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O que entendemos
por Nova Função?
O que têm um Director de Obras Internacional e um Community Manager
em comum? São ambas novas funções. Aliás, são ambas respostas
modernas e actuais a questões que todas as empresas têm colocado
desde sempre.
Como calcular, estimar ou avaliar um risco? Como optimizar as relações
da empresa com os seus clientes ou consumidores? As necessidades
evoluem, o ambiente, a sociedade e o mundo mudam, as empresas
adaptam-se. Desenvolvem novas funções, exigem novos talentos,
procuram novas competências. E a acompanhar estas mudanças surgem
novas preocupações. A responsabilidade social e ambiental da empresa
cria hoje novas oportunidades operacionais com responsabilidades muito
específicas.
Com estas novas profissões, a empresa pode assegurar as suas novas
responsabilidades e melhorar os seus planos para o futuro.
Mesmo em sectores mais tradicionais como a Banca, as Finanças
ou os Seguros, surgem novas funções que abrangem cada vez mais
responsabilidades. Os Actuários especializados em Solvência II são
responsáveis por melhorar o controlo e a medição dos riscos a que as
seguradoras estão expostas. Por sua vez, a construção desenvolve perfis
cada vez mais internacionais, como o Director de Desenvolvimento de
Negócio Internacional.

As novas profissões também parecem responder à evolução das estruturas
das empresas. O Responsável de Marketing Online tem a seu cargo a
comunicação e a gestão da informação nos meios digitais. Já o Responsável
de Formação adquire importância, num contexto em que as empresas
procuram cada vez mais colaboradores altamente qualificados e informados.
Os exemplos não faltam e o nosso guia tem como objectivo aproximar as
empresas e os profissionais a estas novas funções e à evolução das suas
funções mais tradicionais.

editoria
E

ste Guia das Novas Funções 2012
publicado pela Michael Page International,
especialista em recrutamento e selecção
especializada de quadros médios e superiores,
pretende responder de forma pragmática às
questões das empresas e dos profissionais
com quem os nossos consultores contactam
diariamente.
É importante salientar que este guia não é
exaustivo nem pretende sê-lo. Não abrangemos
todos os sectores nem todas as funções.
Definimos novas profissões em alguns sectores
de actividade (banca, finanças, retalho, etc.) e
em determinados tipos de funções (científicas,
tecnológicas e comerciais, etc.).
Se esta lista não é exaustiva, estas novas
funções parecem ser emblemáticas: por um
lado, surgem posições totalmente novas e, por
outro, as profissões mais tradicionais evoluem.
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Álvaro Fernández
Managing Director
Grupo Michael Page Portugal

«Este guia tem como objectivo responder de forma
pragmática às questões das empresas e dos profissionais.
É graças à estreita relação construída dia após dia pelos
Consultores da Michael Page com as empresas e com os
seus colaboradores que conseguimos propôr hoje o Guia
das Novas Funções 2012»

Novas Funções

A modernização das funções tradicionais

As organizações têm de enfrentar novos
desafios. O meio ambiente, as expectativas
dos consumidores, as novas tecnologias e
os requisitos regulamentares levam cada vez
mais as empresas socialmente responsáveis
a questionarem-se sobre os seus impactos
ecológicos, ambientais e sociais.

A segunda tendência que observámos foi a
transformação, com vista à modernização de
determinadas funções. A procura da eficácia
operacional, da agilidade e da flexibilidade
incentivam as empresas a trazer para o terreno
e para o negócio numerosos perfis.

Esta é a razão que nos levou a querer construir
este guia prático, apresentando em pormenor
essas funções, as suas definições e esferas
de responsabilidades, as competências e
qualidades exigidas, a formação e experiência
profissional necessárias.

O controlo de gestão converte-se num parceiro
diário das operações, os Actuários participam
mais do que nunca no desenvolvimento
comercial, os informáticos são chamados
a participar nas decisões de estratégia das
empresas.
Além da análise destas duas tendências,
este guia tem como objectivo responder às
expectativas e questões das empresas, bem
como às dos seus colaboradores.

Esperamos que clientes e candidatos leiam
com interesse as nossas análises e os
comentários dos nossos consultores.

Estas funções abrem novas possibilidades,
criando novas formas de pensar e de organizar
a empresa, o que representa as ideias e as
invenções de amanhã.
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Banking & Financial Services

Actuário especialista em Solvência II

>>

Remuneração
de acordo com a experiência e cOMPETÊNCIAS do candidato

>>

30/45

Definição e responsabilidades
O Acturário é uma função crítica na implementação dos objectivos estratégicos de uma
seguradora ou corretora. É o responsável pelo desenvolvimento e actualização do modelo de
análise de risco que permite definir a tarifa, ou seja, é quem tem a responsabilidade técnica de
mitigar financeiramente todos os riscos incluídos numa determinada apólice de seguro, através da
análise estatística do levantamento histórico dos sinistros relevantes, pela tarifa que lhe é atribuída.
A Directiva de Solvência II - Directiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de Novembro de 2009, é dirigida aos seguros de vida e ao acesso à actividade de seguros e
resseguros e ao seu exercício. Neste contexto, criou novos requisitos em matéria de solvência, de
forma a assegurar o respeito dos compromissos para com os tomadores de seguros.

>>

k€

evolução e tendências
A procura de Actuários excede a oferta e Portugal não foge a esta regra, ao ponto de
ter sido considerada a profissão do ano 2010 nos Estados Unidos pelo CareerCast
(http://careercast.com, um site de procura de emprego que analisou 200 profissões nos Estados
Unidos).

