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Q uem percorre a calçada do Combro, uma 
das mais íngremes ruas de Lisboa, em 
dia de semana, percebe o cenário: faça 
chuva ou faça sol, é 
preciso pedir licença 

- ou abdicar do passeio e passar dire-
tamente pela estrada - para conseguir 
caminhar sem obstáculos. Turistas! 
Eles estão por todo o lado, todo o ano, 
sem exceção. 

O trabalho de divulgação e atração 
para Portugal não se resume a Lisboa. 
Todos os players do setor, apoiados por 
campanhas em massa feitas com o apoio 
do Turismo de Portugal e do próprio Go-
verno, têm deitado por terra a ideia de 
um país onde o turismo é uma atividade 
sazonal e reforçado o impacto que o se-
tor tem na economia nacional. Pelo ter-
ceiro ano consecutivo, Portugal foi eleito o melhor destino 
turístico europeu nos World Travel Awards, os óscares do 
turismo, entregues na Madeira no final de junho. No total, 
Portugal conquistou prémios europeus em 39 categorias, 
concorrendo e destronando candidaturas de países como 

Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Itália, Espa-
nha ou Suíça. 

Depois de um ligeiro abrandamento nos últimos meses 
de 2018, as receitas do turismo voltaram a crescer 9,6% 
em abril, para 331,5 milhões de euros, à boleia dos turistas 
espanhóis e da Páscoa. De acordo com dados do Instituto 
Nacional de Estatística, o alojamento turístico recebeu 2,3 
milhões de hóspedes e 5,8 milhões de dormida no quarto 
mês do ano, valores que representam aumentos de 9,1% e 
9,5% face ao período homólogo.

Se, por ano, são criados entre 30 a 40 mil empregos no 
setor, a falta de profissionais estimada 
passa pelo mesmo número. E isso faz 
com que, ainda que muito se fale numa 
guerra de talento na tecnologia - gigan-
tes tech instalaram-se no país à procura 
de talento de ponta com salários com-
petitivos -, os profissionais do setor 
afirmam que esta não é uma ausência 
de nicho mas generalizada. E isso inclui, 
no setor turístico, desde profissionais 
de cargos altos de gestão como quadros 
mais técnicos para funções como manu-
tenção ou restauração. 

Como atrair, gerir e reter talento num 
dos setores que mais impacta a econo-
mia e o país mas que parece a última op-

ção entre as alternativas de trabalho? Estará o setor a “ven-
der-se” tão bem internamente como no mundo inteiro? 
Como tornar o turismo um setpr tão sexy por dentro como 
por fora? Na Pessoas do verão fomos falar com especialistas 
para tentar encontrar algumas destas respostas.  

Este país é para turistas?

MARIANA DE ARAÚJO BARBOSA
Diretora executiva

P O R

ESTATUTO EDITORIAL
A Pessoas é uma revista bimestral de informação económica e de recursos humanos para os empresários e gestores, in-
vestidores, trabalhadores e outros profissionais de gestão, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho 
e para os novos líderes. A Pessoas orienta-se por critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de 
ordem ideológica, política e económica.  A Pessoas acredita que a existência de uma opinião pública informada e dinâmica 
é condição essencial da democracia. 

Pelo terceiro ano consecutivo, 
Portugal foi eleito o melhor destino 
turístico europeu. Mas trabalha todos 
os dias para atrair talento para o 
setor. 
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CLÁUDIA 
MOREIRA  
LEITÃO
Global Head of People & Culture 
da Pipedrive

TEXTO RICARDO VIEIRA
FOTOGRAFIA HUGO AMARAL

GENUÍNA  
PREOCUPAÇÃO  
DE CRESCIMENTO

F oi a primeira a abrir a porta 
da Pipedrive, em Portugal, 
quando a empresa especia-
lista em CRM decidiu insta-
lar-se no país. Depois de um 
processo de recrutamento 
com nove fases de entrevista, 
com um primeiro contacto 
via LinkedIn, Cláudia Moreira 
Leitão foi-se “apaixonando 
pela empresa, cultura e 
missão” de uma organização 
que desconhecia em abso-
luto. “A decisão de abrir um 
escritório em Portugal surge 
quando a Pipedrive conhece 

