LIDERANÇA NO FEMININO

» CARLA GASPAR, CEO DA SMARTIDIOM

“SER LÍDER É CUIDAR DA NOSSA EQUIPA”
“O empreendedorismo e a inovação no mundo dos negócios não têm género ou idade.
Arrisquem tudo e lutem pelos vossos sonhos. Rodeiem-se das pessoas certas e elas alimentar-se-ão
da vossa fé e seguir-vos-ão incondicionalmente”, diz-nos Carla Gaspar, CEO da SMARTIDIOM,
uma empresa de soluções linguísticas e de comunicação multilingue.
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om presença ativa em 22
países, que papel pretende a SMARTIDIOM assumir junto do universo
empresarial?
Na sua essência, a SMARTIDIOM
pretende ser a organização de
confiança no momento de levar as
empresas a alcançarem o sucesso
internacional.
O objetivo é permitir que as
empresas encontrem na SMARTIDIOM um leque variado de soluções linguísticas e de comunicação multilingue adequadas às suas
necessidades: quer sejam startups
nacionais ou internacionais, quer
sejam um grupo de empresas com
presença mundial. Alcançar este
estatuto de confiança só é possível
com os melhores profissionais, as
melhores ferramentas, conhecimentos técnicos exímios e experiência profissional acumulada ao
longo de vários anos.
Afirmam que empresas de renome à escala global confiam a
sua comunicação multilingue à
SMARTIDIOM. E perguntam se
queremos saber porquê. Porquê?
Diria que a credibilidade, o profissionalismo, a inovação, a transparência e a proximidade com o cliente são os valores fundamentais do
nosso trabalho. Em segundo lugar,
a implementação das normas ISO
9001 e da ISO 17100 nos métodos
e processos da empresa corrobora

Com um percurso profissional
enriquecido, Carla Gaspar é CEO
da SMARTIDIOM. O que representa para si assumir este cargo,
enquanto mulher e profissional?
Assumir este cargo numa empresa que está presente em cada
vez mais lugares do mundo é um
orgulho para mim, como mulher e
como profissional.
Tenho, com a equipa certa, a oportunidade de combater a desigualdade de géneros que ainda é uma
realidade no mundo empresarial.
Significa dar um passo em frente
por todas as mulheres empreendedoras, que não desistem das
suas ideias e querem desbravar
caminho pelas suas próprias mãos.
Com a SMARTIDIOM, tenho a oportunidade de seguir os meus ideais
de um ambiente justo, com as condições de trabalho ideais para os
meus colaboradores darem sempre
o seu melhor e potenciarem as suas
capacidades.
É a conquista de um lugar de líder
de uma equipa tão diferenciada e
que veste, sem hesitar, a camisola
da SMARTIDIOM.
Quais os principais desafios
que enfrenta, enquanto mulher,
ao “comandar o rumo” de uma
empresa à escala global?
Provavelmente, um dos maiores
desafios de liderar uma empresa
à escala global é a conciliação da
vida pessoal com a vida profissional. Com os desafios de uma
maternidade recente, a quebra
no ritmo de trabalho habitual e a
constante necessidade de diferen-

tes tipos de gestão no meu dia-a-dia permitiram-me ter uma nova
perspetiva enquanto mulher num
lugar de liderança empresarial.
Liderar a SMARTIDIOM é trabalhar
diariamente para quebrar barreiras
ideológicas corporativas e procurar
o equilíbrio dentro de uma equipa
caracterizada pela diversidade.
Apesar das mudanças do paradigma da sociedade, é sabido
que a igualdade de género no
mercado de trabalho ainda está
muito aquém do desejável.
Durante o seu percurso profissional, este estigma foi um obstáculo para si?
Ser mulher trouxe alguns dissabores ao longo da minha carreira,
mas as dificuldades acabaram por
ser ultrapassadas graças à minha
vontade de trabalhar, de nunca

desistir, sempre com o apoio das
pessoas certas. Sentir este estigma
na pele fez-me crer e querer mais,
permitindo-me criar e fazer crescer
uma SMARTIDIOM com o espírito
ambicioso das pessoas a quem
confiei a missão de me ajudarem a
concretizar o meu projeto.
Que mensagem deixaria, como
empresária líder e empreendedora, às nossas leitoras?
O empreendedorismo e a inovação no mundo dos negócios não
têm género ou idade. Arrisquem
tudo e lutem pelos vossos sonhos.
Rodeiem-se das pessoas certas e
elas alimentar-se-ão da vossa fé e
seguir-vos-ão incondicionalmente.
Ser líder é cuidar da nossa equipa,
nutri-la e mimá-la 24 horas por dia,
sete dias por semana. É trabalhoso,
mas dá ótimos frutos. ▪
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todo o rigor com que trabalhamos.
Em última instância, a rede de contactos global, o serviço personalizado que prestamos aos nossos
clientes com soluções à medida
das diferentes áreas de negócio, a
excelência linguística que garantimos pelo facto de os nossos profissionais serem nativos na língua de
chegada com formação linguística
adequada e conhecimentos sólidos
nas respetivas áreas de especialização e a otimização de custos que
proporcionamos ao reduzirmos
substancialmente o investimento financeiro dos nossos clientes
e acelerarmos até 25% o prazo
de execução são mais-valias que
fazem toda a diferença.

