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OPORTUNIDADES 
PARA LÁ DA CRISE
Enquanto os políticos se ocupam das variáveis macroeconómicas a 
sociedade civil e o mercado continuam activos. A tão badalada crise 
encerra inúmeras oportunidades de que lhe damos conta abaixo, 
com base no forecast da reputada Accenture.

  Segundo a consultora “as 
plataformas de TIs vão ser es-
colhidas pela sua capacidade 
de gerir crescentes volumes de 
informação e pela complexidade 
da gestão de dados; as redes 
sociais assumem-se como as 
novas fontes de conhecimento 
das empresas” e “o cloud com-
puting vai reforçar o papel cen-
tral das TIs no crescimento dos 
negócios”. O desenvolvimento   
das redes sociais como fonte de 
conhecimento para as empresas, 
o cloud computing como mo-
tor do crescimento do negócio 

e a crescente importância da informação são três das principais 
tendências de um novo mundo das Tecnologias de Informação que 
agora começa a emergir.
Outra das tendências mais significativas, que o relatório identifica, é 
o fim da era das aplicações tradicionais. Em alternativa, as platafor-
mas vão ser escolhidas pela capacidade de gerir crescentes volu-
mes de informação e pela complexidade da gestão de dados e não 
pela capacidade de suporte a aplicações.
As bases de dados relacionais já testadas irão dar lugar a outros ti-
pos – como as de streaming, que permitem a transmissão contínua 
de informação através de redes – marco que assinala a mudança 
significativa daquela que tem sido a prática dos departamentos de 
TIs e utilizadores empresariais durante décadas.
O enfoque irá mudar das simples soluções de infra-estruturas para 
o desenvolvimento de estratégias cloud com funcionalidades e flexi-
bilidade acrescidas, através de um mix de aplicações cloud, públi-
cas e privadas, e plataformas de serviços.

Tendências
• Dados assumem papel de plataforma;
• Capacidade analítica dará origem à descontinuação do BI;
• Cloud computing criará mais valor para as empresas;
• Arquitectura de TIs muda o foco do servidor para o serviço;
• Segurança de TIs responderá rápida e progressivamente, 
   na proporção das ameaças;
• Privacidade de dados adoptará abordagem baseada no risco;
• Plataformas sociais emergirão como nova fonte 
   de conhecimento das empresas;
• Experiência do utilizador será o factor mais importante.
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Grenke entre as 
melhores da Europa

Histórias 
de Sucesso 
de Empresários 
Europeus

4

A Grenke integra a lista das 110 empresas que chegaram à fase dois dos 
European Business Awards, uma iniciativa que vai definir as 10 melhores 
representantes dos seus países. A iniciativa destaca o trabalho das insti-
tuições em causa nos respectivos mercados e a Grenke foi seleccionada 
para chegar a esta etapa por tudo o que tem desenvolvido em Portugal, 
nomeadamente ao nível da excelência do negócio, boas práticas e inovação.
Na primeira lista de seleccionados havia 405 candidatos a um lugar entre 
os dez, mas a Grenke Renting consegue estar, para já, neste lote reduzido. A 
empresa faz parte de uma elite na qual estão companhias de alguns países 
europeus como Grécia, Chipre, Eslováquia, Roménia, Bulgária, Hungria, 
Letónia e Lituânia, Estónia, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Áustria, Itália, Portugal e Eslovénia.
Esta é uma das distinções mais prestigiantes do sector a nível europeu. O 
objectivo é premiar aqueles que melhor fazem em todo o continente e, por 
isso, já envolveu mais de 15 mil empresas desde que nasceu. Tem uma 
cobertura transversal a todos os sectores e contempla várias áreas: da 
consciência ambiental à atenção dada ao cliente, abrangendo todo o tipo 
de organizações: das maiores multinacionais às mais pequenas empresas 
familiares.
O jurí que escolheu a Grenke como um dos 110 finalistas dos European 
Business Awards é constituído por 56 pessoas ligadas ao sector empresarial 
e com profundo conhecimento deste.
O “reconhecimento” da actividade das empresas europeias começou em 
2007 e, desde então, tem enaltecido o que de melhor se faz. Apesar das 
condições tempestuosas da economia e finanças, estes prémios são uma 
forma de dar visibilidade às companhias que têm conseguido superar as 
dificuldades. No conjunto, aquelas que já passaram por esta elite, perfazem o 
VN total de 766 mil milhões de euros, ou seja, 6% do PIB da União Europeia.

www.grenke.pt

Decorreu entre 3 e 9 de Outubro, a 3ª edição da Semana Europeia das PME, 
centrada nas transferências de empresas e nas segundas oportunidades 
para empresários

As pessoas que consideram vir a tornar-se empresários esquecem-se fre-
quentemente que começar uma nova empresa não é a única forma de entrar 
num negócio. Apenas 50% das empresas sobrevivem passados os primeiros 
5 anos após terem sido criadas. Desta forma, encerrar uma empresa e reini-
ciar uma nova, deveria ser entendido como um processo natural, tal como a 
criação de um negócio pela primeira vez. 
Este ano o foco incidiu sobre os temas: “Ser Empresário pela segunda vez” e 
“Transferências de Empresas”. Como nas edições anteriores, a CE publicou 
uma brochura de apoio com 32 empresários da UE, cujas histórias vão ser 
fonte de inspiração para empresários existentes, ou potenciais, na Europa. 

Semana Europeia das PME
Esta campanha anual coordenada pela Comissão Europeia, promove PMEs, 
empresários e a cultura e o espírito do empreendedorismo na Europa, em 
linha com o Small Business Act for Europe. Diversos eventos nos 37 países 
participantes (os 27 estados membros da UE mais Albânia, Croácia, FYROM, 
Islândia, Israel, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Sérvia e Turquia) - de-
senvolvidos por organizações empresariais, fornecedores de apoio a em-
presas e pelas autoridades regionais e locais - permitem às empresas exis-
tentes partilhar experiências, terem acesso a aconselhamento, finanças e 
contactos empresariais e desenvolverem os seus negócios. Mais informação 
e vídeos em: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week
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Cobrança de dívidas

A Injunção 
Tomaz de Albuquerque*

Histórias 
de Sucesso 
de Empresários 
Europeus

Na sequência do nosso artigo anterior, em que se abordavam os mecanis-
mos necessários à cobrança coerciva de uma dívida, vamos explicar sucinta-
mente o funcionamento do meio processual actualmente mais utilizado pelas 
empresas: a injunção.

Objectivo
O requerimento de injunção visa a obtenção, pelo credor, de um título exe-
cutivo que lhe permitirá agir sobre o património do devedor, através de uma 
acção executiva, caso o devedor não pague voluntariamente a sua dívida. A 
injunção é certamente o meio processual mais rápido para obter um título 
executivo.

Requisitos
Para o recurso à injunção cabe distinguir, desde logo, quanto à natureza do 
devedor: se este é um consumidor final que adquiriu bens ou serviços, a 
dívida não poderá ter um valor superior a 15000,00€; se se tratar de uma 
empresa ou entidade pública, a quem foram fornecidos bens ou prestados 
serviços, não existe limite para o valor da dívida. 

Procedimento
O procedimento de injunção 
é de preenchimento bastante 
simples, não sendo obri-
gatória a sua assinatura por 
advogado. No entanto, nisto 
como em tudo o que se refere 
a questões jurídicas, é sempre 
aconselhável ouvir um profis-
sional do foro. 
O requerimento pode ser extraído da internet, através do Portal da Justiça. O 
credor, para além da indicação do valor da dívida, deverá também indicar os 
juros já vencidos, com a indicação da respectiva taxa. 
Aqui convém ter o cuidado de distinguir entre os juros devidos pelo con-
sumidor final (juros civis), dos que resultam de uma transacção comercial, 
ou seja, entre empresas ou com entidades públicas, em que haverá lugar à 
cobrança de juros comerciais, mais elevados. Pode também pedir-se o paga-
mento pelo devedor da taxa de justiça e despesas de cobrança da dívida. 

Taxa de Justiça
A apresentação de uma injunção está sujeita ao pagamento de taxa de 
justiça, que neste momento é de 51,00€. O devedor é notificado pelo Bal-
cão Nacional de Injunções, serviço que centraliza estes procedimentos, para 
proceder ao pagamento da dívida ou deduzir oposição, sob a cominação de 
ser aposta a fórmula executória na injunção, ou seja, esta passará a ter força 
de título executivo. 
Se o devedor deduzir oposição, então o processo será distribuído ao tribunal, 
e passará a ser tramitado como uma acção especial para cumprimento de 
obrigação pecuniária, assumindo a partir daí uma forma mais complexa.