A necessidade de novas regras de solvência surge pela desactualização das anteriores: não eram
sensíveis ao risco, deixavam uma margem excessiva a variações entre Estados-Membros, não
tratavam devidamente a supervisão de grupo e foram, naturalmente, ultrapassadas por evoluções
não só dentro do sector, mas também a nível internacional e intersectorial.
Verifica-se, assim, a necessidade de um novo regime de solvência que reflicta plenamente as
últimas evoluções em matéria de apreciação pela autoridade de supervisão, ciências actuariais e
gestão de riscos e que possibilite actualizações futuras – esse regime denomina-se Solvência II.
O Actuário especialista em Solvência II terá de implementar as novas directrizes e as novas medidas
de transição para o novo regime, em simultâneo com as actividades de análise de rentabilidade,
margens de lucro e gestão de Activos e Passivos. Ou seja, deve garantir a adequada gestão de
recursos e compromissos da Seguradora.

>>

A VISÃO DA michael page international

CompEtências e qualidades requeridas

«O sector dos seguros encontra-se num processo de alta
profissionalização, tendo demonstrado ser sólido, estável e forte
face à actual conjuntura económica.

A experiência em desenvolvimento e implementação de projectos de convergência com Solvência
II por consultoria externa é muito requisitada para esta função.

>>

FormAção / expERIêNCIA
Em Portugal, já existem licenciaturas orientadas especificamente para o Actuariado, como a
Licenciatura em Matemática Aplicada às Ciências Actuariais ou Ramo das Ciências Actuariais,
mas, por ser recente, também são requisitadas as Licenciaturas em Matemáticas Aplicadas às
Ciências Económicas e Empresariais, em Estatística e Investigação Operacional e em Economia.

Lourenço CUMBRE

Consultor Sénior

Michael Page Banking & Financial
Services

A figura do Actuário torna-se num perfil-chave para as altas
exigências da Direcção Geral dos Seguros (DGS) e dos
organismos reguladores internacionais. Na Europa, as novas
exigências de Solvência II dão uma relevância significativa
ao Actuário, que se converteu, sem dúvida, na posição mais
procurada do sector.»
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Banking & Financial Services

RESTRUCTURING MANAGER
>>

>>

de acordo com a experiência e competências do candidato

DEFINIção e RESPONSABILIDADES

60/80

A área de reestruturação da dívida do Banco foca os seus esforços na minimização do risco de
Default em carteiras de clientes onde foram encontradas dificuldades para satisfazer o pagamento
de dívidas.
O tipo de clientes da carteira são empresas de vários sectores e indústrias com facturação
elevada e dívidas de montantes avultados, que representam um risco significativo para o balanço
dos bancos.
A posição requer um relacionamento com as diferentes áreas da instituição financeira que tem
contacto com estes clientes: áreas de Investment Banking, de Produtos Financeiros, Análise de
Risco de Crédito, Legal, etc.

Remuneração

>>

k€

+ Variável

evolução e tendências
Após a crise financeira de 2008, seguida da crise imobiliária, estes perfis são cada vez mais
exigidos em entidades financeiras a nível nacional e internacional, de forma a manter as carteiras
de crédito com a menor exposição possível. Prevemos que nos próximos 2/3 anos estas equipas
sejam determinantes dentro das organizações.

Especial enfoque na capacidade de toma de decisões em diversos cenários de actuação e para
cada cliente, seja o total refinanciamento da dívida, parte dela ou eliminar a exposição com a
rapidez e a agilidade necessária. Nos casos de insucesso, o processo deve ser gerido com a Área
de Recuperação do Banco.

>>

CompETêNCIAS e qUALIDADES REQUERIDAS
Para este tipo de cargo procuram-se profissionais com elevada capacidade analítica, do ponto de
vista macro para tomar decisões sobre o portefolio em determinados sectores (com maior risco),
e do ponto de vista micro onde é exigido forte conhecimento financeiro e mesmo contabilístico. A
capacidade de trabalhar em equipa com um posicionamento e uma comunicação acessível são
essenciais para desempenhar com sucesso este tipo de funções já que se trata de uma equipa
com relação interdepartamental e institucional.

>>

FormAção / expERIêNCIA

a visão da michael page international

A formação requerida para este posto é predominantemente analítica. Requerem-se candidatos
Licenciados em Gestão e Administração de Empresas, Económica ou Engenharias com PósGraduação em Finanças e com experiência comprovada em áreas de Risco de Crédito em
entidades financeiras ou áreas de Financeiras em Big Four.
Valorizam-se os candidatos com experiência profissional entre 5 a 10 anos, nas áreas referidas.

Lourenço CUMBRE
Consultor Sénior
Michael Page Banking & Financial
Services

«Esta é uma função que ganhou claramente relevo com a crise
económica nacional e internacional. O contexto económico
dos últimos colocou em destaque a posição do Restructuring
Manager, que se torna uma peça-chave das entidades bancárias
para reduzir o risco das empresas clientes.
Deve ser um profissional altamente qualificado, com uma vasta
experiência e grande capacidade analítica.»
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Tax & Legal

IN HOUSE LAWYER
>>

>>

DEFINIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Reportando ao Director, Conselheiro Geral e Secretário Geral, terá como principais responsabilidades:
■ Analisar o impacto da legislação sobre as futuras operações e acções da empresa em
diferentes países.
■ Negociação, elaboração e revisão de todos os contratos necessários para o início da
actividade.
■ Fornecer aconselhamento, apoio e coordenar equipas em diferentes áreas de negócio, bem
como tomar as providências para a assistência jurídica no dia-a-dia de filiais estrangeiras.
■ Assessoria em fusões e aquisições e due diligence. Elaboração e negociação de contratos de
vendas e joint ventures.
■ Análise de pareceres sobre operações de financiamento (project finance, finance corporativa...).
■ Garantir a defesa e protecção das diferentes marcas ou patentes da empresa no exterior.
■ Seleccionar e coordenar as relações com Sociedades de Advogados.

