Rozhovor

Jménem redakce LA rozhovor vedla Mgr. Soòa Bohácseková a Ing. Lenka Nováková

Nový Country Manager
v Roche Slovensko s.r.o.
Rozhovor s novým Country Managerom spoloènosti Roche Slovensko s.r.o., Diagnostická Divízia,
ktorým bol v júli tohto roka menovaný
LA: Váený pán Carapeto, prijmite prosím v mene naich èitate¾ov blahoelanie
k Vámu menovaniu. Vae meno a priezvisko je v naich konèinách neobvyklé,
mohli by ste nám prosím prezradi, odkia¾ pochádzate?
J. C.: Som Portugalèan a doteraz som
viedol tím pre riadenie projektov a personalizovanú zdravotnú starostlivos pre
spoloènos Roche Diagnostics Latinská
Amerika. V tejto úlohe som bol zodpovedný za rozvoj podnikania rôznych produktových radov (CD, POC, MD, TD,
Seq) a za Medical, SFE, Market Intelligence, sluby, ITS, WFS a konzultácie.
Pred prácou v spoloènosti Roche som
bol zodpovedný za Healthcare practice
vedúcej globálnej poradenskej firmy
v Brazílii. Predtým som pracoval pre jednu spoloènos v panielsku a viedol viacero projektov v celej Európe. Na zaèiatku svojej kariéry som pracoval aj na portugalskom Ministerstve zdravotníctva
ako riadite¾ pre plánovanie a kontrolu
verejných nemocníc.
Mám obchodné vzdelanie, absolvoval
som MBA v USA na Whartonskej univerzite v Pensylvánii a skonèil som túdium
riadenia v oblasti zdravotnej starostlivosti v Inseade (Francúzsko).
LA: Máte za sebou bohatú kariéru v mnohých pozíciách po celom svete, take
máte ve¾a skúseností. Ktorú zo svojich

Joao Carapeto.

ivotných lekcií povaujete za najdôleitejiu?
J. C.: Jedným z hlavných ponauèení, ktoré som získal, je dôleitos rozvoja tímu a budovania kapacít. Bez silného tímu, ktorý koná ako jeden tím, sa nedostaneme
ïaleko.
Zameranie na zákazníkov je
tie absolútne kritické. Ak sa neustále nezameriavame na potreby
klienta, nezaslúime si ich preferencie a lojalitu.
LA: Aké su Vae plány do budúcnosti? Naich èitate¾ov samozrejme zaujíma Vaa vízia a stratégia,
ktoré sa týkajú Roche Diagnostics na Slovensku.
J. C.: Vytvoríme jasný strategický
plán zahàòajúci rôzne oblasti organizácie. Pre túto chví¾u zdôrazním tri oblasti, na ktorých pracujeme
ako tím:
1. Zameranie na ¾udí a kultúru organizácie: Je dôleité, aby sme vetci mali
spoloèný cie¾ a hodnoty, a spolupracova na tom, aby sme to dosiahli. Tímová práca je rozhodujúca pre ná
úspech. Taká je aj kultúra súladu
(compliance).
2. Ambícia, rast a diverzifikácia: Musíme sa usilova rás a urýchli tento

ná rast trvalo udrate¾ným spôsobom. Preto potrebujeme diverzifikova nae podnikanie a ïalej rozvíja
niektoré baby lines a pokraèova
v rozirovaní naej klientskej základne.
3. Motivácia a zábava: Rados z toho,
èo robíme a ako to robíme, je kritickým faktorom pre motiváciu, produktivitu a pohodu.
LA: Pôsobili ste v mnohých krajinách
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nejie, ale predsa kadá krajina má svoje
pecifiká. U ste sa zoznámili s tunajími
(miestnymi) podmienkami?
J. C.: Stále sa uèím o slovenskom trhu,
take nemôem by ete dos asertívny.
Vidím trh, ktorý je v konsolidácii a transformácii, aj potenciál pre zmenu, napr.
v implementácii DRG. Vidím tie ve¾ké
príleitosti, ako zmeni ivoty pacientov.
Pri poh¾ade na miestne zdravotné indikátory (a to na rakovinu krèka maternice) si uvedomujeme, e Slováci si zaslúia viac a e my sa na tom musíme podie¾a.
Teím sa na osobné stretnutie s naimi
zákazníkmi a dúfam, e sa ná obchodný
vzah bude naïalej rozvíja pozitívne.
LA: Èo Vám napadne, keï sa povie zákazník Roche?
J. C.: : Zákazník Roche bol tradiène z laboratórií. To u nestaèí. Máme ïalích
zákazníkov od pacientov (alebo asociácií pacientov) po zdravotné poisovne, lekárov, ako aj rôzne zainteresované
strany v rámci laboratória, ktorých musíme oslovi, aby sme zvýili prístup
k zdravotnej starostlivosti. Rovnako sa
stávajú sofistikovanejími a nároènejími, a preto nie je ¾ahké toto zvládnu, je

Vysoké Tatry
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to vak aj jedineèná príleitos na ïalie
odlíenie sa od konkurencie.
LA: Mohli by ste prezradi naim èitate¾om Vae ivotné krédo?
J. C.: To, èo vás sem prinieslo, vás nedostane ïalej.  Marshall Goldsmith 
skromná pripomienka, e organizácia
i my ako lídri sa potrebujeme neustále
znovu zdokona¾ova.
LA: Ako najradej oddychujete?
J. C.: Milujem vodu vo vetkých formách
 od plachtenia a paddle-surfingu v lete
a po lyovanie v zime s rodinou a priate¾mi. Osvieuje to moju myse¾ a regeneruje ako niè iné.
LA: Veríme, e aj tu na Slovensku nájdete mnoho príleitostí pre Vae relaxaèné
a portové aktivity. Môeme Vám poloi
ete jednu otázku na záver? Ako sa teíte
na svoj nový ivot na brehu Dunaja a neïaleko Vysokých Tatier?
J. C.: Skutoène sa teím na ivot na Slovensku, na to, e spoznám ¾udí a krajinu.
Poèul som, e Slovensko je krásna krajina s mnostvom pekných miest. Táto krajina je bohatá na kultúrne dedièstvo, his-
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torické pamiatky a ve¾kú rozmanitos
prírody. Z toho, èo som u videl za krátky
èas, to je pravda, a teím sa na to, a uvidím, pocítim a ochutnám viac. Urèite
plánujem navtívi aj Prahu.
LA: Váený pán Carapeto, ïakujeme za
Vau otvorenos a toleranciu naich
osobných otázok. Menom vetkých èitate¾ov, ku ktorým patria aj èitatelia z Èeskej republiky, Vám prajeme vo Vaej práci ve¾a úspechov a teíme sa na prípadné
osobné stretnutie v budúcnosti.

