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Opinião

Como está a ser ‘liderar’ na China?
Está a ser fascinante e desafiante.
Regressei, 25 anos depois, e estou
surpreendido com o desenvolvi-
mento conseguido. Não só em Xan-
gai, mas noutras partes da China
e da Ásia. Liderar uma equipa de
colaboradores de várias nacionali-
dades e dispersa por uma área tão
grande é totalmente diferente. Es-
tão juntos os ingredientes para
uma experiência fantástica, aluci-
nante mesmo, dada a velocidade a
que tudo acontece.

Como são vistos os portugueses
nessa região?
Do que pude observar, não verifi-
quei qualquer preconceito, positi-
vo ou negativo. Aliás, há que re-

duzir as coisas à escala. Xangai
tem 23 milhões de habitantes, dos
quais 200 mil expatriados. A
maior comunidade parece ser a
dos alemães, com 20 mil. Os por-
tugueses, segundo o consulado,
não passam muito dos 200. Mas já
encontrei dois jovens portugue-
ses, sócios de uma pequena em-
presa de marketing em Xangai.

É difícil adaptar uma rotina profis-
sional a uma mudança tão grande?
Claro que é, especialmente quan-
do se mudam tantas variáveis. De
um ambiente industrial, com uma
organização amadurecida, para
um ambiente comercial, altamen-
te competitivo e dinâmico, numa
organização jovem e ambiciosa.

Mas nos líderes deve estar presen-
te a adaptabilidade e a flexibilida-
de. A capacidade de iniciar e gerir
mudanças tem que fazer parte do
ADN. Mas isso pode não implicar
mudanças geográficas e culturais
drásticas, pois há sempre factores
pessoais e familiares.

Como define o seu estilo de líder?
O melhor será perguntar aos co-
legas que me deram o privilégio
de os liderar. Não uso um pa-
drão preestabelecido. Procuro
seguir a minha intuição e a mi-
nha experiência, adaptando-me
às características que identifi-
co na equipa.

A sua empresa promove a ambição
da liderança?
Não diria exactamente isso, pois
nem todos se sentem capazes.
Também são muito valorizadas
as carreiras de especialistas.
Procuramos, isso sim, identifi-
car muito cedo os jovens com po-
tencial de liderança, proporcio-
nando oportunidades de desen-

volvimento. Investimos cedo nos
futuros líderes.

Como manter os colaboradores no
máximo de eficiência?
Delegar, confiar, responsabilizar,
apoiar, reconhecer, e transmitir
entusiasmo e paixão por aquilo
que se faz. Completaria a receita
com uma dose adequada de desa-
fios estimulantes que permitam
frequentemente testar os limites.

A procura do lucro deve ser um dos
principais objectivos de um líder?
O líder tem obrigação de apos-
tar na melhoria de vendas e lu-
cros, mas sempre com vista a
um equilíbrio justo entre os in-
teresses dos vários stakehol-
ders, desde os accionistas, aos
colaboradores, passando pela
própria comunidade.

O que deve um líder procurar e evi-
tar, diariamente?
Deve estar atento à mudança nos
ambientes do negócio e da sua
equipa, e praticar o princípio do
walk the talk, ser consistente. É
ainda importante desenvolver na
equipa o gosto pela melhoria con-
tínua. Deverá evitar tiques de au-
toritarismo, pois pode conseguir
com isso resultados no muito cur-
to prazo, mas destrói o futuro da
organização. Não pode confundir
autoritarismo com assertividade.

Qualquer um pode ser líder?
Sim, desde que se sinta com as ca-
racterísticas e condições necessá-
rias e uma básica: querer ser lí-
der. Muitos, por razões compreen-
síveis e válidas, não estão
dispostos a assumir essa respon-
sabilidade e consequências.

‘Investimos cedo
nos futuros líderes’
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A
questão crucial para os paí-
seseparaasempresaséhoje:
comocrescerdemaneirasus-

tentáveltendoemconsideraçãoasi-
tuação económica global? Este ob-
jectivoéparticularmentedifícilaté
porquea‘receita’éigualparatodos.

No que respeita aos países, nomea-
damente na Europa: redução no
consumo, aumento da poupança,
aumentodasexportações,diminui-
ção das importações. Relativamen-
te às empresas: promoção das van-
tagens competitivas, inovação, no-

vosprocessoseprodutosadaptados
aos novos mercados... O diagnósti-
co é simples mas a implementação
de planos de acção que conduzam
aos resultados esperados difícil.

É, no entanto, possível. Muitas
empresas portuguesas continuam
a crescer e a ganhar novos merca-
dos a nível internacional. Em Por-
tugalaposta-sehojeclaramentenas

áreas de excelência das nossas em-
presasenaatracçãodeinvestimen-
to produtivo. O Estado não deve,
porquenãosabe,substituir-seàini-
ciativa privada. Mas deve, porque
pode, criar as condições para que
os investidores internacionais sin-
tamqueinvestiremPortugaléuma
apostaganhaequeosriscossãoco-
nhecidos. Igualmente,asempresas

que têm potencial para criar valor,
sobretudo quando são exportado-
ras, devem ser incentivadas a fazê-
-lo por todos os meios disponíveis.

É difícil mas estamos no bom
caminho e temos pessoas de qua-
lidade em todos os países do mun-
do que podem, se motivadas para
trabalhar em rede, contribuir
para o nosso sucesso colectivo!

Desafios de um líder internacional
LUIS PAIS CORREIA
CEO DA DALKIA E VENCEDOR EM 2011

Lopes Seabra está na Continental há mais de 20 anos


