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#aCulturaÉSegura.
E dá lucro
Sete em cada 100 europeus trabalha
em indústrias criativas. Agora
imagine: e se a cultura fosse de todos
e para todos?

N

o dia em que escrevo
este editorial faltam

independente e sem qualquer fonte de rendimento na perante a ausência de público. O que é certo é que, apesar desta
mobilização nas redes sociais, os números sobre o emprego
na cultura, em Portugal, são díspares: o setor, fragmentado, não tem números oficiais. Sabe-se, no entanto, que 7%
das pessoas na Europa trabalham em indústrias criativas: e esse número já pode
dar pistas sobre os números que dizem

poucas horas para ir ao
respeito ao mercado nacional, ainda que,
teatro. Para voltar ao
no nosso país, as fontes se dividam na
teatro, melhor escrito.
disparidade dos números.
Comprei bilhete para a peça “Todas as
Enquanto penso nesta fragmentação,
coisas maravilhosas”, primeiro, porque
ecoa na minha cabeça uma frase do enme foi recomendada; depois, porque
genheiro José Teixeira, presidente do
circula nas redes sociais um movimento
conselho de administração do dstgroup,
de incentivo ao consumo de cultura - e
empresa líder nacional em engenharia e
POR
quem diz teatro diz música, cinema e
construção. “Uma empresa culta é muiMARIANA DE ARAÚJO BARBOSA
outras artes, em geral, popularizado
to mais competitiva”. Por isso é que,
Diretora executiva
pela hashtag #aculturaésegura; e, em
no complexo do grupo, em Braga, onde
terceiro lugar, porque depois da visita
trabalham a maioria dos 2.000 colaboao dstgroup, empresa de construção e
radores da empresa, todos, sem exceengenharia portuguesa, no início de outubro - cuja reção, têm acesso a uma espécie de “museu a céu aberto”:
portagem pode ler nesta revista -, comecei a pensar no
esculturas, pinturas, arte urbana, murais e instalações,
quanto gosto de teatro e, em contrapartida, no facto de
convivem com produção industrial pesada, coordenada
não ir ao teatro há bastante tempo.
com a frequência de curso de filosofia por 350 trabalhadoHá meses que falamos da importância da cultura e do
res. José Teixeira acredita que o contacto com estas formas
quanto ela nos “salvou” enquanto estivemos em confinade arte e cultura provoca e mexe com os seus trabalhadomento, durante esta pandemia. Os argumentos vão desde
res. E isso contagia clientes e ajuda, crê, o dstgroup a fatua ministra da Cultura que, há poucos dias, apelou a que se
rar anualmente 450 milhões de euros. Imagine-se, agora,
consumam espectáculos sempre que se possa, até ao artista

se a cultura ganhasse escala.
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HELENA
CASTRO
41 anos
› Diretora de recursos
humanos da ebankIT
› Na ebankIT desde
janeiro de 2018
› Desde janeiro de
2018, é responsável
pelo departamento
de recursos humanos
da ebankIT
› 90 colaboradores
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ENVOLVER
AS PESSOAS

NUM SETOR EM
CRESCIMENTO
A fintech portuguesa ebankIT está a crescer e prepara-se
para a internacionalização. Em sentido contracorrente, a
diretora de recursos humanos Helena Castro garante que
o maior desafio é manter a identidade da organização.
TEXTO SARA CALADO
FOTOGRAFIA RICARDO CASTELO

D

o zero. Helena Castro integrou a ebankIT
em janeiro de 2018, para formar de raiz o
departamento de recursos humanos. Numa
empresa do setor das tecnologias de informação em franco crescimento e preparada para o mercado internacional, o maior desafio do
presente e do futuro é garantir o envolvimento de todos
os trabalhadores e a cultura da organização. "Quando
falamos de crescimentos exponenciais e em curto espaço de tempo, o grande desafio é manter aquilo que é
diferencial em nós: a nossa cultura, a nossa identidade,
o nosso sentido de pertença e de equipa", começa por
contar à Pessoas Helena Castro, diretora de recursos
humanos da ebankIT.
Apaixonada por matemática e ciências sociais, foi
nos recursos humanos que encontrou a combinação
perfeita e, na Adecco, em 2007, que teve o primeiro
contacto com a área das TI, pela qual desenvolveu
uma “afinidade” particular. "É uma área desafiante,
que acaba por nos fazer procurar. Muitas das novas
tendências acontecem primeiro na área das tecnologias da informação”, explica a responsável. Helena
Castro passou ainda pela New Boston Select - que,
mais tarde, deu origem à Randstad Technologies -, e,
em 2015, trouxe para Portugal a QiBit, empresa especializada em recrutamento no setor de IT.
Depois de uma década ligada à consultoria de
recursos humanos, sentiu vontade de abraçar um
projeto pessoal quando surgiu o convite para formar
o departamento de recursos humanos da ebankIT,
na altura com 40 trabalhadores. Quase dois anos
depois, Helena Castro tem a seu cargo 90 pessoas,
mas rejeita a designação de “gestora”. Prefere que
a tratem por “coordenadora” e garante que o maior
desafio é manter a identidade de uma empresa com
“uma cultura muito própria”. “Temos o slogan ‘somos
todos enbankIT’. Para mim é muito importante que as
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pessoas sintam que são parte dessa identidade, que
tenham voz ativa dentro desta empresa e acho que
temos conseguido mantê-la até agora. Somos uma
software house, odiaria que nos tornássemos uma
software factory", realça.
A pandemia não teve um grande impacto para o
negócio e, no confinamento, rapidamente adotaram
o trabalho remoto. Para garantir o envolvimento dos
trabalhadores e o onboarding dos recém-chegados, foram criadas dinâmicas à distância, através de
encontros semanais por videochamada, workshops
temáticos, team buildings, aulas de ioga e ginástica
e até formação de inglês. "É natural que quando as
pessoas se sentem bem, que fazem parte, o nível de
produtividade é diferente. Para mim, é a única forma
de coordenar pessoas", refere.
Helena Castro conta ainda que a pandemia facilitou
a contratação de profissionais e que, até ao final deste
ano, conseguirá assegurar o objetivo anual de 15 novos
colaboradores. Apesar de ser uma área onde a oferta
não escasseia, a atração de talento na ebankIT faz-se
através do “passa a palavra” e da referenciação de
ex-trabalhadores, conta a responsável. “O mercado
das tecnologias da informação, para o bem e para o
mal, é um mercado muito pequeno, toda a gente se
conhece. Para mim é importante que independentemente de as pessoas estarem connosco a trabalhar, a
imagem que transmitam da ebankIT para o mercado
seja a melhor possível”, sublinha.
No horizonte, Helena Castro vê o crescimento
exponencial da empresa no mercado nacional e
internacional e, por consequência, do departamento de recursos humanos. "Do ponto de vista macro,
gostaríamos que tudo aquilo que temos planeado
fosse concretizado, porque significaria que estaríamos
exatamente no lugar em que queremos estar, sem
planos B", remata.
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