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trabalho cada vez mais global e 
num contexto onde a merito-
crática prevalece.

2. Se tivesse que esco-
lher um(a) líder modelo 
quem escolheria e qual o 
motivo?

Várias pessoas, em dife-
rentes dimensões, são para 
mim uma referência. Neste 
contexto, escolho Mahatma 

Ghandi e a sua célebre citação 
“Seja a mudança que deseja ver 
no mundo”. Liderar requer vi-
são e um enquadramento de 
valores que têm desde logo que 
ser vividos na primeira pessoa. 
Só com verdade e coerência 
somos agregadores e capazes 
de mobilizar pessoas e orga-
nizações para a prossecução 
de um objectivo comum.

3. “A Nova Liderança” foi o tema esco-
lhido para esta conferência, pretendendo 
focar a visão holística na gestão de pes-
soas e negócios. Como vê este tema?

As organizações de hoje têm de ser fl exíveis e 
capazes de se ajustar às exigências das rápidas e 
constantes mudanças que vivemos. Eu diria que 
isso requer, mais do que uma “liderança nova”, 
uma “liderança que se renova” a cada momento, 
antecipando o sentido da mudança e agarrando 
a oportunidade de desenvolver uma visão clara 
do futuro que queremos, sem nunca perdermos 
o, focus, nas pessoas e na sua felicidade, pois são 
elas que fazem a diferença e garantem o sucesso 
das organizações.

4. Existem vários exemplos de mulhe-
res gestoras de sucesso que ocupam luga-
res de topo em diversas organizações. Na 
sua opinião, quais os fatores distintivos 
da liderança feminina?

Não penso que existam atributos exclusiva-
mente femininos ou masculinos, mas há alguns 
que, de facto, reconheço serem mais fortes e 
distintivos nas mulheres. São mestres em multi-
-“tasking”, resilientes e movidas pela oportuni-
dade perante os desafi os que se lhes colocam. 
Empreendedoras por natureza, é com paixão 
que perseguem os seus objectivos e são pioneiras 
de novas possibilidades. Com um estilo de lide-
rança mais colaborativa, e talvez não sentindo 
que têm que estar sempre certas, as mulheres são 
facilitadoras de consensos e de um ambiente de 
trabalho e espírito de equipa.

O Grupo F. Rego é uma referên-
cia desde 1979 na corretagem e 
consultoria de seguros. Enquanto 
Administrador, quais os desafi os 
que enfrenta atualmente na lide-
rança das pessoas e dos negócios?

Vivemos num ambiente em constan-
te mudança que exige de todos os gesto-
res uma grande capacidade de adaptação 
das suas organizações e equipas. A gestão 
de pessoas neste ambiente é simultanea-
mente um desafi o complexo e aliciante. 
As aspirações e expectativas, numa socie-
dade cada vez mais informada, ligada e 
em mutação tornam a tarefa de gestão de 
pessoas bastante diferente do que ocorria 
no século passado.

 
Se tivesse que escolher um(a) 

líder modelo, quem escolheria e 
qual o motivo?

Não posso afi rmar que tenho um 
líder modelo. Existe um conjunto de 
personalidades que por motivos diferen-
tes me inspiram e me fazem procurar a 
melhoria contínua.

O meu pai, seguramente, pela au-
dácia e tenacidade de em circunstâncias 
bastante adversas ter lançado as raízes e 

desenvolvido uma empresa de sucesso. 
Warren Buffet, pela consistência. Steve 
Jobs, pela visão. Enfi m, o mundo está re-
pleto de excelentes exemplos de sucesso 
nas mais diversas áreas, sendo que deve-
mos procurar inspiração nestes ou nou-
tros modelos, mas tendo sempre presen-

te o nosso papel em cada organização e o 
seu grau de maturidade.

 Como comenta o enquadra-
mento da “Nova Liderança” nas or-
ganizações atuais, onde as pessoas 
estão no centro desta visão holísti-
ca, cada vez mais presente na ges-
tão e nos negócios?

Penso que o mundo empresarial se 
consciencializou da importância do fa-

tor humano no sucesso de qualquer pro-
jeto, mas com especial relevo na área dos 
serviços e intangíveis onde operamos. 

Depois de se ter investido e revolu-
cionado processos, é chegado o tempo 
de valorizar cada vez mais o elemento 
humano, harmonizando-o com as ne-
cessidades da organização e da socie-
dade.

 
Como projeta o futuro do 

Grupo F. Rego? 
Como referi acima, vive-

mos tempos de grande in-
certeza, quer em termos 
económicos quer em 
termos geopolíticos. 
O mundo muda a 
uma velocidade im-
pressionante, abalan-
do paradigmas e mo-
delos de organização. 
No Grupo REGO ve-
mos o futuro com ambição, 
como um desafi o que queremos 
vencer em equipa, sendo um dos 
operadores que moldam o futu-
ro e não se limitam a adaptar-se 
ao mesmo.
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“Depois de se ter investido e revolucionado 
processos, é chegado o tempo de valorizar cada 
vez mais o elemento humano”

1. Enquanto country manager de uma 
grande empresa, como vê o papel dos 
atuais líderes portugueses nas organiza-
ções globais?

Os portugueses estão muito bem posicio-
nados para “brilhar” em organizações multi-
nacionais! Temos um sistema de ensino que 
tem preparado excelentes profi ssionais. São-
-nos reconhecidas características fundamentais 
nas organizações globais, como versatilidade, 
adaptabilidade à mudança e uma capacidade 

de improviso que nos é muito 
própria e que, bem enquadra-
da, claramente nos distingue. A 
nossa apetência para diferentes 
idiomas é uma vantagem reco-
nhecida. Os casos de sucesso 
a que temos vindo a assistir au-
mentaram a visibilidade externa e o 
reconhecimento de competências para o 
exercício de funções de relevo. Abrem-
-se assim inúmeras oportunidades para 
as gerações futuras, num mercado de 
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“Liderar requer visão e um enquadramento de valores que têm 
desde logo que ser vividos na primeira pessoa”

“No Grupo REGO vemos 
o futuro com ambição, 
como um desafi o que 
queremos vencer em 

equipa”

“Os portugueses estão muito 
bem posicionados para 

“brilhar” em organizações 
multinacionais!“

“Versatilidade, adaptabilidade 
à mudança e uma capacidade 

de improviso que nos é 
muito própria e que, bem 

enquadrada, claramente nos 
distingue”