>>

evolução e tendências
Nos últimos anos temos verificado que muitas empresas portuguesas estão a desenvolver
projectos de expansão internacional e muitas vezes a gestão dos mesmos é feita a partir de
Portugal. Esta tendência tem levado à necessidade de contratação de advogados com vocação
internacional. Os sectores que mais se têm destacado nestes projectos são o sector energético,
industrial, infra-estruturas e construção.

>>

PERFIL DO CANDIDATO
O perfil destes profissionais deve combinar uma grande capacidade técnica, conhecimento do
direito comercial e competências comerciais e de gestão. Deverão ter uma grande capacidade
de relacionamento e autonomia, com um alto conhecimento do seu sector e experiência na
negociação de operações e contratos. Por fim, devem ser profissionais que tenham capacidade
de gerir equipas e serviços.

CompETÊNCIAS E QUALIDADES REQUERIDAS
São valorizados candidatos com grandes competências de negociação, bom diálogo e grande
capacidade analítica. Procuram-se profissionais flexíveis, com capacidade de trabalho e autonomia.
Grande disponibilidade para viajar.

>>

FormAÇÃO / expERIÊNCIA
Os candidatos devem ser licenciados em Direito. Esta posição requer profissionais com formação
e experiência em operações internacionais, LLM ou com uma experiência profissional no exterior.
Uma experiência comprovada de 7 a 9 anos numa Sociedade Internacional é necessária.
A função também requer um excelente nível de Inglês e alguns conhecimentos de um terceiro
idioma. Muitas vezes, é uma grande mais-valia ter experiência em outras jurisdições, ou
conhecimentos sobre leis de outros países.

>>

A VISÃO DA michael page international

REMUNERAÇÃO
de acordo com a experiência e competências do candidato

35/45

k€

+ Variável

Vasco SALGUEIRO
Manager
Michael Page Tax & Legal

«Nos últimos anos temos vindo a observar uma crescente
necessidade, por parte das empresas portuguesas, de incorporar
nas suas estruturas assessorias jurídicas. Ou seja, advogados que
se encarreguem da assessoria e análise dos possíveis impactos
jurídicos da actividade da organização. As áreas nas quais mais
se procura este tipo de perfis são o sector energético, industrial e
o sector das infra-estruturas e construção.»
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Human Resources

Director/coordenador de rh

>>

Remuneração
de acordo com a experiência e competèncias do candidato

>>

65/75

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
Reportando à Administração do Grupo, terá como principais responsabilidades:
Definição das políticas de RH em cooperação com a Direcção e respectiva implementação.
Recrutamento e selecção dos colaboradores, acolhimento e integração.
■ Concepção e implementação do plano de Formação e Desenvolvimento Organizacional.
■ Implementação e Controlo dos Modelos de Gestão de Competências e Avaliação de
Desempenho.
■ Projectos de Reestruturação Organizacional.
■ Planeamento Global dos Recursos Humanos, Consolidação e Controlo Orçamental.
■ Gestão de Pessoas-chave e Planos de Sucessão.
■ Controlo/Coordenação do Processamento de Salários

k€

■

* Dependendo da experiência e da indústria, a remuneração varia substancialmente.

■

>>

CompETêNCIAS e qUALIDADES REQUERIDAS
■
■
■

>>

Capacidade de comunicação oral e escrita.
Liderança.
Visão estratégica.

>>

evolução e tendências
Nos últimos anos temos observado que estes perfis são muito procurados, sobretudo se tiverem
experiência na área de Relações Trabalhistas. Esta evolução é motivada por dois aspectos
principais:
■ Pela necessidade de reduzir custos (tendo apenas um profissional a atender a todas as
necessidades do departamento, quando dantes eram dois ou mais colaboradores a fazer esse
trabalho).

Pela situação que temos vivido desde há 2 anos, com as empresas a necessitarem de ter um
profissional no comando das negociações colectivas, demissões, ERE e da assessoria jurídica.

■

FormAção / expERIêNCIA
O candidato ideal deverá possuir o seguinte perfil:
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos ou similar.
MBA ou Pós-graduação na área.
■ Experiência mínima de 5 anos em funções similares, a nível nacional ou internacional.
■ Conhecimento da legislação laboral e procedimentos legais de RH.
■ Conhecimento do mercado de trabalho temporário.
■ Conhecimento dos processos de Recrutamento e Selecção - Requalificação e Formação de
Pessoal.
■ Domínio de ferramentas informáticas.
■ Excelente capacidade de Organização, Planeamento e Comunicação.
■ Fluente em Português e Inglês (factor eliminatório).
■
■

a visão da michael page international

Vasco SALGUEIRO
Manager
Michael Page Human Resources

«Actualmente, os perfis procurados em RH têm uma forte
componente de participação no negócio, independentemente do
sector ou indústria onde trabalham. Desempenham, portanto,
funções mais generalistas, mantendo uma forte componente de
Recursos Humanos e questões laborais.»
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Human Resources

hR BUSINESS PARTNER
>>

DEFINIÇÃO E RESPONSABILIDADES
As principais responsabilidades são:

>>

evolução e tendências
A figura do HR Business Partner encontra-se na centralização de processos, automação de
ferramentas, gestão e padronização de políticas e práticas para todas as áreas e linhas de
negócio de uma empresa.
Nos últimos 2 anos, as empresas em sectores como FMCG e Pharmaceuticals, Novas Tecnologias
e da Internet optaram por este modelo de RH Global que, para além das funções dedicadas aos
Recursos Humanos, participam cada vez mais no negócio geral da empresa.

■ Implementar políticas de RH relativas ao recrutamento, formação e políticas de desenvolvimento.

