeiras 
fontes multimédia de conhecimento; 

Estes são apenas alguns dos exemplos de 
pontos que podem ser trabalhados de for-
ma a estimular o compromisso da equipa 
para com a empresa. No contexto económi-
co atual, temos a consciência de que o mer-
cado está mais exigente e competitivo do 
que nunca. Ter uma equipa envolvida, mo-
tivada e empenhada na resolução de pro-
blemas e na maximização das vantagens 
competitivas da sua marca passa, sem dú-
vida, por bons mecanismos de comunicação  
(o José Mourinho não me deixa mentir…).  
Os meios digitais ultrapassam barreiras 
físicas como a distância e ajudam a gerir 
timings para que não se percam os momen-
tos-chave de decisão, aqueles que fazem 
verdadeiramente a diferença. Agora é a 
sua vez de dar o passo seguinte. Como di-
ria o Barack Obama no lançamento da sua 
campanha para as Presidenciais de 2012:  
“It begins with us” ! E não, o compromisso 
não está fora de moda… 
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Ou seja, além de mostrar a sua mestria com 
os pauzinhos também pode mostrar a sua 
veia artística com um marcador. Chegada 
a hora de pagar há mais um pormenor a ter 
em conta: neste estabelecimento só se fia 
a maiores de 90 anos, acompanhados dos  
respectivos pais.

Peisheirada – Tasca de sushi
Calçada Bento Rocha Cabral nº4 (mesmo ao lado  
da sede do PS no Largo do Rato)
Reservas: 211 538 251
Aberto ao almoço das 12h às 15h e ao jantar das 
19h30 às 23h; encerra ao Domingo

       http://www.peisheirada.com/

to eat

Iscas com 3 dias de frigideira. Panados em carcaça  
que ainda foi à Guerra 14-18. Pastelinhos de bacalhau  
com a consistência de tijolos. Nesta tasca não vai 
encontrar nada disso. Porque esta bem alfacinha 
tasca, de azulejo na parede e tudo, é uma tasca do bem 
nipónico sushi.

Pequena como se quer a sardinha (só tem 28 lugares), mas com 
um ar fresco como se quer todo o peixe, nesta atípica tasca vai 
encontrar uma cozinha de fusão entre gastronomia japonesa 
e portuguesa. Ao almoço pode experimentar de 2ª a 6ª, um 
agradável buffet “all you can eat”, a um preço bem simpático 
e perfeitamente adequado a estes tempos de crise. E se não 
houver alguma das suas iguarias preferidas, é pedir que o seu 
desejo será realizado na hora, sem peixeiradas ou confusões.
Esta casa, que se quer bem portuguesa apesar do que lá se come, 
tem mais uma particularidade: tal como nas ruas de Lisboa,  
os transeuntes deixam as suas mensagens directamente nas 
paredes para toda a gente ver, ler e comentar. 

Uma rua estreita do Príncipe Real. 
Este podia ser um motivo para 
desistir já de visitar o restaurante 
Charcutaria Francesa. Mas não 
é. A primeira boa notícia é que o 
restaurante oferece um serviço de 
Valet Parking, sem qualquer custo 
adicional. Podemos passar então às 
próximas boas notícias.

A Charcutaria Francesa é um restaurante 
que aposta numa cozinha de fusão 
arrojada e irreverente (mas não demasiado 
irreverente, até os mais tradicionais 
irão gostar), combinando a gastronomia 
tradicional com pratos de tradição 
mediterrânica. Para quem já conhece, as 
entradas não surpreendem, mas ainda 
bem: a manteiga com pimenta rosa e o 

Peisheirada
Tasca de sushi

Charcutaria 
Francesa

Uma casa onde apetece ficar

queijo fresco com doce de abóbora são já uma obrigatoriedade 
antes do prato principal. Quanto ao prato principal, teremos de  
esperar pelo Chef Manuel Pessoa. Sim, porque é ele que irá ter 
consigo à sua mesa e revelar o menu do dia. Neste ponto, não 
sabemos de que gostamos mais: se da forma como descreve os 
seus pratos, se da oportunidade de receber um aconselhamento 
acertado de acordo com o nosso gosto, ou se do prazer de ouvir 
alguém falar com tanto carinho dos pratos que confecciona  
para nós. Descrever o ambiente da Charcutaria Francesa não 
é fácil, porque nem é demasiado tradicional, mas também não 
podemos dizer que seja moderno. Também o podíamos chamar 
de caseiro, mas a sensação não é a de estar em casa. É calmo, 
sem dúvida. E é bom para jantares românticos. E perfeito para  
ir com o seu grupo de amigos, e ficar. Porque vai querer ficar.