Se, eventualmente, o credor não recorrreu a um      
advogado para apresentar o requerimento de injun-
ção, é aconselhável que o faça nesta fase, pois ainda 
que a acção tenha uma forma simplificada, não deixa 
de ser uma acção judicial, com vicissitudes e técnicas 
próprias, incluindo julgamento.  
Não sendo deduzida oposição nem efectuado o 
pagamento, será aposta na injunção uma fórmula 
executória, e devolvida ao requerente. Este poderá 
então dar inícío a uma acção executiva, para obter 
a penhora de bens do devedor e ser ressarcido do 
seu crédito.

Simples mas...
A injunção é, como se vê, um procedimento simples. 
Tem, todavia, o inconveniente de, sendo deduzida 

oposição, passar a acção judicial, e poder o requerente ter algumas dificul-
dades nessa sede, designadamente de prova, pois o requerimento de in-
junção, sendo um formulário, não permite que nele sejam descritos todos 
os factos que estiveram na origem da dívida e que, nalguns casos, podem 
ser relevantes para obter vencimento numa acção. Caberá a um advogado 
analisar o processo e dar-lhe o seguimento adequado. 
Aliás, e daí a importância de o credor se aconselhar com um profissional, 
poderá este entender que se justifica, no caso em apreço, o recurso a outro 
tipo de meio processual, diferente da injunção. Mas, não existindo nenhuma 
situação extraordinária, a injunção será o meio mais rápido, mais barato e 
mais eficaz de obter um título executivo equiparado a uma sentença.

*Advogado, tomazdealbuquerque.adv@gmail.com 
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 O arrefecimento integrado da APC evita que 
a sala de TI se torne obsoleta sem prejudicar o seu 
investimento 
 A sua sala de servidores constitui uma barreira para a adopção de novas tecnologias? 

 Consolidação, virtualização, convergência de redes e servidores blade — estas novas tecnologias 
melhoram a eficácia, reduzem os custos e permitem uma rentabilização máxima com um 
investimento mínimo. No entanto, também criam desafios de alimentação eléctrica, arrefecimento 
e gestão de alta densidade para os quais as salas de servidores nunca foram concebidas. 
Está a basear-se em suposições, dependendo da criação de ar condicionado ou de soluções 
de improviso. Assim, de que modo pode aumentar o nível de fiabilidade e controlo na sala de 
servidores sem despender muito dinheiro? 

 Apresentação da solução completa para salas de servidores da APC by Schneider Electric 

 Agora, pode ter componentes de alimentação eléctrica, arrefecimento, monitorização e gestão 
facilmente implementados como uma solução integrada completa. Foi tudo pré-concebido 
para funcionamento em conjunto e de fácil integração com o equipamento já existente. Instale 
esta solução plug-and-play compatível com a maioria dos espaços existentes — não são 
necessárias configurações de arrefecimento confusas nem reengenharia mecânica dispendiosa. 
O design modular “pay as you grow” permite ter total confiança no facto de a sala de servidores 
corresponder aos constantes requisitos de mudança. 

 Evite que a sala de servidores se torne obsoleta de forma fácil e rentável 

 A APC by Schneider Electric™ simplifica a configuração das salas de servidores. As unidades 
de arrefecimento InRow™, os NetShelter™ de alta densidade e o sistema de contenção de ar da 
APC funcionam em conjunto de forma a criar um ecossistema de TI adequado para praticamente 
qualquer ambiente. Os sensores de monitorização ao nível do bastidor, os controlos inteligentes 
incorporados na unidade de arrefecimento e o software de gestão fornecem controlo remoto 
completo e visibilidade sem precedentes sobre todo o sistema. Adicione simplesmente protecção 
de alimentação eléctrica (como, por exemplo, unidades Symmetra™ ou Smart-UPS™ melhores da 
sua classe) e terá uma solução completa para o presente e o futuro. 

 Apresentação  
 Sala de servidores 
“in a box” 

 Se tiver espaço de TI dedicado. . . 
 Obtenha arrefecimento de alta 
densidade pré-validado como 
oferta única. 

 O sistema InRow SC da APC combina uma 
unidade de arrefecimento de precisão 
InRow SC (capacidade até 7kW), um 
compartimento de bastidor NetShelter SX e 
o sistema de Contenção de ar, durante um 
período de tempo limitado, a um preço com 
desconto especial. 

 Se não tiver. . . 
 Apresentação do NetShelter CX: armários de servidores 
portáteis, com extrema redução de ruído, concebidos 
para ambientes de escritório.  

             Estas soluções integram alimentação, arrefecimento 
e gestão num compartimento seguro, silencioso e 
arrefecido indistinguível dos restantes armários do 
escritório. 

O arrefecimento 
com base em 
bastidor da 
APC extrai 
ar quente da 
parte posterior, 
na respectiva 
origem, 
enviando o ar 
condicionado 
para a parte 
da frente, 
pronto para ser 
utilizado pelos 
bastidores 
adjacentes.

Faça o download de um white paper GRÁTIS 
nos próximos 30 dias e habilite-se a ganhar 
um Lenovo® all-in-one touch screen PC!

Visite o nosso Web site em www.apc.com/promo Código de Acesso 97319t
Tel: +351 21 850 41 00 • Fax: +351 21 850 41 50

©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, InRow, NetShelter, Symmetra, and Smart-UPS are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All 
other trademarks are property of their respective owners. Schneider Electric Portugal, Avenida Marechal Craveiro Lopes, nr 6, 1749-111 Lisboa • 998-2029_A4_PT
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Novas 
propostas 
Canon

Cloud computing 
“alavanca” 
protecção “local”
Kaspersky 2012: Internet Security e Anti-VirusA Canon renovou o portfólio de produtos apresentando a nova gama de 

câmaras compactas digitais, PowerShot e IXUS, e impressoras jacto de tinta, 
com cinco novos modelos PIXMA. Desenhados para proporcionar qualidade 
excepcional desde o instante em que a imagem é captada até ao momento 
em que é impressa, todos os produtos integram tecnologias de imagem ex-
clusivas da Canon, combinando componentes de precisão e qualidade com 
novas e avançadas características.

IXUS e PowerShot
As câmaras fotográficas IXUS, 1100 HS e 230 HS, estão equipadas com 
tecnologias e características potentes que proporcionam imagens impres-
sionantes e vídeo Full HD com som stereo.
As três câmaras PowerShot integram o novo sistema de estabilização de 
imagem Inteligente da Canon – potente tecnologia que detecta o cenário e 
selecciona automaticamente o modo IS óptico mais apropriado para evitar 
trepidações e desfocagem, assegurando fotos e vídeos excelentes.

Impressão PIXMA
Um dos maiores prazeres na fotografia é a possibilidade de imprimir e par-
tilhar os momentos captados. Com a nova linha de multifuncionais com 
funcionalidades de impressão, digitalização e cópia, os utilizadores podem 
produzir fotos com qualidade premium que duram uma vida. De design 
elegante, os modelos MG2150, MG3150, MG5350, MG6250 e MG8250 
combinam tecnologia avançada com software inovador, permitindo aos uti-
lizadores obter impressões bonitas e criativas. 
Todos os multifuncionais PIXMA incluem software avançado Canon e         
estão equipados com características criativas e inovadoras, incluindo Full 
HD  Movie Print e impressão e digitalização sem fios a partir de dispositivos 
móveis usando a aplicação gratuita Easy Photo-Print, para iOS e Android OS.

PVP recomendado (€)
PowerShot SX150 IS (219), S100 (489), SX40 HS (519)
IXUS 230 HS (269), 1100 HS (429)
PIXMA: MG2150 (54), MG3150 (79), MG5350 (149), MG6250 (199), 
MG8250 (339)

www.canon.pt 

A Kaspersky Lab, o principal fabricante de soluções de segurança para Inter-
net da Europa, respondendo ao rápido crescimento em número e complexi-
dade das ameaças de malware durante o último ano, apresentou a linha de 
produtos 2012 para o mercado doméstico: Internet Security e Anti-Virus, que 
incluem o melhor da protecção baseada na nuvem e “local”.