Gerir programas e planear a sucessão e retenção de talentos.
Prestar apoio aos gestores em todas as áreas de RH.
■ Adaptar as políticas globais para gerir a área.
■ Definir e implementar o plano estratégico e o orçamento para Recursos Humanos.
■ Executar o sistema de avaliação de desempenho.
■ Coordenar e realizar planos de comunicação interna.
■ Estudar e optimizar o ambiente de trabalho.
■ Coordenar o funcionamento da área para garantir a qualidade do serviço.
■
■

>>

CompETÊNCIAS E QUALIDADES REQUERIDAS
Advocacia em todos os níveis da organização.
Orientação para o cliente interno e para resultados.
■ Flexibilidade, capacidade de fornecer soluções inovadoras.
■
■

>>

FormAÇÃO / expERIÊNCIA
Grau de formação elevado, se possível em Psicologia. São muito apreciados os candidados com
pós-graduação.
Procuram-se normalmente candidatos com experiência comprovada mínima de 3 anos numa
posição de Sócio Gerente de RH/Business com um perfil generalista de RH e altamente
experientes no recrutamento, formação, desenvolvimento e gestão de talentos.

>>

A VISÃO DA michael page international

REMUNERAção
de acordo com a experiência e competências do candidato

40/50

k€

* Dependendo da experiência e da indústria, a remuneração varia substancialmente.

Vasco SALGUEIRO
Manager
Michael Page Human Resources

«Actualmente, a figura do HR Business Partner participa
activamente na estratégia das empresas. Esta realidade exige
que este perfil se torne cada vez mais dinâmico, com uma visão
LAvez
VISIÓN
DE MICHAELdas
global e estratégica.A cada
maior internacionalização
empresas exige ainda um elevado nível de inglês.»
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Human Resources

RESPONSÁVEL DE FORMAÇÃO

■
■
■

>>

■

DEFINIÇÃO E RESPONSABILIDADES

■

Reportando ao Director de Recursos Humanos, tem como principais responsabilidades:

■
■

Coordenar o processo formativo da Empresa garantindo a sua manutenção e participar na
preparação de Planos de Formação, em articulação com as diferentes áreas da Empresa.
■ Manter e promover a aplicação do Manual de Formação, enquanto documento regulador da
actividade de formação da empresa.
■ Participar na preparação de diagnósticos de necessidades de formação, em conformidade
com as prioridades e orientações da Empresa.
■ Coordenar e dinamizar a execução do processo formativo gerido a nível central e transversal e
dinamizar a concretização dos mesmos que são desenvolvidos e geridos a nível local.
■ Responder às necessidades inerentes aos processos de certificação e de acreditação da
formação, às exigências legais em vigor, nomeadamente no que concerne a necessidade de
elaboração do Relatório de formação anual.
■ Coordenar o Sistema de Informação que suporta o processo de Formação, garantindo a
produção de informações e indicadores adequados.
■ Colaborar na preparação ou coordenação de formações especializadas e preparar soluções
formativas que respondam a solicitações externas nacionais e internacionais.
■ Participar na preparação de programas de formação on job, de programas de estágio e de
intercâmbios, assim como coordenar o respectivo acompanhamento e avaliação final.
■ Participar na preparação do orçamento da formação em articulação com os diferentes
serviços da Empresa e controlar a sua execução.

Excelente capacidade analítica.
Grande capacidade de organização e planeamento.
Orientação para resultados/cliente, com visão estratégica e de negócio.
Boa capacidade de comunicação e de negociação.
Ética e responsabilidade social.
Team player, com facilidade de relacionamento interpessoal.
Bons conhecimentos de Inglês.

■

>>

>>

Remuneração
de acordo com a experiência e competências do candidato

35/45

k€

* Dependendo da experiência e da indústria, a remuneração varia substancialmente.

>>

evolução e tendências
O sector do Retalho tende a ser o que mais procura este tipo de perfil. A orientação para o cliente
torna-se cada vez mais importante para optimizar a qualidade dos negócios, sendo necessário
proceder a uma reciclagem constante dos conhecimentos dos colaboradores, formando-os
continuamente para que atendam de forma eficaz e empática às necessidades dos clientes.

CompETÊNCIAS e QUALIDADES REQUERIDAS
■
■
■

Foco em resultados.
Competências de gestão.
Trabalho em equipa.

A VISÃO DA michael page international
>>

FormAção / expERIêNCIA

«Num mercado competitivo, as empresas apostam na
formação contínua dos seus colaboradores para marcar a
diferença e apresentar um serviço de grande qualidade.

Os candidatos ideais para esta função têm perfis com as seguintes características:
■
■
■

Licenciatura em Economia, Gestão, Sociologia ou Gestão de Recursos Humanos.
Interesse na contínua valorização, técnica e profissional, na área da Formação.
Experiência na utilização de software informático (MsOffice e SAP).

Vasco SALGUEIRO
Manager
Michael Page Human Resources

Neste contexto, a formação interna contínua ganha destaque,
abrindo caminho as responsáveis de formação, que devem
assegurar a continuada reciclagem do know-how dos
colaboradores.»
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Commercial & Marketing

gestor de Desenvolvimento de
Negócios Internacionais
>>

Procurar e detectar oportunidades de investimento, contratação e desenvolvimento de parcerias
nos mercados internacionais.
■ Estabelecer contactos privilegiados com as autoridades locais.
■ Acompanhar e gerir as actuais contas, bem como assegurar a prospecção de novas.
■ Formação dos colaboradores.
■ Preparar reports da sua actividade
■ Dar seguimento às recomendações.
■

evolução e tendências
A posição de Gestor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais é cada vez mais solicitada,
consequência da actual situação económica, na qual se sentem crescentes dificuldades nos
mercados tradicionais, apresentando-se como alternativa a participação em novos projectos
além-fronteiras, com o intuito de exportar produtos/negócios.