Charcutaria Francesa
Rua Manuel Bernardes nº 5 a/B
Contactos: 91 103 33 92 | 21 395 84 45
Almoço das 12h às 15h, de 2ª a Sábado | Jantar das 20h às 24h, de 5ª a Sábado

       http://www.charcutaria-francesa.com/
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reading

Dostoievsky. O autor do qual não podemos (devemos) fugir, 
e que continua a ser a referência de muitos dos maiores au-
tores contemporâneos, não apenas na literatura mas tam-
bém no cinema (o que seria de Woody Allen sem a influência  
dostoievskiana?), teatro, etc. Um autor que coloca a questão mo-
ral no centro das suas obras, de uma forma tão contemporânea 
que qualquer um de nós se irá identificar ainda com as teias per-
versas das suas narrativas.

É possível um livro tornar-se ainda mais actual com o passar  
do tempo. É sim. “Os Irmãos Karamazov”, uma das grandes obras 
do autor a par com “Crime e Castigo” ou “O Jogador”, ganha um 
renovado sentido à luz dos acontecimentos políticos e económi-
cos pelos quais passamos. Ler esta obra em 2011 leva-nos a in-
vadir a complexidade do comportamento humano e, pelo menos,  
a compreender a possibilidade dos eventos que tantas vezes  
nos parecem esquizofrénicos.
Não nos vamos enganar: “Os Irmãos Karamazov” é um verdadei-
ro folhetim novelesco. O enredo conta-nos a história de uma  
família – através de três irmãos – que encerra em si o melhor e 
o pior do Homem. Como é típico de Dostoievsky, vamos acom-
panhando o desenrolar de acontecimentos surpreendentes,  
tragicómicos, viajando constantemente pelo tempo conforme 
vontade do narrador. Um narrador que parece brincar connosco, 
gozar até. Chegamos a chatear-nos com este narrador, figura  
que nem sabemos se existe ao certo. Mas ao mesmo tempo  
rimo-nos com ele. E emocionamo-nos. Passamos a conhecer 
as personagens como pessoas reais com as quais convivemos  
todos os dias. E quando damos por isso, os dois volumes que 
compõem este livro chegaram ao fim. 
E é esse o segredo. Dostoievsky obriga-nos, estejamos ou não 
conscientes disso, a tomar posições. A gostar deste ou daquele 
personagem e a odiar o outro. E muitas vezes ficamos do lado  
do “mau”. E os acontecimentos e comportamentos que não  

“Os Irmãos Karamazov”. 
Mais actual do que nunca.

compreendemos ou rejeitamos a início, 
de repente tornam-se claros e aceitáveis, 
como se não pudessem ter acontecido  
de outra forma. “Os Irmãos Karamozov” 
é uma viagem à compreensão da moral  
humana. Vem de um tempo onde ainda  
faltava muito para inventar os livros de 
auto-ajuda. Mas ajuda muito. Por trás do 
enredo de novela está uma viagem filo-
sófica. Por trás da capa do livro, está uma  
experiência de vida.

......06......
Respeito

“Relativity applies to physics, not ethics.”

 Albert Einstein



36 37

Eu e “Ela” 
e Nós e “Ela”

teresa gesteiro
country brand leader cns&pain
laboratórios pfizer

Eu e “Ela” temos uma relação muito especial.

Já imaginaram o tempo que dedicamos a “Ela”,  
o número de vezes que estamos a pensar n’”Ela”?  
E os altos e baixos que esta relação tem?

Ora vejamos…

Numa primeira fase, estamos completamente enamorados, tudo  
é maravilhoso, espectacular, a nossa dedicação é total. Segue-se  
uma fase de desilusão e o segredo é ultrapassar rapidamente esta 
segunda etapa e passar para a fase seguinte – fase de dedicação –  
e prolongá-la, prolongá-la o máximo que conseguirmos. É nesta  
terceira fase que assumimos que vamos dar tudo por ela e que nos  
apercebemos que o sucesso dela depende nós e, naturalmente,  
que o nosso sucesso está dependente dela. Então entrámos na etapa 
onde temos que dar o nosso melhor e de fazê-la sentir que é nossa.  
Com o aparecimento deste sentimento de pertença, tudo muda –  
a forma como gerimos e como executamos. Tudo se torna muito 
mais simples e mais eficiente. Vamos para além do nosso horizonte,  
tentamos procurar novas oportunidades, ambicionamos ver a empre-
sa crescer e nós próprios também a crescemos e evoluímos profissio-
nalmente. Este sentimento acaba por transparecer e é contagiante,  
muitos dos que nos rodeiam acabam por agir como nós e gera-se  
um movimento positivo. 