o potencial do país através do Web Summit. Depois de ana-
lisar várias opções, Portugal destacou-se por ter profissionais 
qualificados em tecnologias de informação, em línguas além 
da materna, um fuso horário e localização que está a meio 
caminho entre Estónia [país de origem da Pipedrive] e Nova 
Iorque e pelo clima maravilhoso”.
O interesse da startup no país e o facto de Cláudia estar, na 
época, a terminar um desafio profissional na HouseTrip, fo-
ram as coincidências necessárias para que seja hoje global 
head of people & culture. A isso juntou-se o seu backgrou-
nd profissional.
“Naturalmente que a HouseTrip (TripAdvisor 
Rentals) teve um papel mais marcante na 
minha aprendizagem. Mostrou-me como 
funciona a dinâmica das startups, como as 
mudanças acontecem com uma rapidez 
incrível e como o envolvimento das pessoas 
é fundamental para o sucesso. 
Mas, ter experiência com ambientes mais 
corporate foi igualmente importante para 

poder encontrar um equilíbrio entre os dois mundos”.
Hoje, gere diretamente sete pessoas mas a equipa de people 
& culture integra 28 num universo de 555 colaboradores 
em cinco países. E sabe que “encontrar bons profissionais é 
sempre um desafio”.
“Atrair talento tem uma dinâmica diferente. As novas gera-
ções estão muito mais exigentes e orientadas para ambien-
tes flexíveis e orgânicos onde as decisões são partilhadas e as 
hierarquias são praticamente inexistentes. Ao mesmo tempo, 
temos as gerações anteriores que estão ainda habituadas a 
estruturas mais hierárquicas. 
Uma vez mais, atrair talento passa sobretudo pela cultura e 
pela forma como a empresa se posiciona”. 
O employer branding e a utilização das redes sociais para 
partilhar o espaço de trabalho como um ambiente vivo, 
dinâmico, constituído por pessoas reais que (literalmente) 
vestem a camisola e a vestem com orgulho, é cada vez mais 
importante. “Mostra uma identificação única com o propósi-
to e com o que a empresa representa”, sublinha.
A meta dos cem colaboradores em Portugal foi um marco 
importante para a empresa, que regista nesta equipa “uma 
rotatividade muitíssimo baixa”. “Além de toda a estrutura 
de benefícios (financeiros e não financeiros), temos uma 
preocupação genuína com as nossas pessoas e com o seu 
crescimento. Temos equipas descentralizadas e uma cultura 
que assenta no conceito de self-managed team, com equi-
pas perfeitamente autónomas, sem uma estrutura orgânica 

pesada ou rígida”. E Cláudia, que sabe 
que “uma empresa retém pessoas mais 
rapidamente pela sua cultura e filosofia 
de gestão do que por questões financei-
ras”, reconhece que não há fórmulas per-
feitas. “O mais importante para o sucesso 
da equipa é saber ouvir e ter a flexibilida-
de para encontrar o common ground do 
qual todos podem beneficiar”. 

BI Cláudia Moreira Leitão
IDADE 38 anos

› Na Pipedrive desde 2017
 ›  555 pessoas sob gestão

“Soube desde muito cedo que queria estar ligada à gestão.” 
Cláudia Moreira Leitão, 38 anos, era ainda adolescente 
quando o irmão mais velho lhe falava da importância da 
direção de recursos humanos na empresa onde trabalhava. 
Apaixonou-se pela ideia e definiu uma missão futura: 
“Encontrar o equilíbrio entre as necessidades da organização 
e das pessoas, o melhor dos dois mundos”.
Depois de terminar a faculdade e de ter acumulado alguns 
anos de experiência em recrutamento, procurou desenvolver 
a vertente estratégica. “Acabei por optar por uma pós-
graduação em Gestão Estratégica de Recursos Humanos que 
me permitiu fazer o kick-off para outras responsabilidades 
e chegar aos dias de hoje”, explica. Em apenas dois anos de 
Pipedrive foi promovida a Global Head of People & Culture, 
com responsabilidades alargadas aos cinco países onde a 
startup se instalou - Estónia, Estados Unidos, Reino Unido, 
República Checa e, claro, Portugal.
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