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
Será responsável pelo desenvolvimento de negócio da companhia a nível internacional,
tornando-se a pessoa de contacto em todo o mercado externo envolvente. As suas principais
responsabilidades são:

>>

>>

>>

internacionalização
Nos últimos anos, o mercado tem assistido a um aumento significativo ao nível das Exportações
e Negócios Internacionais, pelo que a figura deste gestor é uma das mais procuradas, apesar de
complexa e exigente.

CompETências e qUALIDADES REQUERIDAS
O perfil requer um profissional com um elevado nível comunicacional, carisma e grande orientação
comercial. Serão valorizadas experiências profissionais/pessoais internacionais, bem como o
networking que poderá ter nos diversos mercados. É igualmente mandatório um bom domínio de
vários idiomas, facilitando deste modo o ciclo de negociação.

>>

FormAção / expERIêNCIA
A formação do candidato irá depender do sector no qual seja identificada a necessidade do
recurso. Habitualmente, este perfil requer formação nas áreas de Gestão, Economia ou Relações
Internacionais, com excepção para os projectos mais relacionados com as áreas industriais ou do
sector energético que poderão requerer uma formação mais técnica. Deverá ter uma experiência
profissional mínima entre 5 a 8 anos no desenvolvimento de negócios em contexto internacional,
valorizando-se o conhecimento da realidade de mercado(s) para o qual se está a recrutar.

>>

a visão da michael page international

Remuneração
de acordo com a experiência e competências do candidato

40/52

k€

+ Variável

Nuno TRONI
Executive Manager
Michael Page Commercial & Marketing

«A função de Gestor de Desenvolvimento de Negócio
Internacional é e será, sem dúvida, uma figura crítica para as
empresas portuguesas devido à conjuntura actual. É responsável
por grande parte da facturação da empresa e pelo crescimento e
desenvolvimento da empresa no mercado internacional.»

11

Commercial & Marketing

Marketing Online Manager

>>

Remuneração
de acordo com a experiência e competências do candidato

>>

45/60

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
Reportando directamente à direcção, será responsável pela imagem da marca da companhia e
pela sua representação no mercado em diferentes meios e canais, bem como gerir um portefolio de
produtos/serviços e clientes de modo a atingir os objectivos estabelecidos.

>>

CompETêNCIAS e qUALIDADES REQUERIDAS
Amplos conhecimentos de Marketing Online.
■ Conhecimentos de SEO/SEM/Google Analytics e Google Adwords.
■ Conhecimentos de Web 2.0 e de redes sociais.
■ Competências interpessoais e de comunicação.
■ Criatividade.
■ Capacidade de influenciar e motivar terceiros.
■ Capacidade de comunicação e gestão de equipas.
■ Criação de redes sociais e interpessoais.
■ Capacidade de detectar as necessidades do mercado.
■ Iniciativa e proactividade, capacidade para antecipar problemas e oferecer resoluções
alternativas.
■ Flexibilidade e adaptação a mudanças inesperadas, dinamismo perante novas situações.
■ Integridade, seguimento de normas internas e códigos de conduta relativamente a clientes e
confidencialidade.
■ Visão estratégica e a longo prazo do mercado global.
■ Orientação comercia e para objectivos.
■ Capacidade de auto-motivação e de auto-gestão.

>>

+ Variável

evolução e tendências
A base de frequência de campanhas online é praticamente diária, uma vez que se trata de um
meio para comunicar com um alvo muito específico, com custos menores relativamente ao
marketing offline e com índices de impacto bastante interessantes.

■

>>

k€

>>

PERFIL Do CANDIDATO
A posição de Marketing Online Manager requer um profissional dinâmico, estratega, proactivo,
team player, com um domínio absoluto de plataformas online e da língua inglesa.

FormAção / expERIêNCIA
Experiência académica ao nível do Marketing, valorizando-se formação em plataformas online.
Quanto à experiência profissional, pressupõe-se uma experiência mínima de cerca de 3 anos em
funções semelhantes.
Valoriza-se ainda um nível elevado de domínio da língua Inglesa (bilingue).

A VISÃO DA michael page international

Nuno TRONI
Executive Manager
Michael Page Comercial & Marketing

«Nos dias de hoje, o desenvolvimento do canal online das
empresas portuguesas é fundamental . Não importa se falamos
de grandes organizações, de PME’s ou de start-ups, todas elas
planeiam lançar a sua área de e-commerce. Os novos hábitos
de compra dos consumidores através da internet e a sua alta
rentabilidade tornam este canal prioritário.
Assim, as empresas necessitam de um profissional que
desenhe, implemente, controle e leve a cabo o seguimento
deste novo canal de venda. É imprescindível contar com um
candidato experiente, seja um perfil estratégico orientado
para o branding corporativo ou um posto operativo ligado ao
incremento de vendas.»

12

Commercial & Marketing

Community Manager
>>
>>

DEFINIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Reportando directamente ao Director de Marketing Online, é responsável pela implementação,
controlo e monitorização da imagem da empresa e pela sua representação no mercado em
diferentes redes sociais
>>

>>

CompETÊNCIAS E QUALIDADES REQUERIDAS
Criação e implementação da estratégia da actividade da empresa em redes sociais.
Posicionamento e dinamização da empresa nas principais redes sociais/profissionais
(Facebook, LinkedIn, Twitter, etc).
■ Gerir as contas de redes sociais: conteúdo, promoções, notícias, concursos…
■ Gerir a relação com os diversos media.
■ Fornecer ideias para aumentar o número de visualizações.
■ Integração em fóruns e blogs referentes à marca.
■ Pesquisar e analisar as entradas e comentários sobre a empresa.
■ Responder quando necessário a referências positivas (agradecimento) e negativas (tentando
encontrar soluções na medida do possível).
■

evolução e tendências
A imagem da empresa no mundo da Internet tem vindo a ganhar peso em todas as redes sociais
e profissionais, tornando esta posição absolutamente necessária para trabalhar a marca online.