Quem não partilha do mesmo espírito, acaba por se sentir excluído. 
Depois vem a fase menos positiva, quando achamos que já atingimos  
o estado estacionário, em que já sabemos fazer tudo e não existe  
nada de novo. A nossa grande missão, é protelar esta fase o máxi-
mo que conseguirmos, idealmente evitá-la ou ultrapassá-la tão rapi-
damente que nem damos por isso. E para isso, penso que o segredo é  
desafiarmo-nos e estarmos constantemente a ser desafiados.

É tão mais saudável quando sentimos que fomos um elemento-chave  
no sucesso da empresa, que o nosso contributo foi crucial para atin-
girmos os resultados. Sentimo-nos orgulhosos do nosso trabalho,  
da nossa dedicação.
Mas como em todas as relações, o parceiro – neste caso “Ela” – também 
tem que reconhecer que fomos fundamentais e deverá transparecer 
esse reconhecimento. Esta atitude também influenciará positivamen-
te os restantes colaboradores, pois todos gostam de ser reconhecidos,  
valorizados perante os outros. Esta situação pode gerar alguma com-
petição, o que de certa forma é saudável, mas dependendo do líder,  
também poderá ser o início da criação de um espírito de equipa,  
fundamental para a empresa.

A partir deste momento, passamos a fazer parte de duas relações,  
a Eu e “Ela” e uma nova: Nós e “Ela”, que coexistem e que têm  
objectivos comuns. Esta segunda relação é mais difícil de gerir porque 
envolve outras pessoas e “Ela“ tem um papel fundamental. 
Passamos a pensar e a agir não só como entidades individuais, mas ter 
em consideração a equipa onde trabalhamos. O equilíbrio destas duas 
relações permite a realização do Eu, do Nós e d’ “Ela”.
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to drive

The Beetle
A não ser que os nossos leitores tenham passado os 
últimos 50 anos numa estação espacial na órbita de 
Saturno (ou num reality show da TVI a decorrer em  
África), já todos ouviram falar dos The Beatles. 
Pois que a Volkswagen não quis ficar atrás dos Fab 
Four e a propósito do lançamento da segunda gera-
ção do remake do seu mais icónico automóvel, decidiu  
simplesmente chamá-lo de The Beetle. Ou não fosse  
ele igualmente famoso mundialmente e com seme-
lhante sucesso comercial à escala planetária.

Um dos maiores ícones automóveis de sempre acaba de ser re-
novado. A Volkswagen revelou a segunda geração do Beetle,  
tentando recuperar o sucesso do modelo original com um de-
senho mais próximo do célebre “carocha”. Um modelo cujas 
vendas registaram o número impressionante de 21.5 milhões  
de unidades.
Maior, mais largo, mais baixo (e segundo alguns, mais masculi-
no), o novo Beetle emancipou-se, ganhando um visual retocado,  
espaço interior e uma gama de motores completa. 
No interior, totalmente redesenhado, destaque para a ausên-
cia da famosa jarra no tablier, mas também para a inclusão de  
equipamentos como o sistema de acesso mãos livres, sistema  
de navegação (pela primeira vez disponível num Beetle), siste-
ma de som desenvolvido pela Fender (uma experiência pionei-
ra da famosa fabricante de guitarras eléctricas) e um enorme  
tejadilho panorâmico.

Ao nível de motores, tal como as músicas 
dos The Beatles, há para todos os gostos: 
três motores a gasolina - 1.2 TSI de 105cv, 
1.4 TSI de 160cv e o potente 2.0 TSI de 
200cv -, e dois motores diesel - 1.6 TDI de 
105cv e 2.0 TDI de 140cv, ambos equipados 
com a tecnologia “ecológica” BlueMotion.
Para aqueles que acham que o The Beetle  
já não é um automóvel suficientemente 
amigo do ambiente porque deixou de ter  
a jarra no tablier, a Volkswagen está a  
desenvolver uma versão híbrida já vista 
no protótipo Jetta CC e que combina um 
motor 1.4 TSI a gasolina com um propulsor 
eléctrico de 27 cavalos. 
Ainda sem preços anunciados, a comercia-
lização do novo “novo” Beetle na Europa  
está agendada para o próximo mês de  
Outubro. Ou seja, quem estiver interes-
sado é bom que não gaste o subsídio de  
férias todo. Nem invista muito no regresso 
às aulas dos filhos. Afinal para quê com-
prar coisas caras que eles depois estragam  
num instante?
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01 > Será que as companhias farmacêuticas estão a seguir  
o caminho correcto? Será o modelo tradicional de visita o 
mais eficaz?