Em 2011 o malware tornou-se mais complexo e perigoso. Algumas tendên-
cias, como os ataques via Twitter e Facebook, consolidaram-se ao mesmo 
tempo que surgiram novas ameaças, como a manipulação de resultados 
dos motores de busca (conhecida como Black Hat SEO). O descarregador 
de Trojans “Pegel” teve também difusão massiça através de banners flash 
em páginas legítimas e o Stuxnet fez manchetes graças à combinação de 
diferentes técnicas de exploração de vulnerabilidades com certificados digi-
tais roubados. E, por último, “a nuvem” tornou-se um alvo cada vez mais 
atractivo para os programadores de malware.
Para combater a nova realidade, a Kaspersky apresentou os produtos para 
2012: Internet Security e Anti-Virus, que oferecem a combinação híbrida de 
tecnologias de segurança online, com recursos cloud computing e locais.
Os recursos de cloud computing permitem identificar e responder a ameaças 
mais rapidamente, recorrendo à base de dados de inteligência e conheci-
mentos partilhados. A tecnologia de segurança local oferece protecção na 
actividade offline dos utilizadores e contra vectores de infecção directa, USB 
por exemplo. Esta abordagem combinada permite optimizar a segurança, 
sem prejudicar os níveis de rendimento, mobilidade e velocidade.

www.kaspersky.pt

NOTÍCIAS
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©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, InRow, NetShelter, Symmetra, and Smart-UPS are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All 
other trademarks are property of their respective owners. Schneider Electric Portugal, Avenida Marechal Craveiro Lopes, nr 6, 1749-111 Lisboa • 998-2029_A4_PT
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A Exclusive Networks não pára de aumentar 
o seu colume de negócios, a sua oferta, a 
sua rede e a sua presença nos mais diversos 
mercados. Tudo isto é a causa e o resultado 
de uma política assente na adopção das mais 
recentes tecnologias existentes

Os resultados traduzem bem o dinamismo da evolução da Exclusive Net-
works. Empresa multinacional focada na introdução de novas tecnologias, 
esta companhia ultrapassou a barreira dos 100 milhões de Euros em recei-
tas em 2010, depois de um crescimento na ordem dos 115 por cento nos 
últimos dois anos.
A Exclusive Networks é um distribuidor especializado, essencialmente, em 
segurança informática e comunicações. O seu modelo de negócio baseia-se 
em fazer alianças exclusivas e privilegiadas com um número limitado de 
fabricantes, como a Fortinet, a Palo Alto, a A10 Networks, ou a Cisco/Iron-
port, e com parceiros criteriosamente seleccionados. A companhia acredita 
que com esta postura no mercado consegue dar maiores benefícios aos 
revendedores.
A companhia francesa desenvolve a sua actividade com equipas comerciais 
e técnicas que promovem a proximidade com os clientes.
O portfolio disponível é extenso. Tal deve-se a uma política de acordos com 

mais de 40 fabricantes, que garantem à companhia uma oferta vasta de 
soluções para, praticamente, todas as necessidades dos clientes. Por outro 
lado, a empresa apoia-se numa rede com mais de 1500 revendedores para 
chegar a um público-alvo mais abrangente.

E em Portugal...
A Exclusive Networks Portugal é uma delegação de Espanha que, por sua 
vez, pertence à rede transnacional. Presente, essencialmente, no continente 
europeu, a companhia opera em países como a França, onde é a sede, a 
Itália, a Bélgica, a Holanda, a Suíça e o Reino Unido. Em África, a empresa 
tem escritórios em Marrocos.
Com uma estratégia de crescimento sustentada, os objectivos para este ano 
foram os de consolidar os mercados dos países nórdicos, o que contribuirá 
para o aumento do número de colaboradores da Exclusive Networks que 
estima chegar aos 175 funcionários.

Orientação para o Cliente
Em Portugal, a Exclusive Networks é liderada por Sónia Casaca, directora-
-geral da companhia para o território nacional. A responsável explica à BN 
que os principais “alvos” da empresa gaulesa no nosso país são mercados 
como “a banca, o empresarial e a administração pública”. Para satisfazer as 
necessidades dos seus clientes, a empresa “possui ferramentas que abran-
gem todas as áreas da segurança informática e da agilização de network-
ing”, nas quais, destaca, “as firewalls da próxima geração, as soluções de 
análise de dados em tempo real, as soluções para gestão de largura de 
banda e as soluções de balanceamento”, se evidenciam pela sua robustez e 
desempenho, explica a responsável.
Com uma dedicação exclusiva e leal ao Canal, a Exclusive Networks não de-
senvolve qualquer tipo de actividade para além deste modelo de negócio, de 
forma a poder concentrar energias e promover sinergias com os Parceiros.

Vanguardismo 
tecnológico
E X C L U S I V E  N E T W O R K S
D I S T R I B U I D O R  E M  D E S T A Q U E

EM FOCO

P O R T E F Ó L I O
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MERCADOS-ALVO
EMPRESARIAL, BANCA, MERCADO DE ENTERPRISE E ADMIN-
ISTRAÇÃO PÚBLICA 

PRINCIPAIS PARCEIROS TECNOLÓGICOS
A10 NETWORKS, AEROHIVE NETWORKS, ALLOT COMMUNI-
CATIONS, CISTO IRONPORT, IMPERVA, INFOBLOX, PALO ALTO 
NETWORKS, SILVER PEAK, SOURCEFIRE, SPLUNK E TUFIN 
TECHNOLOGIES

CORE BUSINESS
DISTRIBUIDOR DE VALOR ACRESCENTADO ESPECIALIZADO NA 
ÁREA DE SEGURANÇA E NETWORKING , POSICIONANDO-SE 
COMO MARKET MAKER. 
PORTFOLIO: A10 NETWORKS, AEROHIVE NETWORKS, ALLOT. 
COMMUNICATIONS, CISTO IRONPORT, IMPERVA, INFOBLOX, 
PALO ALTO NETWORKS, SILVER PEAK, SOURCEFIRE, SPLUNK 
E TUFIN TECHNOLOGIES

LINHAS DE PRODUTOS 
A10 Networks – Soluções avançadas de balanceamento, otimização e aceleração de aplicações; Aerohive Networks – Soluções de mobilidade inteligentes sobre arquitecturas distribuídas com visibilidade acrescida e 
segurança de clientes e acessos; Allot Communications – Gestão de largura de banda e optimização  do serviço. Aumento da qualidade de experiência com redução de custos e maximização de revenue; Cisto IronPort 
– Soluções de segurança de e-mail e Internet; Imperva – Protecção de websites e segurança de informação. Prevenção de fugas de informação e rastreio de dados e utlizadores; Infoblox – Soluções de optimização e 
automatização de serviços criticos de rede IP. Soluções de suporte e migração para Ipv6; Palo Alto Networks – Solução de Next generation firewall. Identificação de utilizadores, aplicações e vulnerabilidades; Silver Peak – 
Optimização de comunicações Wan para centros de dados; Sourcefire – Soluções líder em Next Generation IPS. Identificação de comportamentos e vulnerabilidades da rede, aplicações e utilizadores; Tufin – Gestão do ciclo 
de vida da política de segurança, análise e validação de regras de firewall multi fabricante; Splunk – Gestão, análise e correlação de “machine data”. Análise de IT por vetores de segurança, de IT, de negócio e de compliance...

SERVIÇOS 
• Consultadoria Estratégica – suporte à rede de integradores com documentação, equipas e meios para implementar e executar projectos de qualquer natureza;
• Serviços técnicos profissionais para instalação, configuração e/ou manutenção das soluções;
• Formação tanto para canal como para o cliente final em parceria com os nossos fabricantes e integradores: workshops, cursos de certificação técnica e seminários;
• Marketing: acessoria e recursos para a organização e execução de ações para desenvolvimento do negócio.

SOFTWARE 
Aerohive Networks – Software de Network Management System, para controlar AP´s; Silver Peak –  Software Virtual Acceleration Open Architecture (VXOA) para optmização da rede em tempo real; Splunk – Splunk, 
software para monitorizar, reportar e analizar dados em tempo real; Tufin Technologies – SecureTrack faz a gestão em tempo real de regras e objectos de firewalls com o objective de aumentar a precisão  e produtividade 
na gestão de operações; SecureChange gere o ciclo de vida de uma politica de segurança através dum motor de workflow.

