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OLHAR UNS PELOS OUTROS. E NÃO
SÓ NO LOCAL DE TRABALHO!

Berend-Jan Zonneveld trabalha na sede como gestor de ativos e comércio. Ele fala sobre o
que a segurança significa para o seu trabalho e sobre a paixão que vê nos operacionais
de resgate. “Os problemas são levados a sério, e o orgulho é enorme quando algo corre
bem.”
“Quando decorrem operações complexas
em qualquer parte do mundo, isso é logo
percetível no ambiente do escritório. Alguns
dos homens até dormem mal à noite
quando sabem que algo complicado está
a acontecer algures lá fora. Isto mostra que
a ideia de “olhar uns pelos outros” vai para
além das operações em curso, o que numa
equipa de resgate se resume literalmente a:
“Eu olho por ti, tu olhas por mim”.
Esta preocupação e compromisso tornou-se
evidente através da paixão das pessoas
pelo seu trabalho. Os operacionais de
resgate são pessoas muito emotivas.
Quando existe um problema aqui no
departamento, todos se sentem
extremamente envolvidos. Se algo acaba
por correr de acordo com o planeado,
como foi o caso do Modern Express, então
o orgulho também é geral. Já trabalho aqui
há dois anos e acho maravilhoso assistir a
esta paixão e a fazer parte dela.

Uma vasta experiência
A segurança influencia o meu trabalho
sobretudo através da partilha de
ensinamentos e da exposição das opções
que tomamos sobre equipamento, etc.
Noto que outras divisões nos consultam
cada vez mais frequentemente sobre
questões técnicas. No contexto dos
salvamentos, temos uma vasta experiência
com todo o tipo de situações, o que nos
permite oferecer soluções inéditas para
os problemas. Esta forma de partilha de
conhecimentos ocorre através de conversas
informais, com base nas relações pessoais.
Com vista a garantir uma transferência
duradoura destes conhecimentos, é
necessário ter documentação escrita, claro.
Contudo, uma base de dados nunca
poderá substituir o ambiente de grande
abertura no qual comunicamos. Quando
nos deparamos com um dilema, que mais
podemos querer senão falar com alguém
com uma grande experiência nessa área?”