02 > Que formas alternativas de visita poderão responder às 
necessidades de informação da classe médica? 

03 > O que é que considera mais importante na visita médica? 

04 > Como valoriza o trabalho do DIM? 

05 > De que forma gostaria de ser abordado: por visita, por  
e-mail, acedendo a uma plataforma de conteúdos, outra?

Dr. Luís Cunha Miranda

01 > É muito difícil estruturar outro modelo de visita que não o que 
existe actualmente. A IF tem muitas regras e muitas dificuldades  
em adaptar a visita ao visitado. Ou seja para mim a eficácia da visita 
resulta do delegado da mensagem e da repercussão que tal informação 
tem na minha prática clínica. Muitas das vezes é esquecida a parte 
da informação médica e as empresas colocam o delegado apenas 
como representante de vendas o que a meu ver é uma estratégia  
pouco eficaz.

02 > Umas das questões é adaptar o portfólio da empresa à especialidade 
e apresentar aquilo que o médico necessita e não apenas o que a empresa 
estrutura em termos de unidades de custo.

reviews

Se o objectivo 
primário da 

visita médica 
é informar o 

médico sobre os 
produtos, várias 
questões hoje se 

colocam: 

dr. luís cunha miranda
reumatologia e medicina

do trabalho
instituto português

de reumatologia

Por outro lado outras formas mais científicas como workshops 
ou painéis de peritos como partilha de experiências em grupo 
podem ser alternativas à tradicional visita.
Diria que as novas tecnologias poderão ser úteis, apesar de  
estarem na moda nunca irão substituir a relação entre o médico 
e o DIM

03 > A qualidade. Quer da mensagem quer dos conteúdos 
apresentados mas sobretudo do delegado e da empresa.  
Apesar de muitos médicos considerarem o papel do delegado  
e da restante estrutura da IF como demasiado comercial e  
virada para a prescrição eu penso que uma empresa que invista 
na formação do seu staff que encare o médico como prescritor 
mas igualmente como parceiro e pugne pela ética e pela quali-
dade faz a diferença. Quantas vezes precisamos de artigos e  
estudos ou dado importantes e recorremos em primeiro lugar  
a um delegado para os obter. 

04 > O DIM é a cara da empresa e é através da sua prepara-
ção, cuidado e simpatia que o médico se liga a determinado 
laboratório como parceiro da sua prática clínica. A imagem 
de credibilidade de rigor científico tem de ser o fundamental.  
Contudo a relação faz-se de empatia e de cooperação e mui-
tas das vezes é da responsabilidade do delegado a boa ou má  
imagem que se tem duma empresa. O delegado é alguém que 
pode ter dados interessantes de algum produto mas terá  
igualmente que saber ouvir e valorizar a prática clínica indi-
vidual dos médicos. O trabalho dum DIM é valorizado muito 
pela valorização que ele próprio faz da sua profissão e papel  
para o médico.

05 > A visita nunca deixará de ser relevan-
te para o médico podendo contudo deixar 
de ser economicamente relevante para o  
laboratório. Mediante o tipo de informação 
e as necessidades específicas do espe-
cialista a visita do DIM poderá ter de ser 
complementada por um Medical Science 
Liason ou similar, que permita aprofundar 
os conhecimentos, elevar cientificamen-
te a visita. Não sei até que ponto as no-
vas plataformas irão substituir a ligação  
existente entre os laboratórios e os  
médicos, contudo poderão ser platafor-
mas complementares ligadas a programas  
de formação online ou acesso a revis-
tas entre outras possibilidades. As redes  
sociais ainda não fizeram grande impacto 
em termos da alteração da visão que temos 
da formação e informação médicas mas 
parece-me que dado a sua grande populari-
dade serão eventuais apostas de futuro. 
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wineA linguagem 
do Vinho
Graças à evolução do conhecimento sobre a composição 
do vinho e suas transformações, o vocabulário viria a  
enriquecer-se com muitas expressões ao longo do século XIX, 
conhecendo-se na altura mais de cento e oitenta. 