TOTAL 16

COMERCIAIS 7  

PRÉ-VENDA 5 

ADMINISTRATIVOS 2 

SUPORTE 1 

DIRECTOR-GERAL (CEO) SÓNIA CASACA

ÁREAS DE NEGÓCIO - % DOS RESULTADOS   
SEGURANÇA E NETWORKING –  100%

ÁREAS 
DE NEGÓCIO

FICHA EMPRESA
NÚMERO 
DE TRABALHADORES

BOARD

DIRECTOR COMERCIAL ELIZABETH ALVES
DIRECTOR TÉCNICO BRUNO ALIPIO

2010 10 MILHÕES DE EUROS

VOLUME 
DE NEGÓCIOS

2011 (PREVISÃO) 15 MILHÕES DE EUROS

% VARIAÇÃO (2009/2010) 50%

EXCLUSIVE NETWORKS S.L – SUCURSAL EM PORTUGAL

PRAÇA NUNO RODRIGUES DOS SANTOS, N7 SALA 14 - 1600-171  LISBOA

TEL. (+351) 217 217 493  FAX (+351) 217 269 985

infopt@exclusive-networks.com    www.exclusive-networks.com 

Deste modo, a Exclusive Networks promove modelos de financiamento “de 
alguns dos fabricantes, como é exemplo o da Cisco Capital, ou por parte de 
Parceiros que possuem essa solução na sua área financeira”, elucida Sónia 
Casaca.
Sem uma oferta de renting disponível no seu portfolio de soluções financeiras, 
de momento, a Exclusive Networks remete essa valência para os Parceiros, fo-
cando-se na prestação de serviços e na oferta das soluções tecnológicas. Nesta 
fase em que o mercado nacional vive uma recessão, o desafio lançado aos par-
ceiros pela companhia liderada por Sónia Casaca, é de que estes “apostem nas 
tecnologias que permitam aos seus clientes a consolidação, mantendo elevados 
níveis de segurança e garantindo melhorias substanciais na performance e na 
produtividade”, sublinha a Directora-Geral.

Fórmula de sucesso
Só desta forma a Exclusive Networks tem conseguido evitar que a crise 
económica e financeira a afecte, apresentando uma evolução de “resultados 
acima dos 105 por cento”, no primeiro semestre deste ano, ou seja, “superiores 
aos propostos”, elucida. Na segunda metade do ano, a empresa conta manter 
a tendência porque: “tem soluções que consolidam e podem ajudar clientes 
na redução de custos, o que nos favorece na situação actual”, conclui Sónia 
Casaca.

Sónia Casaca, Director-Geral da Exclusive Networks Portugal

Sónia Casaca, de 32 anos, assumiu a responsabilidade da Exclu-
sive Networks em Janeiro de 2009 vinda da Magirus onde teve 
responsabilidades de Sales Manager. Anteriormente desenvolveu a 
sua carreira como Key Account Manager na Allasso Portugal e na 
Techdata Portugal.

BN_4_2011_1.indd   9 09/11/11   18:30



10

2/2011

SHS
A SHS Lda, é uma empresa que projecta, desenvolve e instala equipamentos 
integrados de segurança. O principal objectivo da empresa é proporcionar 
ao cliente uma oferta de qualidade superior garantindo sempre soluções 
adequadas ao seu perfil e tendo em conta a melhor relação qualidade/preço.
Esta postura profissional é aplicada nos projectos em que se envolve, nos 
produtos que fornece e nos serviços que presta através da experiência dos 
seus colaboradores, já que  acredita que a satisfação dos Clientes é o melhor 
marketing da empresa.

Áreas de negócio
• Sistemas de videovigilância;
• Sistema de Gestão e Controlo de acessos (leitura: magnética, de proximi-
dade e biométrica; pin code), torniquetes, cartões magnéticos;
• Sistemas de alarme (com fios e wireless);
• Ligação a Central Receptora de Alarmes (CRA) – SHS PROTECT 24;
• Sistemas de incêndio (convencional e endereçável) e de extinção (ex-
tintores e carretéis);
• Gestão de rondas;
• Domótica e Gestão Técnica de Edifícios;
• Sistemas de vídeo porteiro;
• Gestão de filas e Corporate TV;
• Sistema Nurse Call.

Em destaque
Descontos em vigor até 31 de Dezembro. 
CCTV: 15%;
Intrusão & Incêndio: 10%;
Biometria: 10% (na compra de sistemas de gestão e controlo de acessos).
Refira o conhecimento através da BN.

Casa Migas
A Casa Migas oferece aos clientes soluções de assistência e de aprovisiona-
mento de equipamentos, consumíveis, software, hardware e todo o material 
de escritório. A maior preocupação desta empresa é fomentar o aumento 
da produtividade, do rendimento e da eficácia das empresas que fornece e 
acompanha. A Casa Migas tem crescido de forma sustentada e criou uma 
posição estável no mercado nacional, muito devido às parcerias que lhe per-
mitem oferecer um conjunto de soluções de gestão documental global, com 
eficiência e qualidade. Especializada no mercado de cópia e software de 
gestão; mais precisamente na gama Multifuncional Rex Rotary e OKI, e na 
gama de software o ArtSoft.
A Casa Migas representa ainda marcas como: HP, APC, Asus, Dell, LG, La-
Cie, Lexmark, Fujitsu-Siemens, Microsoft, Kyocera, Sony, Symantec, Adobe 
e SMC, entre outras.
 
Em destaque
A preços fabulosos, e até ao final do Ano, destacamos o multifuncional Rex 
Rotary MP C2051AD:
• Copiadora 20/25ppm a preto e 20/25ppm a cores;
• Velocidade 1ª cópia a preto, 9.2 segundos
• Velocidade 1ª cópia a cores, 6.3 segundos
• Memória standard: 1.5GB + unidade de disco rígido 160GB
• Copiadora 600dpi; Impressora 1200dpi
• Impressora: velocidade igual á da copiadora
• Scanner velocidade de leitura: 44 imagens por minuto a preto e cores
• Endereços de e-mail: 2 000
• Inclui ainda: Duplex, RADF,
• Fax como opcional

www.shsistemas.pt 
www.casamigas.pt  
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Vitronics
É a partir de Alfragide que a Vitronics, fundada em 2000, opera na área da 
segurança. A empresa importa e distribui equipamentos e tecnologias nesta 
área. As operações desta companhia assentam numa equipa dinâmica que 
garante capacidade técnica e logística para responder às solicitações de 
médias e grandes empresas e, também, do cliente residencial.
A aposta na inovação serve de trampolim para que a Vitronics procure novos 
sectores de mercado. A companhia recorre a fornecedores que lhe garantam 
produtos de qualidade
A Vitronics assenta, também, parte da sua actividade na formação. Desde 
2003 que o faz ao nível dos equipamentos e das marcas que representa e 
não só. Com formadores devidamente credenciados a qualidade das suas 
acções de formação têm sido reconhecidas e solicitadas. Desenvolve uma 
dinâmica forte com capacidades técnicas e logísticas adequadas a um uni-
verso empresarial diversificado.
A Vitronics é uma empresa portuguesa que, entretanto, já se internaciona-
lizou e continua a estudar mercados para ampliar a sua esfera de actividade.

Em destaque
A Vitronics criou uma campanha que envolve a Grenke. A empresa disponibi-
liza os seguintes produtos:
• Central Intrusão com verificacão de vídeo – 240,25€
• Detector Movimento Via Rádio com Transmissão vídeo – 221,76€
• Detector Movimento Por Infra Vermelhos (fio) – 15,93€
• Bateria Backup 12V/2.3 Amp – 11,77€
• Sirene de Interior a 12Vdc – 9,50€
• Teclado LCD – 145,00€
• Ligacão Central Receptora de alarmes 2 anos – 360,00€

A solução da Vitronics associada à Grenke permite o pagamento de duas 
formas. A primeira, em 24 meses, com uma mensalidade de 66,46€. A se-
gunda, em 48 meses, com uma prestação mensal de 37,94€. Aos valores 
das prestações acresce IVA.

www.vitronics.net

2/2011

Ricópia
 
Este Parceiro, que comemorou as bodas de prata muito recentemente, 
é uma empresa que, desde a sua fundação, em Setembro de 1986, se 
especializou na venda e no aluguer de sistemas de impressão e, em 
simultâneo, na prestação de serviços relacionados com a sua área de 
actividade.
Desde há muito ligada a três grupos, Ricoh, Konica Minolta e Samsung, 
a empresa de Coimbra procura oferecer soluções adaptadas às necessi-
dades dos seus clientes conjugando as marcas já referidas com soluções 
de outsourcing de impressão para fotocopiadores, impressoras, multi-
funções, bem como gestão documental, scanners profissionais, grandes 
formatos, fax e software de monitorização.
A Ricópia destaca-se em segmentos como, entre outros, os das redes 
estruturadas e do software de monitorização e controle de custos de 
impressão, apostando na oferta de um serviço de produto + assistência, 
com marcas como: Nashuatec, Gestetner, Lanier, Infotec, Develop ou Rex 
Rotary.