PERFIL Do CANDIDATO
A posição requer um profissional dinâmico, empático, proactivo e consciente das novas
tendências.

■

>>

FormAÇÃO / expERIÊNCIA
Relativamente à formação académica, procura-se um profissional licenciado em Marketing,
valorizando-se a formação em Plataformas Online (no entanto esta formação varia, tendo em
conta o sector do cliente).
No que concerne à experiência profissional, são valorizados profissionais com uma experiência de
cerca de um ano em posições similares.
Revela-se ainda como um importante requisito, a detenção de um nível elevado de expertise em
Inglês.

a visão da michael page international
>>

RemuneraÇÃO
de acordo com a experiência e capacidades do candidato

30/45

k€

+ Variável

Nuno TRONI
Executive Manager

«O aumento da utilização das redes sociais e profissionais é
uma realidade que afecta o modo de comunicar nas empresas.
Estas plataformas possibilitam às empresas uma comunicação
muito sectorizada com os seus target. Os consumidores
adoptaram novas formas de interagir com as ofertas do
mercado, o que influencia no momento de decisão de compra.

Michael Page Comercial & Marketing

Assim, as empresas necessitam de um Community Manager
que saiba posicioná-las no mercado e atingir o target
pretendido, incrementando os benefícios das organizações
(aumento de vendas, leads, etc.).»
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Retail

Loyalty Program Manager
>>

>>

evolução e tendências
Trata-se de um perfil bastante solicitado nos últimos anos, uma vez que é mais rentável para uma
empresa fidelizar os seus clientes que captar novos.

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
Será responsável pela criação e pelo desenvolvimento de uma política da empresa orientada à
fidelização de clientes. As suas principais responsabilidades são:
Definição da estratégia de fidelização da empresa.
Em conjunto com o Director de Sistemas, definir a possibilidade de parceria externa, ou de
desenvolvimento de software, in-house, de apoio à mesma.
■ Criação das diferentes acções a serem implementadas: campanhas de Marketing directo,
programas de pontos e descontos, financiamentos, entre outros.
■ Conteúdo e benefícios do programa.
■ Formação da rede de vendas e lojas.
■ Encontrar parceiros que ofereçam vantagens e valor acrescentado aos clientes da empresa.
■
■

>>

CompETêNCIAS e qUALIDADES REQUERIDAS
A posição requer uma forte capacidade de coordenação interdepartamental e sólidos
conhecimentos de Marketing relacional, assim como uma importante componente de ferramentas
CRM. Considera-se ainda uma mais-valia, a detenção de bons conhecimentos na língua inglesa.

>>

FormAÇÃO / expERIÊNCIA
Relativamente à formação académica, esta pretende-se, usualmente, em Gestão e/ou Marketing.
No que concerne à experiência profissional, será desejável que esta tenha sido desenvolvida
em departamentos de Marketing de médias e grandes empresas. Relativamente a ferramentas,
valoriza-se ao nível da informática, o domínio de bases de dados e CRM, sendo que se pressupõe
ainda um vasto conhecimento das habituais ferramentas de fidelização de clientes: Marketing
directo, publicidade online, ponto de venda e comunicação, entre outros.

A Visão da michael page international
>>

Remuneração
de acordo com a experiência e competências do candidato

45/55

k€

Sérgio LEOTE
Consultor Sénior
Michael Page Retail

«O Loyalty Program Manager converteu-se numa figura chave
na política comercial da empresa: passámos de um modelo de
captação de novos clientes para outro no qual se procura manter
a relação a longo prazo com estes. As razões são evidentes:
- O custo de manutenção é muito menor que o de captação;
- Com uma relação duradoura no tempo, a possibilidade de fazer
crosselling e upselling é mais fácil.»
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Healthcare

MEDICAL MANAGER
>>

>>

DEFINIÇÃO E RESPONSABILIDADES:
Reportando à Direcção Médica e em colaboração com o Departamento Médico e de Marketing, o
candidato tem as seguintes responsabilidades:
Colaboração no desenvolvimento do Plano de Negócios, bem como a realização do plano
de acção comercial, formação e comunicação (Medical Marketing, conteúdos científicos e
coordenação de ensaios clínicos).
■ Participação e supervisão do desenvolvimento do material promocional.
■ Contribuição para as metas de vendas da empresa através de apoio directo à rede comercial
(consultas médicas, bibliografia, sessões clínicas e reuniões científicas).
■ Elaboração de relatórios científicos e farmacoeconómicos dirigido às entidades sanitárias.
■ Participação em encontros e fóruns internacionais, reuniões científicas e congressos.
■ Aconselhamento e formação dos médicos. Estabelecimento e desenvolvimento de relações
profissionais com os KOL’s a nível nacional e internacional.
■ Implementação, acompanhamento e fecho dos ensaios clínicos.

de acordo com a experiência e competências do candidato

60/75

■

>>

REMUNERAÇÃO

>>

k€

+ Variável

evolução e tendências
O Medical Manager tornou-se numa figura-chave dentro do sector farmacêutico. É cada vez mais
necessária a interligação entre os vários departamentos dentro de uma organização, de forma
a alcançar uma maior eficácia. O Medical Manager facilita, em grande escala, a integração das
diferentes áreas de negócio, fornecendo a imprescindível abordagem Técnico-Científica.

CompETências e qualidades REQUERIDAS
Profissional com um alto nível de diálogo, carisma e liderança. Capacidade de análise e organização
para coordenar os ensaios clínicos em cada fase. Orientação para os resultados e capacidade de
trabalho em equipa.