Hoje, as expressões ultrapassam o milhar e, qualquer provador 
consciente e informado utiliza-as para exprimir as suas impressões 
da forma mais clara e objectiva. No entanto, quando a imagem das 
mesmas não é totalmente nítida, tende a brincar com as palavras, 
esticando ou mesmo desviando, num sentido figurado, o seu significado.  
A imaginação torna-se assim numa «arma» para poder compreender  
a linguagem.
Nos aromas, a confusão também se instala. Afinal, encontrar fragrân-
cias como pêssego, mel, cereja ou suor de cavalo num vinho parece coisa 
impossível. Mas não é: «A maioria das pessoas pensa que, por exemplo,  
o aroma a suor de cavalo está ligado a uma determinada região.  
Mas não. Ele tem a ver com as madeiras velhas utilizadas no processo  
de estágio do vinho que podem arrastar aromas menos positivos»  
explica Mário Louro. Assim como os aromas a especiarias, como a noz 
moscada ou o tomilho, podem ser encontrados em vinhos muito maduros 
pelo sol ou, os aromas a vegetais, como os cogumelos, são próprios  
de vinhos tintos conservados durante anos em garrafa. 
Nos aromas frutados, muito comuns em vinhos jovens, o perfil de 
substâncias aromáticas pode ser semelhante a qualquer fruto 
de graínha ou caroço. Quanto aos florais têm muito a ver com a 
maceração pelicular que se dá no álcool, arrastando para si uma grande  
riqueza aromática.

maria joão de almeida
www.mariajoaodealmeida.com

Émile Peynaud, autor do livro «O gosto do vinho», 
explica por outras palavras que «certos vinhos 
brancos cheiram a flor da vinha e, por extensão,  
a outros aromas florais. A constituição aromática 
da rosa, por exemplo, é bem conhecida, como 
todas as suas nuances vizinhas. A uva verde, pelo 
contrário, tem um aroma herbáceo, a folha verde. 
Quando se faz o envelhecimento de um vinho 
obtido de uvas não completamente amadurecidas, 
ao envelhecer o aroma verde murcha pelo que 
o vinho cheira a tisana, a feno ou a ervanária.» 
Curiosamente, nem os copos utilizados para 
provar vinhos escapam a este vocabulário.  
É que, se não forem devidamente lavados e 
secos, podem apresentar odores desagradáveis a  
armário, verniz ou cartão, factores que podem 
alterar as características do vinho. Por outro lado, 
será importante lembrar que nunca se devem 
encher demasiado os copos de modo a proporcionar 
ao vinho uma melhor libertação de aromas  
prontos a serem mais facilmente reconhecidos. 

Para compreender o mundo do vinho, só mesmo 
apostando na cultura vínica. Só assim se poderá 
convidar amigos para jantar impressionando-os 
com frases eruditas...
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person

Speed Quiz

01. Um momento marcante 
O momento contínuo que é a minha filha 
Francisca.

02. Uma cidade 
Paris.

03. Uma música 
“Dance Me to the End of Love”, Leonard Cohen.

04. Um livro 
“Em Busca do Tempo Perdido”, Marcel Proust.

05. Um desafio profissional  
O próximo!

06. Uma viagem 
Islândia.

07. Uma curiosidade sobre si 
Não vejo televisão há mais de dez anos.

08. Uma máxima de vida 
“Think big, act small, do lots of both but keep it 
smart and simple.”

antónio serras rendas 
country manager bluefish 
pharmaceuticals 
35 anos

09. Um filme 
“Persona”, Ingmar Bergman.

10. Uma marca 
Google.

11. Um produto da concorrência  
Mais cedo ou mais tarde, todos serão também 
meus.

12. Um medo  
Não saber reconhecer as oportunidades que a 
vida me dá para aprender com os outros.

13. Um sonho 
Escrever.

14. Uma personalidade histórica 
Richard P. Feynman.

15. Um concorrente (colega da IF) que gostasse 
de ver a responder a este questionário 
Petra Bruno, Bug Healthcare.

......07......
Inovação

“When all think alike, then no one is thinking.”

Walter Lippman
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Atelier Joana Vasconcelos 
Edifício Gonçalves Zarco 

Rua da Cintura do Porto de Lisboa 
Doca de Alcântara Norte 

1350-352 Lisboa 
atelier@joanavasconcelos.com 

http://www.joanavasconcelos.com/

Joana Vasconcelos nasceu em Paris em 1971 e 
tornou-se numa das imagens de Portugal. 
Artista de ideias fortes, opiniões assertivas, até 
insolentes, vindas de um fundo profundamente 
humanista.

Nas suas peças utiliza materiais tão comuns e improváveis como  
croché, vidro, algodão e plástico, exemplo disso são peças como 
o Coração Independente Vermelho (2005) feitos com colheres 
de plástico, o famoso Sapato Dorothy (2007), este último feito  
com panelas, e o Piano Dentelle (2008) feito em croché e algodão.

