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‘EMOÇÃO’, ‘criatividade’ e ‘quo-
ciente emocional’ foram ex-
pressões referidas naentrevis-
ta ao CEO da Novabase, Luís
PauloSalvado, vencedornaca-
tegoria de Novas Tecnologias
do Best Leader Awards. Numa
empresa de Tecnologias da In-
formação (TI), ‘dominada’ pela
veia analítica dos engenheiros,
estes traços não podem faltar.

É um líder tecnológico? Usa o
Facebook e as redes sociais
para comunicar e liderar?
Não sou dos utilizadores mais
frequentes, mas faço um esforço
por me actualizar sempre que
sai um gadget novo. Como líder
de uma empresa de TI, tenho que
sentir os benefícios e as ‘dores’
dos utilizadores. Isso ajuda-me
a gerir melhor e a procurar opor-
tunidades. As novas tecnologias
são ferramentas de produtivida-
de pessoal, porque levan a in-
formação mais longe e mais rá-
pido a mais pessoas. Com as re-
des sociais, os clientes podem
fazer posts sobre produtos, e isso
é positivo, porque exige que a
gestão seja mais transparente.
A Novabase tem dois mil cola-
boradores. Qual é o segredo
para ter equipas criativas?
As pessoas e o seu talento, a ino-
vação e a globalização. Em rela-
ção ao talento, o importante é ge-
rir a motivação, porque assim as
pessoas são muito mais criati-
vas. Temos o cuidado de encon-
trar o desafio certo para o po-
tencial de cada um. Tem que ser
um desafio estimulante, que não
seja só o que a pessoa já saiba fa-
zer, mas também não pode ser
tão difícil que a probabilidade de

falhar seja grande. Na inovação,
há que levar as pessoas a ‘pen-
sar fora da caixa’. A Novabase
tem um espírito crítico muito
aguçado, porque os engenheiros
são treinados para isso, o que
muitas vezes não é bom para dei-
xar emergir ideias. Quanto à glo-
balização, este sector não tem
grandes barreiras à entrada.
Competimos com todas as em-
presas do Mundo e quem pense
só no seu mercado doméstico,
está a pensar mal.
Preocupa-oa fugadecérebros?
Quantos mais cérebros estive-
rem em Portugal, melhor, por-

que as nossas empresas preci-
sam deles. Mas, como as frontei-
ras no negócio não existem, ter-
mos pessoas muito válidas pode
ser uma vantagem para fazer
evoluir a marca de Portugal
como país capaz de produzir ta-
lentos e para haver aliados da in-
ternacionalização de empresas
portuguesas.
Liderar bem é inato ou apren-
de-se e aperfeiçoa-se?
Todas as pessoas são líderes, por-
que têm vários papéis. E, nal-
guns, lideram. Há característi-
cas que podem nascer connosco
e que facilitam assumirmos esse
papel, e há outras – e acredito
que são mais importantes – que
podem e devem ser aprendidas.
Como por exemplo?
A inteligência emocional. En-
quanto o quociente de inteligên-
cia não pode ser desenvolvido –
porque é inato ou, pelo menos,
muito impactado pelos primei-
ros anos de educação –, o quo-
ciente emocional pode desenvol-
ver-se muito, mesmo na idade
adulta. Pode ser o factor de su-
cesso que distingue os grandes
líderes. Trata-se de aprender-
mos a gerir emoções e a relacio-
nar-nos com as emoções dos ou-
tros, de tentar perceber a razão
de críticas que nos fazem, ou
qual é o estado de espírito do ou-
tro para comunicar bem com ele,
porque senão a mensagem não
chega. Um dos défices grandes
do ensino é não dotar as pessoas

de uma aprendizagem nesta
área mais cedo. O papel último
de um líder é desenvolver novos
líderes. O bom líder é aquele
cuja empresa vive sem ele, por-
que desenvolveu outros líderes

que o tornam substituível. De-
safiámos a gestão de topo a fazer
um curso de teatro, com um en-
cenador, para desenvolver o lado
emocional. Em Portugal tam-
bém devia criar-se uma cultura
de maior empreendedorismo. O
nosso ADN tem ingredientes va-
liosos no século XXI, como a
adaptabilidade, a auto-motiva-
ção e a capacidade de não desis-
tir, que deviam ser trabalhadas
com outras, como a inteligência
emocional e o gosto por arriscar.
E há que ser mais tolerante com
o fracasso. O sucesso, muitas ve-
zes, vem de pequenos fracassos.
Temumestilo de liderança pre-
ferido?
Todos os estilos de liderança de-
vem ser utilizados q.b. Quando
há fogo na cozinha, não há como
usar o estilo democrático e ou-
todos. O único que pode utili-
zar-se é o autoritário, de coman-
do e controlo. Há que tentar fa-
zer bem todos os tipos de
liderança e saber adaptar cada
um a cada momento. Nos últi-
mos dois anos da Novabase, os
estilos mais adequados eram o
do visionário e do coach, porque
estávamos a criar uma nova vi-
são e queríamos que as pessoas
a concretizem. Se calhar, numa
grande crise, o estilo autoritário,
durante um mês ou dois, é me-
lhor. Quando comunicamos
bem, as pessoas aceitam o estilo
autoritário algum tempo.

Perfil
Gosta de viajar, de ler e escre-
ver e não desperdiça uma boa
conversa entre amigos. Para
relaxar,praticaVelaouSki. Luís
PauloSalvado,44anos,ango-
lano, licenciado em Engenha-
ria deSistemas eComputado-
respeloTécnicoecomumMBA
na Católica, está naNovabase
desde 1994. Antes de ser CEO,
em2009, foi gestordeprojec-
tos, preparou um spin off e foi
directorFinanceiroedeRecur-
sosHumanos.

Todas as pessoas
são líderes. Têm
vários papéis

e nalguns lideram

Háque sermais
tolerante com
o fracasso

Agestão de topo
daNovabase fez
umcurso de teatro
para desenvolver
o lado emocional
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LUÍS PAULO SALVADO
Presidente executivo da Novabase

Iniciativa

Luís Paulo Salvado é CEO da Novabase desde 2009

Ajudar o aparecimento de novas lideranças e estimular
a inteligência emocional são tarefas de um líder

«Os bons líderes são
aqueles cuja empresa
vive sem eles»

JOSÉ SÉRGIO

Liderar entre fracassos e sucessos
A transformação da Novabase nos últimos
doisanos–comumanovavisão, imageme
valores–éapontadapeloCEOcomoumsu-
cessodasuacarreira.Aocontrário,oenge-
nheiro nãodeixade lembrar operíodopos-
terior ao rebentar da ‘bolha’ tecnológica,
quando teve que dispensar vários colabo-
radores, face ao corte de investimento em
TI por parte dos clientes. Emépocasmenos

positivas, sugere que se tomem decisões,
mas partilhando-as com as pessoas mais
afectadas por elas. Vencedor do Best Lea-
derAwards, iniciativadoSOLedaLeadership
Business Consulting, Luís Salvado desta-
cou-se, aos olhos do júri, pelo «desenvolvi-
mento da afirmação da Novabase como key
playernomercadonacional»e«pelopercurso
vertical numaempresavoltadaparaa frente».