>>

FormAção/ expERIêNCIA
Licenciatura em Ciências da Saúde, preferencialmente em Medicina. Mestrado em Ensaios Clínicos
com experiência em Medical Manager, CRA e/ou Publicações cientificas.
É fundamental um elevado nível de Inglês.

>>

perfil do candidato
Requere-se uma pessoa com amplo conhecimento do sector. Deve possuir uma ampla visão de
negócio, para além de capacidade de tomar decisões importantes. Deverá ter capacidade de dirigir
uma equipa de investigadores dentro da área de ensaios clínicos.

A VISÃO DA michael page international

Nuno TRONI
Executive Manager
Michael Page Healthcare

«No contexto do processo de mudanças que se está a atravessar,
o sector farmacêutico desenvolve novas posições ou altera as
existentes. Esta evolução faz com que os laboratórios necessitem
de perfis que estejam muito mais perto dos líderes de opinião,
das instituições, dos médicos e dos pacientes e que conheçam o
ciclo de vida do produto, as inovações do mercado, a situação de
outros laboratórios e o mercado local.»
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Healthcare

MEDICAL SCIENTIFIC LIAISON (MSL)
>>

>>

de acordo com a experiência e capacidades do candidato

DEFINIção e RESPONSABILIDADES

42/55

Reportando ao Responsável da Unidade de Negócio, este profissional será o perito médico em
campo dentro do território, para todos os produtos da empresa. Será responsável pelas seguintes
funções:
Construir vínculos científicos com os profissionais médicos e agentes decisores.
Desenvolver e manter relações com os Líderes de Opinião, autoridades locais e regionais.
■ Fornecer informação científica aos profissionais de saúde envolvidos, para assegurar a
qualidade e eficácia dos tratamentos e produtos da empresa.
■ Demonstrar os elementos diferenciadores dos produtos com argumentos claros e credíveis.
■ Criar sinergias e trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Marketing e Vendas.
■ Supervisionar, coordenar e implementar os programas de formação científica a líderes de
opinião, clínicos, profissionais de farmácias de hospital, enfermeiras, pacientes, etc.
■ Apoiar os estudos de investigação.
■
■

>>

Remuneração

>>

k€

+ Variável

evolução e tendências
A profunda reestruturação que o tecido comercial tem vindo a sofrer dentro do laboratório
farmacêutico favoreceu o aparecimento da posição do Medical Scientifc Liaison. O MSL
representa um valor acrescentado para as vendas e Marketing proporcionando suporte científico
e actuando como elo de ligação entre os distintos interlocutores.

CompETências e qUALIDADES REQUERIDAS
Profissional com alto nível de interlocução, excelente capacidade de comunicação. Experiência
em formação. Orientado para a venda técnica relacional.

>>

FormAção/ expERIêNCIA
A formação requerida para o Medical Scientific Liaison é a Licenciatura em Ciências da Saúde,
com experiência prévia no sector farmacêutico (departamento médico).
Elevados conhecimentos de Inglês.

>>

perfil do candidato

A visão da michael page international

Requere-se um profissional com altos níveis de comunicação, amplos conhecimentos científicos
na área e perfil comercial. Estará em contacto com KOL´s, Autoridades Sanitárias, etc. Dará ainda
apoio à força de vendas.

Nuno TRONI
Executive Manager
Michael Page Healthcare

«Estamos a viver alterações no nosso mercado, tanto com o
aparecimento de produtos farmacêuticos como de produtos
sanitários, estando a sua introdução dependente da facturação
da empresa. Por este motivo, a função do Medical Scientific
Liason adquire cada vez mais relevância, sendo o representante
do produto junto dos KOL’s.»
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Engineering & Property

Director de Obras Internacional
>>

>>

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
Será responsável pela gestão de empreitadas da empresa fora de Portugal. As principais
responsabilidades são:
Garantir o cumprimento de segurança, orçamento, qualidade e execução da obra.
Monitorizar a optimização técnico-económica da obra.
■ Validar os sub-empreiteiros e o trabalho realizado por eles.
■ Certificar-se dos trabalhos mensurais executados.
■ Monitorizar e apoiar o trabalho da sua equipa de obra.

perspectivas de carreira
Esta função pode evoluir para uma coordenação de grupo de obras, ou seja, gestão de várias
obras e directores de obra, podendo alcançar uma direcção de Produção.

>>

PERFIL Do CANDIDAtO
O candidato ideal possui uma forte motivação para a área internacional, com grande flexibilidade
para a mudança de residência e local de trabalho.

■
■

>>

>>

internacionalização
A situação actual do sector da construção em Portugal obriga as empresas a ir para fora das
nossas fronteiras. Temos uma imagem de elevada consistência técnica aliada à facilidade de
adaptação a novos idiomas e culturas.

competências E QUALIDADES requeridas
O perfil do Director de Obra deve ser orientado para resultados, com forte capacidade relacional e
de adaptação a ambientes multiculturais. É importante que o candidato possua uma experiência
no exterior, principalmente no mesmo tipo de trabalhos e mesmo que não possua experiência
internacional é fulcral uma elevada motivação para este contexto. Além disso, a língua do país
de destino é absolutamente essencial, muitas vezes sendo o maior valor acrescentado na
candidatura.

>>

FormAÇÃO / expERIÊNCIA
A formação do candidato tem necessariamente de ser técnica: Engenheiro Civil com experiência
exigida entre 5 e 8 anos como director de obra do mesmo tipo.