Actualmente participa na exposição The world belongs to you, no  
Palazzo Grassi em Veneza com Contaminação. 
Contaminação apresenta-se sob a forma de um enorme e estranho corpo 
têxtil tentacular, de cores e texturas variadas, síntese quimérica de 
trabalhos anteriores da artista. A instalação invade o espaço do museu 
contaminando-o e interferindo com a experiência do Lugar vivenciado 
pelo observador. O efeito orgiástico, gerado pela explosão de formas, 
texturas e cores reencarna os valores dionisíacos, em claro contraste 
com a dimensão apolínea da organização racional e disciplinada 
do espaço arquitectónico. Num momento em que os princípios da 
segurança e da saúde imperam sobre a vida quotidiana e o espírito 
de transgressão é eufemisticamente reinterpretado, Contaminação 
reintroduz o paradigma dionisíaco, sublinhando o poder do hedonismo 
e do sensualismo dos costumes.

talent

Joana Vasconcelos

Coração Independente Vermelho Piano Dentelle

Sapato Dorothy
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“Contaminação” de Joana Vasconcelos

filipa horta
nutricia

Pensar em “commitment” nos dias actuais, faz-me concreti-
zar que tenho um dever importante nas mãos. 
Dever de não ficar indiferente, de realizar projectos, de fazer 
mais, de correr atrás…

Este compromisso em primeiro lugar é comigo – I’m committed to me!  
O compromisso em continuar a fazer as coisas em que acredito,  
da forma que considero mais correcta e responsável. 
Committed também com aqueles que me permitem fazer o que gosto 
a cada dia, a Empresa onde trabalho. Na Nutricia Advanced Medical 
Nutrition, o meu compromisso é estar empenhada em criar resultados 
inovadores, fazer as coisas acontecerem e contribuir em cada dia com 
uma atitude positiva. Comprometida em arranjar soluções, descobrir 
oportunidades e encarar a mudança com optimismo. 
Na Nutricia estamos fortemente comprometidos em garantir melhor 
nutrição para todos, oferecer soluções inovadoras que garantam uma 
melhor qualidade de vida, pois o estado nutricional contribui de forma 
determinante para a saúde. 

I’m committed com todos aqueles que precisam das nossas soluções 
nutricionais, às vezes única fonte de alimentação, às vezes o único  
“docinho”, são eles a verdadeira fonte de inspiração!

My Commitment
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gadget

Chromebooks
 ·················· Nas nuvens ·················· 

Google

net instantânea (wi-fi e 3G), a mesma  
experiência, aqui ou na China, aplicações 
para todos os gostos (sem cd’s, dvd’s ou 
instalações complicadas), actualizações 
automáticas e invisíveis, sem medos de 
backups e sem receios de perda de infor-
mação (os ficheiros não residem no disco 
do computador). Como sempre, a perfeição 
dura pouco quando o entusiasmo esmore-
ce e somos assaltados pelas nuvens negras  
da (provável) perda de privacidade, das 
(mais que prováveis) perdas de rede ou, da 
pura e simples ausência dela, das (even-
tuais) falhas de segurança e da estranha  
sensação de nada ser nosso. Certo é, que  
há bem pouco tempo sentiamos a mes-
ma desconfiança em relação às compras  
online, movimentos bancários, entregas 
de IRS, chats e por aí fora. É tempo de se-
guir em frente. As vantagens valem a pena.  
Basta um pouco de bom senso e prudên-
cia, como tudo na vida. Chrome ou não,  
a núvem está mesmo por cima das nossas 
cabeças. Somos todos uns cromos. 

 

      http://www.google.com/chromebook/

Toda a web, a qualquer momento, em qualquer lugar. 
Esta é a promessa da já célebre “cloud”, a núvem tão na 
moda nos últimos tempos, onde a informação digital 
de qualquer utilizador estará doravante armazenada 
num qualquer servidor, num qualquer país, excepto no  
nosso computador. 

Entre as várias propostas já apresentadas (Amazon, Apple,  
Microsoft, etc.) estará, discutivelmente, a mais badalada: a  
versão Chrome OS com chancela Google. Há pelo menos dois 
anos que ouvimos falar nela, embora só agora apareçam os  
primeiros computadores exclusivamente criados para corre-
rem o sistema do colorido símbolo Chrome(ado). Para já, temos  
duas propostas de portáteis com elevada autonomia, leves,  
bem construídos e com nuvens de vantagens: sempre ligados, 

Farto de soluções instantâneas 
ou requentadas?