Contactos
Rua Padre António Vieira, 26 B
3000-315 Coimbra
+351 239 824 172 / 239 832 132
comercial@ricopia.pt
www.ricopia.pt

LogicPulse
 
A LogicPulse nasceu em Coimbra e opera na área das tecnologias de 
informação. O seu core business é o desenvolvimento de soluções RFID 
e de biometria. A companhia trabalha na melhoria de um conjunto de 
produtos que procuram optimizar os processos de negócio e, desta 
forma, aumentar os níveis de rentabilidade das empresas que optem 
por estas soluções.
Entre os produtos da LogicPulse, destaque para aqueles que controlam 
assiduidade, acessos ou soluções para a gestão de arquivos, de inven-
tários ou até de resíduos urbanos.

Contactos
Rua José Castilho, Lote 16 RC Loja
3030-301 Coimbra
+351 239 983 148
+351 239 095 112
info@logicpulse.pt
www.logicpulse.pt 

Micronav
A Micronav nasceu em 2004 para responder às PME que precisam de 
uma solução tecnológica padronizada e que permita controlar os seus 
recursos. Hoje é uma companhia especializada em sistemas de local-
ização e gestão de frotas por GPS/GPRS. Actualmente, a Micronav conta 
com mais de oito mil equipamentos activos e 800 clientes. O objectivo é, 
sempre, disponibilizar uma tecnologia de fácil utilização e que qualquer 
empresa o possa fazer de forma económica. A companhia conta com 
especialistas na tecnologia GPS que desenvolvem soluções Web simples 
para responder às exigências dos clientes.
A Micronav comercializa os seus próprios produtos e dirige as suas 
soluções para, em especial, empresas de instalação, empresas de dis-
tribuição, empresas de aluguer de veículos ou de maquinaria, ambulân-
cias e frotas comerciais, entre outros. Na prática, qualquer empresa que 
disponha de pessoal com veículos e pretenda controlar os mesmos é 
um potencial cliente desta companhia. tem sede em Barcelona e Lisboa 
e, actualmente, conta com mais de 30 delegações e distribuidores na 
Península Ibérica.

Contactos
+351 308 801 706
info@micronav.net
www.micronav.net
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O SEU PARCEIRO DE SEGURANÇA

A Altimate é o principal distribuidor e Centro Autorizado de Formação 
(ATC) da Fortinet, na Península Ibérica.

NÃO LUTE SOZINHO 
CONTRA AS AMEAÇAS 
CONFIE NA FORTINET!

A família de equipamentos Fortinet permite à sua organização uma solução global de 
segurança em tempo real.

FORTIGATE

FORTIMANAGER

FORTIANALYZER

FORTIDB

FORTICLIENT

FORTIWEB

FORTIMAIL

FORTISCAN

Para mais informações consulte os nossos especialistas em segurança:
E-mail : security@altimate-group.com | Tlf : 218 933 103
Av. D. João II, 1.17.03D, 2° C/D - Central Office | 1990-084 Lisboa
www.altimate.pt12
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Sistecópia
Fundada e sedeada em Lisboa, na década de 80 do século passado, mais 
concretamente em 1987, e uma filial em Braga desde 2006, a Sistecópia 
é uma empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de 
equipamentos de escritório e soluções empresariais.
Há quatro anos é distribuidora oficial, para Portugal, da TA - Triumph-Adler, 
empresa alemã com sede em Hamburgo.
Com experiência em office automation, a Sistecópia oferece ferramentas de 
trabalho que facilitam e apoiam os profissionais a encontrar os melhores 
produtos, serviços e soluções para as suas empresas.

Em destaque
A Sistecópia desenvolve, durante o mês de Novembro, uma campanha com 
os seguintes preços: 
- Multifunções Digital TRIUMPH-ADLER DC2128 – 500,00€
- Multifunções Digital TRIUMPH-ADLER DC2028 – 380,00€ 
As principais características são:
- Tecnologia de Impressão: Laser p/b
- Velocidade de cópia: max 28 A4 páginas por minuto
- Resolução de cópia: 600 x 600 dpi
- Escalas de cinzento: 256
- Alimentação de papel: 1 x 250 folhas cassete universal (A5R-A4)
- Saída de papel: 150 folhas A4
- Memória de sistema: 256 MB RAM
- Cópia contínua: 1-999 cópias
- Zoom: 25%-400% em passos de 1%
- Funções: Frente e verso, reserva de trabalhos, scan uma – várias cópias, 
memórias de funções, N-up, 20 códigos
- Ciclo de manutenção: 100.000 cópias/impressões
Aos preços publicados acresce a taxa de IVA.

www.sistecopia.pt

Briot Weco
 
A Briot Weco é uma multinacional com mais de 100 anos de presença no 
mercado. A principal actividade da companhia é a venda e distribuição 
de máquinas de biselar lentes. Para além disso, produz e distribui uma 
gama completa de equipamentos, ferramentas e consumíveis para o 
sector óptico. Actualmente, presente em mais de 60 países, a Briot Weco 
conta com uma equipa de profissionais e uma ampla rede comercial 
com assistência constante nas diversas especializações: máquinas de 
biselar para a óptica, soluções integrais para laboratórios de montagem 
e, com a marca Rodenstock, instrumentos para gabinetes de refracção 
e contactologia. O objectivo da Briot Weco é satisfazer as expectativas 
dos profissionais, tanto no gabinete de optometria/oftalmologia como na 
oficina de montagens.

Contactos
Av. Engº Duarte Pacheco, Torre II.13ºA
Amoreiras, Lisboa
+351 214 170 225
+351 800 205 142
www.briotweco.net

Luso Cuanza
Acrescentar valor e estabelecer relações profissionais baseadas na con-
fiança são alguns dos princípios da Luso Cuanza. A companhia, criada no 
início da década de 90 do século passado, cresceu assente em alicerces 
como a segurança, a inovação e a continuidade.
Num mercado de crescente e elevada exigência, caracterizado por 
constantes mutações, a Luso Cuanza tem um espaço definido porque 
Acrescenta Valor e estabele relações profissionais de confiança e cum-
primento, focando áreas de intervenção cujo know-how técnico é um 
factor de posicionamento determinante. O portfolio de serviços e produ-
tos foi alargado para que a empresa conseguisse atingir o estatuto de 
integradora de soluções com uma gama de soluções técnicas testadas. 
A Luso Cuanza é responsável pela manutenção e desenvolvimento de 
inúmeras estruturas tecnológicas de clientes.
Ao nível do software, a Luso Cuanza é parceira de marcas como: Micro-
soft, Kaspersky, PHC Software, Corel, Adobe, Rhino ou VRay, enquanto 
no âmbito do hardware, trabalha com fabricantes como: Apple, Sony, 
Toshiba, IBM, Samsung ou Asus.

Contactos
Avenida do Colégio Militar, N.ºs 30 B/C e 32 B
1500-185 Lisboa
+351 217 162 414
geral@lusocuanza.com
www.lusocuanza.com

New Vision
É uma empresa uma empresa de TI, que tem como objectivo disponibi-
lizar uma oferta global, centrada na área dos sistemas de atendimento 
ao público, com base numa linha de produtos própria. Actualmente, tem 
mais de duas mil soluções instaladas em mais de trezentos clientes em 
diversas regiões do globo: Europa, África, Médio-Oriente e América La-
tina.
A sua rede de Parceiros é extensa e a New Vision promove-a para conse-
guir desenvolver novas ideias e soluções, que possam representar valor 
acrescentado para os clientes. Com base operacional em Lisboa, a New 
Vision tem, ainda, escritórios no Porto e em Madrid e desenvolve activi-
dade comercial em mais de 20 países. As áreas para as quais oferece 
produtos e serviços são: Correios, Governo Central e Autarquias, Educa-
ção, Saúde, Telecomunicações e Transportes, entre outras.
O objectivo da New Vision é “liderar a introdução no mercado de novos 
conceitos e tecnologias através da disponibilização de soluções integra-
das de atendimento, inovadoras e de valor acrescentado, bem como os 
serviços associados, respeitando as especificidades próprias de cada 
sector, negócio e cliente, visando a plena satisfação dos seus clientes, 
de modo a atingir a liderança no mercado global”, lê-se no sítio oficial 
da empresa.

Contactos
Rua Dr. José Espirito Santo, Lote 1 - A
1959-001 Lisboa
+351 211 991 510
info@newvision.pt
www.newvision.eu 
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O SEU PARCEIRO DE SEGURANÇA

A Altimate é o principal distribuidor e Centro Autorizado de Formação 
(ATC) da Fortinet, na Península Ibérica.