>>

REMUNERAção

A visão da michael page international

de acordo com a experiência e competências do candidato

60/80

k€

+ Variável (expatriação)
António COSTA
Manager
Michael Page Engineering
& Property

«A posição de Director de Obras Internacional potenciou-se
nos últimos anos graças ao excelente desenvolvimento que as
empresas de engenharia estão a viver no exterior. Neste contexto,
torna-se necessário contratar profissionais que conheçam o
terreno, a cultura e a logística de cada país.
Idiomas, mobilidade, uma mente aberta e uma excelente atitude
são as características pessoais mais solicitadas.»
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Engineering & Property

Director de Desenvolvimento de
Negócio Internacional

>>

REMUNEração
de acordo com a experiência e competências do candidato

80/120

k€

>>

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
Será responsável por organizar as actividades da empresa no país e pela pesquisa de novos
contratos. As principais responsabilidades são:
>>

Aumentar a base de clientes e trabalhos adjudicados.
■ Assumir a responsabilidade pelo planeamento económico da actividade na empresa em
determinada região, monitorizando o controlo de custos.
■ Assegurar e coordenar os recursos humanos e materiais para a execução eficiente dos
trabalhos.
■ Monitorizar e apoiar o trabalho da produção.
■ Negociar os aspectos de propriedade das obras a seu cargo.
■ Reportar à Administração da empresa a actividade, penetração no mercado e potencial de
negócio.
■ Representar a empresa junto das entidades governamentais e fornecedores.

>>

QUALIDADES E COMPETêNCIAs REQUERIDAS

>>

PERFIL Do CANDIDAtO
Esta posição exige uma pessoa com um conhecimento profundo do negócio e com uma
comunicação e habilidades de negociação muito elevadas e ainda disponibilidade para mudança
de residência a nível internacional.

>>

O profissional deverá possuir um conhecimento aprofundado do sector e do mercado internacional,
nomeadamente da zona geográfica onde irá operar. Um bom nível técnico e experiência na
contratação de obras é uma mais-valia. Deverá possuir fortes competências de comunicação e
negociação.

perspectivas de carreira
Este perfil pode evoluir para uma direcção geral de um país ou de um agrupamento de países,
dependendo do volume de negócios.

■

>>

+ Variável

internacionalização
A situação actual do sector da construção em Portugal obriga as empresas a ir para fora das
nossas fronteiras. Temos uma imagem de elevada consistência técnica aliada à facilidade de
adaptação a novos idiomas e culturas.

FormAção / expERIêNCIA
De uma forma geral, encontramos profissionais com formação académica em Engenharia Civil e
com cerca de 15 anos de experiência. Após uma fase mais directamente ligada à componente
técnica estes profissionais têm experiência e formação em áreas de gestão e desenvolvimento de
negócio. A experiência em contexto internacional e a fluência em idiomas como o Francês, Inglês
e Espanhol são valorizadas.

A VISÃO DA michael page international
«Num mercado cada vez mais globalizado, e perante a contracção
da economia portuguesa, o Engenheiro Civil torna-se cada vez
mais um perfil internacional.
António COSTA
Manager
Michael Page Engineering
& Property

Com uma actividade a ser desenvolvida em diversos países,
nomeadamente nas economias emergentes, é um perfil que
requer cada vez mais um profundo conhecimento de idiomas e
grande capacidade de adaptação a novas realidades.»
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Information Technology

Delivery Manager

>>

REMUNEração
de acordo com a experiência e capacidades do candidato

>>

DEFINIção e RESPONSABILIDADES
O Delivery Manager actua como interface entre as áreas de negócios estratégicos e os
departamentos de sistemas de informação, compreendendo e definindo as prioridades e
necessidades de cada área de forma a serem integradas numa estratégia corporativa comum.

50/65

k€

+ Variável

Participa activamente na criação e comunicação da estratégia de TI para a compreensão de
todos aqueles que vão estar directa e indirectamente envolvidos no projecto.
É responsável por controlar todas as fases do planeamento do projecto, de forma a antecipar
eventuais riscos para o mesmo.
Tem como objectivo contribuir para a melhoria da área de TI, através da sugestão e introdução
de melhorias para os actuais sistemas, e assim contribuir activamente para o sucesso da
organização.

>>

CompETêNCIAS e qUALIDADES REQUERIDAS
Excelente capacidade de análise e facilidade de comunicação, que lhe irá permitir estabelecer
uma relação com os seus clientes (internos ou externos).
Deverá ter um grande conhecimento das áreas de negócio em que actua, de forma a poder
incutir business understanding. Capacidade de aprendizagem é uma competência importante.
Deverá demonstrar experiência no desenvolvimento de estratégias corporativas de TI, mostrando
ter capacidade de enfrentar desafios de grande complexidade, baseados em inovação e na
melhoria contínua dos sistemas de informação.

>>

a visão da michael page international

FormAção / expERIêNCIA
Geralmente a formação destes profissionais assenta em Engenharia Informática ou similar, com
experiência anterior em levantamento de requisitos e definição de arquiteturas, o que exige
constante inovação e metodologias eficientes, com experiência de pelo menos 5 a 6 anos em
consultoria. Terão estado envolvidos em projetos de implementação de soluções de TI.

Nuno TRONI
Executive Manager

«Os profissionais dos departamentos de sistemas de informação
são cada vez mais relevantes nas decisões de negócio, estando
em contacto directo com todas as áreas da organização.
Actualmente, as novas tecnologias aportam valor real e tangível
na estratégia de negócio corporativa, contribuindo de maneira
decisiva para o êxito da empresa.

Michael Page Information Technology

É fundamental que estes profissionais estejam bem preparados
para a gestão de projectos, apresentando ainda fortes
competências de comunicação, visão estratégica, liderança e
trabalho em equipa.»

guia

das

novas funções

Contacto

Michael Page International
Avenida da Liberdade, nº180-A 3º andar
1250-146 Lisboa
lisboa@michaelpage.pt
Tel.: (+351) 210 419 100

por Michael Page International