Muitos eventos são assim. Soluções instantâneas, sem 
toque pessoal, servidas vezes sem conta e a maior 
parte das vezes desligadas de um plano de marketing 
ou de uma estratégia de comunicação. Se quer que os 
seus eventos sejam outra história (normalmente com 
um happy ending)  visite www.bug.pt e descubra tudo 
o que a Bug events pode fazer por si. 

Everyday a 
different story
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travel

Lisboa 
encantadora

Não precisa de ir para fora para conhecer uma cidade 
lindíssima, repleta de charme, de encanto e muito mais.
Já conhece Lisboa?
Perca-se nas suas ruelas do Bairro Alto, Alfama e Baixa, 
desfrute de uma paisagem inigualável. 

Poucas cidades se podem gabar de, como Lisboa, terem um  
magnífico cenário natural e uma identidade cultural tão genuí-
na, rica e variada. A Lisboa adormecida do século XX surge ago-
ra como uma cidade orgulhosa e confiante no seu estilo muito  
próprio, e com o seu legado histórico intacto (sobretudo o da 
época dos Descobrimentos). A cidade renasce de uma for-
ma nunca vista desde a reconstrução pós-terramoto de 1755,  
pois enquanto a maioria das capitais europeias foram em  
grande parte destruídas durante a Segunda Guerra Mundial e 
subsequentemente reconstruídas, Lisboa manteve-se neutra 
e sobreviveu à guerra, não tendo por isso sofrido uma renova-
ção significativa desde o século XVIII. Isso quer dizer que os 
seus bairros históricos hoje aparentam ser ruínas românticas,  
mas tanto lisboetas como os que chegam de fora estão a des-
pertar para o encanto da Lisboa antiga. Ela vai-se lentamente 
renovando, seduzindo com as suas belas vistas e com os seus 
padrões de azulejos e calçadas, convidando à abertura de novos 
cafés, lojas, hotéis de charme e restaurantes. 

Enquanto essa nova energia contangiante 
paira no ar, deixe-se levar pelo que sempre 
existiu - uma cidade que deslumbra pela 
sua autenticidade.
Descubra a cidade de Vasco da Gama,  
Infante Dom Henrique e Magalhães em 
monumentos Património Mundial da épo-
ca dos Descobrimentos, e passeie pela  
primeira grande zona planeada da Europa.
Falar de Lisboa é também falar de fado.  
O Fado é um dos poucos sons urbanos 
tradicionais do mundo. Ele atravessou 
as ruas de Lisboa do século XIX até ao 
topo das tabelas de World Music de hoje.  
Desde amadores em tascas tradicionais,  
a profissionais em casas de Fado, sinta a 
autêntica alma lisboeta. Deixe que Lisboa 
que lhe mostre o seu encanto.

Adaptado de: 
       http://www.lisbonlux.com/



54 55

sound

Tudo muda e tudo passa. É lugar comum, 
mas é a mais pura das verdades. No que 
toca a relações afectivas, então, é o lugar 
mais comum dos comuns. Como qualquer 
coração que já sofreu horrores por outro, 
os The Antlers também aprenderam que 
o cliché é tão certo como o sol triste que 
desaparece numa tarde de breu e na manhã 
seguinte se ergue, de novo, brilhante 
e luminoso, já prontinho para outra. 
Tudo isto foi triste, tudo isto é passado.  
“Burst Apart” é o sol do dia seguinte dos  
The Antlers. Depois do corta-pulsos 
emocional que atravessava “Hospice”,  
a vida começa de novo e, pelos vistos, 
mais optimista. Embora o conceito de  
optimismo seja sempre relativo e muito 

Confissão: estas linhas são escritas por um representante do 
sexo masculino. Por isso, caro leitor, se for do sexo oposto, 
dê o devido desconto a partir daqui. Primeiras impressões:  
a Anna é gira que se farta. Visual para trás, passemos ao 
sonoro. Ouve-se bem. Não desilude. Nada mau, mesmo.  
Detectam-se logo as influências e todas boas. Nota-se que  
andam ali uns pózinhos de Cohen, umas pitadas de Cave, 
umas luzes de Bowie, uns toques de Presley, umas areias de 
Morricone e, até, de Diamanda Galas! Os bons genes não são 
só físicos, portanto. Quando se fala com ela, admite que sim, 
que são essas referências todas. Também acrescenta Ravel e 
Debussy. Quem diria. É sincera e nós gostamos da sinceridade. 
Especialmente, se somos homens. De facto, tudo parece 
completamente verdadeiro. Ainda bem, porque para primeiro 
contacto (é a sua estreia nos discos) a miúda tem pedalada  
e tem talento. Como somos básicos, só depois percebemos 
que de miúda não tem nada e, como qualquer mulheraça -  