NÃO LUTE SOZINHO 
CONTRA AS AMEAÇAS 
CONFIE NA FORTINET!

A família de equipamentos Fortinet permite à sua organização uma solução global de 
segurança em tempo real.

FORTIGATE

FORTIMANAGER

FORTIANALYZER

FORTIDB

FORTICLIENT

FORTIWEB

FORTIMAIL

FORTISCAN

Para mais informações consulte os nossos especialistas em segurança:
E-mail : security@altimate-group.com | Tlf : 218 933 103
Av. D. João II, 1.17.03D, 2° C/D - Central Office | 1990-084 Lisboa
www.altimate.pt
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Valor, 
Inovação 
e Fiabilidade
A T.I. Tecnologia Informática, S.A. é uma empresa espe-
cializada no desenvolvimento e comercialização de soft-
ware de gestão. Desde 1987 que a T.I. desenvolve um 
trabalho contínuo de pesquisa com o intuito de acom-
panhar as necessidades do mercado empresarial.
Actualmente, a oferta desta empresa assenta numa 
solução de gestão caracterizada pela segurança, fia-
bilidade, inovação, tecnologia e qualidade: o ArtSOFT 
Business Software, que garante às empresas controlo 
total sobre a sua gestão, assegurando total fiabilidade 
da informação para a gestão comercial e financeira e 
garantindo o rigoroso cumprimento das regras de negó-
cio estabelecidas e, deste modo, permite aos Clientes a 
gestão em tempo real, de forma automatizada, segura e 
inovadora, das suas empresas

Objectivos e Valores 
A T.I. ambiciona ser reconhecida como empresa Parceira na geração de valor 
para os Clientes, promovendo a sua competitividade e modernização, e que 
tem como missão investigar, produzir e distribuir software de gestão que 
acompanhe as necessidades de mercado, proporcionando valor distintivo 
às empresas e conquistando a confiança dos clientes, através do equilíbrio 
entre inovação e fiabilidade.
Visa igualmente promover a valorização e motivação dos colaboradores e 
obter resultados que garantam a rentabilidade económica da actividade de 
forma a  satisfazer as legítimas expectativas dos seus accionistas, desen-
volvendo a sua actividade e produtos de acordo com os seguintes valores 
fundamentais: 
• Tecnologia A T.I. garante fiabilidade e segurança através da utilização de 
linguagens de programação orientadas a objectos e do cumprimento das 
normas de engenharia de desenvolvimento de software, utilizando três ca-
madas: base de dados, regras de negócio e interface;
• Inovação A capacidade do ArtSOFT em tratar a gestão de forma inovadora, 
centra-se em dois vectores fundamentais: por um lado, a procura incessante 
de novas tecnologias e ferramentas de desenvolvimento; por outro, a adição 
de novos métodos de análise de dados, parametrização e controlo de pro-

cessos, permitindo automatismos e respondendo às necessidades de trata-
mento de informação de gestão das empresas. O ArtSOFT reflecte o acom-
panhamento e evolução do mercado, projectando as empresas para novas 
abordagens de negócio, através do recurso a ambientes e transacções web;
• Conhecimento A experiência associada ao desenvolvimento de várias ge-
rações de software faz do ArtSOFT uma solução abrangente a várias áreas 
de negócio e altamente flexível na adaptação às necessidades e característi-
cas de cada empresa. O ArtSOFT permite reagir pró-activamente aos desa-
fios, através de ferramentas de apoio à gestão inovadoras, concebidas para 
melhorar a capacidade de decisão e de planeamento estratégico. Através 
da transmissão de conhecimento às PME, a T.I. cria valor, potenciando a 
competitividade e a modernização;
• Qualidade A Certificação da Qualidade da T.I. Tecnologia Informática S.A., 
no âmbito da norma ISO 9001:2000, resulta do envolvimento de toda a     
equipa na construção de metodologias e de procedimentos que elevam a 
qualidade dos produtos desenvolvidos e dos serviços prestados, assentes 
em valores fundamentais de actuação diária: profissionalismo, rigor, melho-
ria contínua, respeito, motivação e dinamismo;
• Segurança Resultado de grande experiência no desenvolvimento de apli-
cações baseadas em sistemas Cliente/Servidor, caracterizadas por elevados 
níveis de robustez e performance das aplicações e bases de dados, invul-
neráveis a danos externos. O ArtSOFT garante total segurança dos dados 
das empresas. A sólida estrutura de base do ArtSOFT exige que o utilizador 
cumpra rigorosamente as regras de negócio definidas -necessárias para ga-
rantir a automatização e a segurança;
• Fiabilidade Ao longo de cinco gerações de produtos, muitas empresas, 
dos mais diversos sectores de actividade, manifestaram a sua confiança 
optando pelas soluções de gestão ArtSOFT. Evoluir e acompanhar as neces-
sidades do mercado é uma prioridade. Por isso, as soluções informáticas T.I. 
são constantemente actualizadas, respondendo de forma eficaz e atempada 
às necessidades de gestão dos clientes e conquistando, dessa forma, a sua 
confiança.

FABRICANTE

BN_4_2011_1.indd   14 09/11/11   18:30



15

2/2011

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO
PRODUTO: ARTSOFT

TOTAL 41
DIRECTOR-GERAL (CEO) Feliz Grangeiro

ÁREAS DE NEGÓCIO

FICHA EMPRESA

NÚMERO 
DE TRABALHADORESBOARD

DIRECTOR COMERCIAL Sérgio Pereira 

T.I. TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A.

PÓLO TECNOLÓGICO DE LISBOA – TELHEIRAS - 1600-546 LISBOA

TEL. (+351) 217 107 220 

tecnologia@artsoft.pt     www.artsoft.pt 

Aposta firme na Qualidade
A Política de Qualidade da T.I. Tecnologia Informática S.A. assenta na plena 
satisfação dos Clientes:
• Identificando e compreendendo as suas legítimas expectativas;
• Implementando os requisitos implícitos e explícitos dos clientes;
• Estruturando a Empresa e os Produtos / Serviços tendo em conta 
   a globalização do mercado.
 
Para desenvolver esta Política, a Empresa procura:
• Identificar com precisão os requisitos exigidos e esperados pelo Cliente;
• Caso o Cliente não consiga definir requisitos exactos, é dever do consultor 
   T.I. propor alternativas e explicar o seu conteúdo, a fim de permitir 
   ao Cliente a escolha mais adequada em consciência;
• Planear adequadamente as suas actividades;
• Adoptar padrões de desempenho baseados no respeito, confiança 
   e honestidade;
• Utilizar os meios humanos e técnicos adequados;
• Fomentar o trabalho em equipa;
• Garantir a formação necessária aos seus Colaboradores;
• Avaliar continuamente o sucesso junto dos Clientes;
• Corrigir de imediato os desvios detectados;
• Valorizar o dinamismo e profissionalismo de cada Colaborador;
• Melhorar continuamente os processos empresariais e as soluções 
   encontradas.

Diversificar o Financiamento
Segundo Bruno Barroso, responsável para a área de Marketing da T.I. Tec-
nologia Informática, S.A., anteriormente, “o apoio à compra via soluções de 
financiamento era, quando necessário, realizado através de protocolos com 
a banca tradicional”. Actualmente, de acordo com este gestor, “o renting 
representa (já) cerca de 15% na operação global da T.I.”. Esta solução fi-
nanceira permitiu “a alguns Clientes adquirir novo software que estaria para 
além das suas possibilidades caso não conseguissem recorrer a esta forma 
de financiamento”.
Para Barroso, o Plano B proposto aos Parceiros para o período de recessão 
em curso, e no curto prazo, assenta no “trabalho realizado com os parceiros... 
focado na fidelização dos clientes atuais, proporcionando-lhes condições 
vantajosas, mantendo com eles uma relação próxima e apresentando-lhes 
sempre as melhores soluções para as suas necessidades”, garante.
Para o responsável pela área de Marketing da T.I. Tecnologia Informática, 
S.A. a crise veio aumentar o número de empresas a optar por novos modelos 
de financiamento, como o renting, afirmando mesmo que a TI tem “vindo 
a notar um aumento no número de clientes a recorrer a este modelo de 
financiamento”.
Barroso acredita que, “mantendo-se a situação económica financeira atual”, 
até ao final do ano é de prever “o aumento da recorrência a esta opção de 
financiamento por parte de Parceiros e Clientes”.
Segundo o responsável, o renting tem como principais vantagens: “para os 
parceiros/distribuidores, é uma ferramenta facilitadora da venda em clientes 
onde é necessário recorrer ao financiamento. Para os Clientes permite-lhes 
diluir o custo ao longo do tempo sem ter o impacto do investimento inicial”, 
afirma.

