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O El Dorado dos negó-
cios voltou ao ponto de 
partida em matéria de 
atração: tudo porque 
o talento quer estar no 

centro das cidades. E isso faz com que, 
ainda que o valor das rendas não pare 
de aumentar - nas zonas prime, o metro 
quadrado já chega aos 22 euros -, as em-
presas façam o esforço de criar espaços 
modernos, amplos e que, além de mais 
próximos e acessíveis aos clientes, sejam 
cada vez mais adaptados às necessidades 
de cada um dos seus colaboradores. 

Vinte anos depois, a Ericsson deci-
diu trocar a Quinta da Fonte, em Oeiras, 
pelo Parque das Nações, em Lisboa. Uma das novidades 
- pedido expresso dos trabalhadores - foi a adaptação 
de uma das casas de banho de maneira a ter um duche: 
a ideia é que, aproveitando a localização do escritório, as 

pessoas pudessem deslocar-se de trotineta, bicicleta ou 
até a correr e que, depois, chegados ao local de trabalho, 
tomar um banho antes do trabalho. Já a startup Landing.
jobs prepara a migração do escritório onde está para ou-
tro, também no centro da cidade, com uma premissa: o 
aumento da dimensão do novo espaço contempla já um 
alargamento da equipa que deverá permitir que 30% dos 
trabalhadores possam fazê-lo de forma remota, ou seja, 
sem estarem fisicamente no local de trabalho. 

Estes são apenas dois exemplos de uma tendência que 
se tem manifestado, nos últimos tempos, no mercado 

imobiliário e, a nível empresarial: o re-
gresso ao centro, mais do que uma po-
sição estratégica de localização, é um 
sinal de que o caminho é no sentido dos 
recursos fundamentais para as empre-
sas: as pessoas que nelas trabalham. 

Cada vez mais, estes são os estímu-
los quase invisíveis mas que contam na 
hora de atrair e reter talento. As em-
presas aterram nos centros das cidades 
“à procura da atmosfera certa para se-
rem mais assertivas, eficazes e produ-
tivas”, explica André Almada, da CBRE. 
E esse é apenas um dos argumentos: 
serviço de transportes, redução do 
tempo de deslocação entre casa e tra-

balho e o acesso a mais valências estão entre os fatores 
de diferenciação na hora de “ser o preferido” na “guerra 
do talento”. E, com sorte, o escolhido dos candidatos na 
hora de dizer o “sim, quero”.   

Regresso ao centro

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, investidores, 
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 eco-
nómica.  A Pessoas acredita que a existência de uma opinião pública informada e dinâmica é condição essencial da democracia. 

Espaços amplos mas mais pequenos 
- que tenham em conta, claro, os 
trabalhadores remotos. Chuveiros 
para os que vêm a correr. Ringue 
de boxe para os que querem fazer 
desporto. São assim os escritórios de 
sonho. Todos - mais do que nunca - 
no centro da cidade. 
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P
ortugal, Singapura e Ca-
nadá. As empresas que 
constam do currículo 
de Dalia Turner, global 
human resources direc-
tor na Feedzai, registam 
distâncias de mais de 20 
mil quilómetros entre 
elas. E, à medida que as 
distâncias vão aumen-
tando, também o núme-
ro de pessoas que lidera 
aumenta. 
“Trabalhei durante mais 

de dez anos na Microsoft. Primeiro em Singapura e de-
pois em Portugal, onde fui diretora de recursos huma-
nos”, conta. Antes de tecnológica, o seu currículo conta 
com passagens pela First Data, JLL, Vitana Corporation 
e Royal Ottawa Health Group. 
Mas a carreira nesta área foi coisa nunca antes proje-
tada na vida da gestora. “Quando entrei na universida-
de queria ser médica, por isso tenho um diploma na 
área das ciências. Cruzei-me com a gestão de pessoas 
quando terminei o ano extra na universidade e acabei a 
especializar-me em recursos humanos. Adorei os temas 
e decidi que era nisto que queria trabalhar”, conta à 
Pessoas.
Graças à diversidade de missões, valores e projetos, e, 
sobretudo, dos países onde trabalhou e viveu, a atual 
global human resources director na Feedzai afirma que 
os destinos diferentes trouxeram inúmeros desafios 
e, olhando para trás, muitas aprendizagens. “Estamos 
num mundo que é global. Conheci as condições de 
trabalho na Ásia, a forma como eles comunicam... E per-
ceber as diferenças no mundo laboral de cada um dos 
países é muito importante” para liderar equipas, afirma.
O desafio da tecnológica portuguesa apareceu via ofer-
ta de LinkedIn. “Já conhecia a empresa do tempo que 
trabalhei na Microsoft e, quando vi o post no LinkedIn, 
decidi concorrer, já que me permitiria progredir na 
carreira e continuar em Portugal, país que eu adoro”, 