subjectivo por estas banda(s). Certo é, que a relação actual está 
mais solta e o sentir já não reflecte a obsessão concentrada 
num único tema. Há evolução, especialmente na qualidade da 
produção - muito menos “lo-fi” - e numa grande mestria na escrita 
das canções, sem qualquer prejuízo de identidade. É a prova 
de que as pessoas mudam mas mantêm a sua personalidade.  
“Burst Apart” continua a reflectir as referências principais do 
grupo, com temas algo trágicos e uma manipulação emocional 
que faz estremecer até os mais empedernidos. O título não 
engana. São 41 minutos de paixão e emoção em bruto. Tudo  
muito sentido, ajudado agora pela vantagem da atingida 
maturidade e pela voz (que voz!) veludo-falsetto de Peter 
Silberman. Já lhes chamaram tristes. E sem dúvida que este  
não é um disco que respira felicidade. Mas é esperançoso 
e sobretudo honesto. E belo. Um belo disco. Há quem, 
discutivelmente, considere já “Burst Apart” um dos mais sentidos 
discos de 2011. Nós não discutimos. Preferimos ouvir.

The 
Antlers, 

“Burst Apart”

Anna 
Calvi, 
“Ana Calvi”

ainda por cima atraente e com cabeça 
- a Anna faz o seu papel na perfeição, 
confundindo-nos a todo o momento. Ela 
canta, ela toca, ela compõe, ela faz tudo e 
até a banda segue o seu nome. Está visto, 
estamos nas suas mãos. Nós, homens, 
sempre básicos, já devíamos saber que 
elas, mulheres, estão sempre “mais à 
frente”. Sempre foi assim, desde miúdos 
à idade adulta e por aí fora. Culpa nossa, 
que nos esquecemos sempre. Na verdade, 
elas dominam e, neste caso, o domínio 
é absoluto. Não faz mal, ninguém se 
importa. Resumindo, estamos apaixonados  
pela Anna.
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Wounded Rhymes. E Lykke Li está de volta.
Três anos depois do belíssimo “Youth Novels” (2008) que 
surpreendeu o mundo da música, Lykke Li regressa com  
“Wounded Rhymes”. E volta a surpreender e a agitar as águas  
da música. “Wounded Rhymes” não é um álbum tão fácil como  
o álbum de estreia desta cantora sueca. O single de apresenta-
ção “Get some” fazia adivinhar que a jovem seguiria o caminho 
seguro dos ritmos cativantes que ditaram o sucesso de músicas 
como “Dance dance dance” ou “I’m Good, I’m Gone”. Mas com o 
lançamento de “I follow rivers”, o segundo single de “Wounded 
Rhymes”, Lykke Li deu-nos a conhecer um outro lado do álbum  
e da sua música. O lado ferido (“wounded”). 
Já tivemos oportunidade de ver, em Portugal, a mulher furacão 
que Lykke Li é em palco. E, talvez por já o ter provado ao seu  
público, Lykke Li mostra neste seu segundo álbum um outro  
lado: o de mulher ferida, apaixonada e desesperada. 
A faceta quase teatral que Lykke Li revela ao vivo passa, de 

uma forma mais subtil, para este álbum. 
O vídeo de “Sadness is a Blessing” – uma  
micro-metragem de 7 minutos - traduz de 
forma visual a riqueza melódica das can-
ções deste álbum. São músicas subtis, 
cuidadas e até virtuosas (oiça-se a faixa  
“Unrequited Love”). Podem não nos con-
quistar à pri-meira, mas quando conquis-
tam é por muito tempo. Em “Youth Novels” 
Lykke Li revelou-se uma grande promessa. 
Com “Wounded Rhymes” tornou-se numa 
grande certeza.

A Hip aposta já que, no fim do ano, iremos 
ver este álbum nos primeiros lugares dos 
tops de 2011.

Lykke 
Li, 

“Wounded Rhymes”

Bug healthcare. 
A ajuda especializada que a sua marca precisa.

Hoje em dia, a vida não está facilitada para os DIM. Mas com 
a ajuda de um especialista e das ferramentas mais correctas é 
mais fácil fazer chegar as mensagens da sua marca aos seus 
públicos-alvo. Visite www.bug.pt , descubra tudo o que 
podemos fazer por si (Advertising, Brand Strategy, Health & 
Medical Education, New Media Education) e marque já 
consulta com um especialista em Saúde: Bug healthcare.

Laboratório

Público-alvo

Bug healthcare
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