BIOGRAFIA 
Feliz Grangeiro, de 51 anos, assumiu a responsabilidade da T.I. 
Tecnologia Informática, S.A. em Junho de 1987, dirigindo a em-
presa desde então.

Bruno Barroso, responsável para a área de Marketing da T.I. Tecnologia 
Informática, S.A
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Aprisionada entre a crise financeira mundial, 
a falta de previsão e liderança europeia, as sequelas 
da percepção fantasista de Sócrates e a impreparação 
e voracidade de poder, de Passos Coelho, a economia nacional 
tem pela frente, em qualquer dos cenários, alguns anos 
de recessão. Os períodos de Crise, evidencia a história, trazem 
sempre no seu ventre inúmeras oportunidades: de negócio 
e crescimento, também. Nas páginas seguintes apresentamos 
algumas pistas, sugeridas por líderes empresariais de relevo, 
resultantes de diferentes conceitos processuais ou derivadas 
de novos modelos económicos, que têm em comum a atitude 
voluntarista e combativa perante os desafios dos tempos que 
se avizinham.
Esperamos, assim, contribuir para o ajudar, Caro Leitor,  
a ter êxito no seu negócio e a vencer as adversidades 
da conjuntura desafiante.
Bons Negócios!

O Editor
João de Sousa

Medir! Optimizar! Controlar!

Redução 
de Custos 
em Ambiente Ti
Por Paulo Matos *

A redução de custos em ambiente IT, pode resumir-se às três 
palavras em epígrafe.
Aplicando a pirâmide de Maslow aos gastos das Empresas 
em Tecnologias, podemos percepcionar em que estádio uma 
empresa se encontra, no que concerne à optimização de cus-
tos de TIs.

OPTIMIZAÇÃO DE CUSTOS  
GERADOR DE VALOR PARA OS ACCIONISTAS

Processos e Work
Flow Standard

Soluções Integradas de Gestão e Redução
dos Custos de infraestrutura e Consumos 
(papel, toner, etc)

Total Conhecimento dos Custos de TI

Gestão e controlo de Custos em TI

EMPRESA ORGANIZADA

Custos descontrolados em TI

Soluções Pontuais

Total Desconhecimento
Dos Custos de TI

Fraca Utilização
Dos Recursos

Processos Manuais

SEM OPTIMIZAÇÃO DE CUSTOS 
Infraestrutura, Pessoal, Processos, Sistemas e 

Consumos

CAOS

“Break Even Point”

Custos 
Sobredimensionados

Valor da Optimização
de Custos 

Percepcionado

www.paloaltonetworks.com
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* Country Manager, Adimpo Portugal
www.adimpo.pt
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* Country Manager, Adimpo Portugal
www.adimpo.pt
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Por Tiago Gavinhos *

Existe uma consciência cada vez maior por parte das empresas do seu 
capital intelectual e do valor da informação que retêm e partilham.
Variados estudos demonstram que a maior parte do tempo laboral é gasto a 
procurar informação. Como tal, é crucial para as organizações munirem-se 
de soluções tecnológicas que permitam de forma simples e rápida pes-
quisar, aceder, partilhar, editar, validar e arquivar informação.
A este conjunto de soluções tecnológicas e estratégias de captura, gestão, 
armazenamento e delivery de conteúdos e documentos associados aos pro-
cessos organizacionais dá-se o nome de Enterprise Content Management 
(ECM).
São vários os benefícios e inovações que as soluções ECM integram nas 
empresas, com o objectivo final de desmaterializar conteúdos, passando 
a informação em papel para o formato digital, tornando a informação mais 
transparente e acessível, por forma a agilizar processos de gestão nas em-
presas e acelerar tomadas de decisão.
As plataformas tecnológicas de gestão de informação funcionam assim 
como verdadeiros catalisadores para o aumento da produtividade e eficiên-
cia nas organizações.
                           
* Co-fundador e director executivo da VILT

www.vilt-group.com

A principal preocupação do mercado está hoje na eficiência do armazenamento 
de dados como forma de redução de custos. As empresas necessitam sem-
pre de mais capacidade para armazenar mais dados, no entanto, é crescente a 
preocupação da racionalização da capacidade existente e a eficiência do arma-
zenamento.
Os orçamentos de TI crescem a um ritmo inferior ao das necessidades de arma-
zenamento colocando aos gestores de TI a necessidade de mudança de para-
digma que os leva à adopção de novas tecnologias de armazenamento.
As mais recentes tecnologias adoptadas em ambientes de virtualização, como 
a deduplicação de dados primários, permitem agora reduzir em mais de 50% 
as necessidades de armazenamento, com todos os benefícios energéticos e de 
poupança de espaço actual e futuro que este aproveitamento representa para 
as empresas.

* Territory Manager, NetApp Portugal
  www.netapp.com

 
 

Por Daniel Cruz *

18
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Por Helder de Almeida Ferreira *

As PME representam mais de 90% do tecido 
empresarial Português, assumem um papel 
de extrema relevância estratégica para o de-
senvolvimento da economia nacional, quer 
pela sua capacidade produtora e inovadora, como também empregadora. 
A actual conjuntura económica e financeira, nacional e internacional, e a 
inevitável tendência para a globalização, obriga as PME a tornarem-se cada 
vez mais competitivas, recorrendo para o efeito a processos de gestão mais 
eficazes, formação, constante inovação e, obviamente, às ferramentas e 
mecanismos de TIs mais sofisticados e apropriados.
A HP Portugal, consciente da importância das TIs como um dos factores 
necessário e fundamental para o sucesso das PME, e possuindo uma vasta 
experiência e oferta neste domínio, desenvolveu algumas soluções que 
poderão contribuir de forma significativa para a implementação, fácil e ágil, 
de TIs em empresas de pequena e média dimensão. Auxiliando as nossas 
PMEs a serem mais eficientes e eficazes, numa óptica de Tecnologia de 
Informação.

Solução à medida das necessidades
Em destaque, a solução que combina diversas componentes tecnológi-
cas e serviços HP, como os Serviços HP Care Pack, e cuja combinação 
dá lugar a um datacenter de reduzida dimensão e preço. Apresenta-se 
no mercado como:
- IT entry Starter Pack
- IT advanced Starter Pack

Ambos os pacotes incluem: rede de comunicação, armazenamento, 
servidor, sistema operativo, SW de backup de dados e serviços de 
manutenção. O principal elemento diferenciador destes pacotes é a 
possibilidade de poderem ser comprados com financiamento do tipo 
renting, oferecendo desta forma às PME a possibilidade de adquirirem 

qualquer uma destas soluções, sem grandes encargos financeiros e com os 
respectivos benefícios inerentes à modalidade de financiamento.

E para os Parceiros...
Em paralelo, a HP lança um novo programa dirigido ao universo de Revende-
dores,  “HP Partner Ready”, que tem como objectivo auxiliar estes Parceiros 
a melhorar e incrementar as suas capacidades de promoção e divulgação 
das soluções HP, uma abordagem: de consultoria, formação, valorização e 
visibilidade do revendedor e outras vantagens comerciais.
Acreditamos que os Parceiros têm um profundo conhecimento das neces-
sidades tecnológicas das PMEs, em resultado da proximidade com estas, 
e, por isso, reservamos a venda deste tipo soluções para os Revendedores.

* SMB Service Sales & Education Manager, HP Portugal
   www.hp.pt

É lugar comum dizer-se que Portugal é um país de Pequenas e Médias 
Empresas. Será isto verdade? Creio que sim, pois, em número, representam 
cerca de 99,7% do tecido empresarial Português! Não é por isso discu-
tivel a importância estratégica deste segmento na economia nacional, daí 
o relevo que devem merecer em qualquer programa de desenvolvimento 
empresarial digno desse nome. Sem esquecer as políticas e incentivos                    
governamentais que promovam o seu desenvolvimento.