explica. Durante o processo de entrevistas, Dalia teve 
oportunidade de conhecer melhor a organização, sobre 
o que a Feedzai quer conquistar no futuro e acerca dos 
objetivos de crescimento”. “Pensei que tinha ali uma 
grande oportunidade. (...) É definitivamente uma em-
presa do futuro”. 
Ainda que seja em Portugal que tem a maioria dos seus 
colaboradores (cerca de 250), a tecnológica já conta, ao 
todo, com mais de 400 colaboradores. São quatro cen-
tenas de pessoas e, todas elas, geridas por Dalia Turner. 
O tempo é dividido entre o escritório de Lisboa mas não 
se resume a esta localização, geograficamente falando. 
É que, além dos três escritórios em Portugal – em Lis-
boa, Coimbra e no Porto –, a empresa conta com outros 
três nos Estados Unidos  São Francisco, Atlanta e Nova 
Iorque – e também em Londres, Hong Kong, Austrália, 
França, Alemanha e Espanha.
E nem a presença numa empresa recente – criada 
em 2008, muitos apontam a Feedzai como o próximo 
unicórnio em ADN português – “apaga” a bagagem que 
Dalia traz. Em contrapartida, ajudam na função que 
desempenha na tecnológica portuguesa que desenvol-
veu, com recurso à inteligência artificial, um sistema de 
monitorização de risco financeiro, combate à fraude e 
lavagem de dinheiro. “Na Feedzai sou responsável pela 
gestão de recursos humanos em todos os países em 
que estamos presentes”, e isso significa que tanto lidera 
portugueses, como londrinos ou australianos.
“Como somos uma empresa a crescer globalmente, 
e não apenas em uma ou duas localizações, o maior 
desafio é assegurar que cada pessoa que se junta à 
Feedzai compreende o que significa fazer parte desta 
empresa extraordinária. Então, há um grande foco na 
forma como fazemos as coisas, na nossa cultura e em 
assegurar que a nossa experiência de onboarding é a 
melhor que podemos providenciar, independentemen-
te do escritório que integrem”, assinala.  

DALIA 
TURNER

Global human
 esources director 

da FEEDZAI

46 anos

› Na Feedzai desde 2018
 › 400 pessoas sob gestão

Ao leme das pessoas da Feedzai, Dalia 
Turner acumulou “pedras no caminho” 
para construir o seu castelo. O desafio 
da diretora de recursos humanos 
global da startup é a experiência de 
onboarding dos novos membros da 
equipa.

À procura  
de talento…  
e algo mais

A Feezai trabalha em áreas 
tão específicas como big 

data e inteligência artificial 
o que, para Dalia Turner, 

constitui um dos maiores 
desafios da empresa.

“Uma vez que as áreas em 
que trabalhamos são rela-

tivamente novas, encontrar 
talento com experiência é 
desafiador”, explica. Tudo 

porque ao crescimento ace-
lerado se junta a busca de 

talento muito especializado. 
“Além das skills tecnológi-
cas, estamos à procura de 

pessoas que personifiquem 
os princípios da Feedzai: 
carácter, subir a fasquia, 
sentimento de pertença, 

ganhar juntos-perder juntos 
e pensar global”, detalha, 
acrescentando que todas 
as vagas disponíveis estão 

atualizadas no site de carrei-
ras da Feedzai. .

“Temos duas equipas de 
recursos humanos, uma 
Portugal e outra nos Es-

tados Unidos da América. 
Nos EUA recrutamos para 

os EUA e em Portugal 
recrutamos para Portugal e 
para o resto dos países onde 
estamos presentes”, explica 

ainda a responsável.

TEXTO JOANA NABAIS FERREIRA

FOTOGRAFIA D.R. COMO SE 
CRIA UM 
ASPIRANTE  
A UNICÓRNIO
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