A Gestão nas PMEs
Posto isto, passamos a analisar aspectos mais específicos da gestão destas 
organizações, nomeadamente a gestão das TIs. É também lugar comum 
dizer-se que as TI são factor relevante na eficiência das organizações e 
que devem estar profundamente alinhadas com os objectivos do negócio. 
Correcto! Mas, permitam-me referenciar alguns aspectos a ter em conta 
nesta matéria:

1) Micro-empresas – em caso de dúvida, ter presente que as TIs acrescen-
tam eficiência às organizações. É quase impensável viver a vida (pessoal 
e empresarial) sem as TIs e, justamente por isso, devem merecer atenção 
adequada da parte dos gestores. Existem hoje pacotes de infra-estrutura/
serviços que permitem dotar as organizações de um núcleo informático de 
partida, com capacidade de escalar no futuro;

2) Caso tenham já uma infra-estrutura (ou até um centro de dados), 
estarem muito atentas aos processos de transformação/renovação 
tecnológica acrecentando  tecnologias de Virtualização/Automação 
que permitem claramente acrescentar eficiência às infra-estruturas, 
reduzindo custos de operação e gestão. Para além de potenciarem a 
redução do consumo energético, diminuindo esta factura e a pegada 
de carbono;

3) Devem tirar partido das soluções de financiamento, nas suas 
diversas modalidades (leasing, renting, aluguer operacional, etc.). 
Estes modelos financeiros permitem reduzir o investimento inicial, 
transformando-o em rendas mensais;

4) A Formação é absolutamente vital. A qualificação dos recursos 
humanos é diferenciadora e permite acrescentar competitividade 
empresarial;

5) Estarem atentas aos novos modelo de oferta das TIs como Ser-
viços (IaaS, SaaS, Cloud Computing), que podem oferecer soluções 
viáveis, garantindo ao Cliente o foco exclusivo no seu negócio.

Eis algumas “dicas” para reflexão a que acrescento uma palavra de 
estímulo ao empreendedorismo: importa não esquecer que todas as 
grandes organizações começaram por ser Micro ou PMEs!

Por João Moro *

* Director da Unidade de Negócio de Servidores, Armazenamento e Redes, HP Portugal
   www.hp.pt 19
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ao gestor uma base de trabalho a partir da qual pode tomar medidas 
corretivas ou preventivas, auxiliando a empresa no caminho da eficiência.
A nível externo, é imperativo não deixar de olhar para o mercado. As em-
presas não podem dar-se ao luxo de perder um único cliente, devendo 
preocupar-se com a qualidade dos serviços e/ou produtos oferecidos, 
com os níveis de satisfação do cliente e com o que mais é oferecido no 
mercado.
A tendência é que haja menos procura para a mesma ou mais oferta. Não 
quer isto dizer que devemos passar a vida a ver o que os concorrentes 
fazem, contudo, devemos acompanhar, mas sempre numa perspetiva de 
cliente. De saber que a oferta que temos é adequada e benéfica para 
o cliente e nunca numa ótica de reação ou imitação. Da mesma forma 
que quando conduzimos: olhamos para os outros carros e 
vamos controlando o retrovisor, mas o foco é a estrada. E 
a nossa estrada, enquanto empresas, é o mercado. Não é 
o que os outros estão a fazer. 
Inovação, diferenciação, criação de valor, comunicação, 
ofertas de maior qualidade em termos de custo-benefício, 
são fundamentais para manter o leque atual de clientes e 
ir conquistando novos.

* Equipa da The Lean Insight
   www.lean-consultores.com

 
 

     

Por Jorge Daniel e Inês Ferreira *

Os 5 Passos
O primeiro passo é focar o cliente e o mercado. 
É no mercado que se define o valor do produto 
ou do serviço e é essencial que as organizações 
o reconheçam. O produto ou serviço que a sua 
empresa oferece tem o valor que o mercado lhe 
reconhece e, geralmente, este não se relaciona 
em nada com o custo que a sua entrega represen-
tou. Por exemplo, se a empresa tem um custo de 
100 para colocar no mercado um produto a que o 
cliente atribui o valor “90”, não é o mercado que 
está errado, é a organização que tem de ser mais 
eficiente ou mudar de vida.
O segundo passo é mapear o processo de criação 
de valor e identificar os processos redundantes ou 
que não criam valor. Já o terceiro passo é garantir 

que todos os processos na criação de valor ocorrem numa sequência sem 
interrupções. 
O quarto passo é ter o cliente como catalisador do fluxo de criação de valor. 
Quando a organização produzir ou entregar apenas os serviços solicitados 
pelo mercado, garantirá uma eficiência de orientação, um fluxo contínuo até 
ao seu cliente e uma maximização de esforços virada para o mercado. Por 
exemplo, uma empresa que produza 100 unidades/hora de um produto para 
vender, sabendo que em média, vende 1 unidade por hora, não cria valor, 
uma vez que a empresa tem de suportar, entre outros, os custos de armaze-
namento das restantes 99 unidades, destruindo margem.
O quinto e último passo é começar tudo de novo, pois a perfeição é o objetivo 
final. Não há outra forma de estar. Parar significa ser ultrapassado, a melho-
ria é um processo contínuo.

Pensar “out of the box”
Tradicionalmente, os processos Lean são feitos de uma forma quase revo-
lucionária, mudando repentinamente, após análise da organização, a forma 
de trabalhar das empresas. Pensamos que, em Portugal, (ainda) não existe 
abertura para efetivar mudanças tão súbitas. Por isso, a The Lean Insight 
desenvolveu uma metodologia própria, assente nos valores e métodos Lean, 
mas que visa uma mudança gradual: diagnosticar, planear, implementar, 
avaliar os resultados e voltar a diagnosticar, reiniciando o círculo.
Para sobreviver à crise, é essencial saber o que está mal, onde estamos a 
desperdiçar dinheiro, o que pode ser feito de forma mais eficiente. É fulcral 
que as empresas tenham essa consciência e que, com o seu sucesso, aju-
dem ao sucesso das outras e do país. Por isso, a The Lean Insight oferece 
às empresas portuguesas o diagnóstico da respetiva situação atual, em 4 
vertentes complementares: Gestão, Marketing, Pessoas e Tecnologia. 

Métricas do Saber
Esta ferramenta permite aferir, entre outras, do Ativo Económico da empresa 
e da sua rotação, da capacidade de autofinanciamento do ciclo de explora-
ção, da taxa de fidelização de clientes, ou da adequabilidade e segurança 
da infraestrutura tecnológica, considerando a atividade da empresa, dando 

É comum ouvir dizer que os tempos de crise são tempos de triagem do 
mercado. Em tempos de crise, investe-se menos e procura-se reduzir gas-
tos, pelo que, em boa parte das empresas, se constata uma contração ou    
estagnação nas vendas. A tendência costuma incidir em esforços para au-
mentar as vendas, como sejam promoções ou outras medidas que podem, 
ou não, ter retorno: o mercado não é algo que possamos controlar e, por 
muito boas que sejam as intenções e os esforços de venda, os resultados 
podem ser desanimadores.

O “umbigo” tem lições a dar
Em fases como esta, é importante não olhar só para o exterior, mas também 
para o interior das empresas, agindo em duas frentes complementares.
No que respeita ao nível interno, este é o momento para as organizações 
olharem para dentro de si próprias, decidirem o que querem fazer para en-
frentar a crise e determinarem o seu próprio caminho. Esse caminho passa, 
necessariamente, por trabalhar aquilo que está do nosso lado, sobre o que 
temos controlo: cortar custos e “gorduras”, detetar onde há desperdício, que 
processos redundantes podem estar a sair caros à empresa, ver onde se 
podem minimizar gastos, introduzindo a ideia central do Pensamento Lean: 
criar mais valor para o cliente, minimizando o desperdício.

Auditar “desperdício” e acrescentar “valor”
Contudo, este processo não deve ser feito sem método e sem uma meta 
bem definida. Deve ser encarado como uma oportunidade para alcançar dois 
objetivos que podem levar a empresa numa direção inovadora e de criação 
de valor: eliminar o desperdício verificado e aumentar o valor entregue em 
produtos e serviços. Acreditamos que a melhor maneira de o conseguir seja 
seguindo os princípios do Pensamento Lean, filosofia que vem sendo apri-
morada ao longo dos tempos (as origens remontam ao século XVI – ver 
www.lean.org), que tem provas de sucesso dadas em empresas como a 
Toyota e que assenta na implantação de um círculo virtuoso de melhoria 
contínua, cujos passos passamos a descrever.
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ao gestor uma base de trabalho a partir da qual pode tomar medidas 
corretivas ou preventivas, auxiliando a empresa no caminho da eficiência.
A nível externo, é imperativo não deixar de olhar para o mercado. As em-
presas não podem dar-se ao luxo de perder um único cliente, devendo 
preocupar-se com a qualidade dos serviços e/ou produtos oferecidos, 
com os níveis de satisfação do cliente e com o que mais é oferecido no 
mercado.
A tendência é que haja menos procura para a mesma ou mais oferta. Não 
quer isto dizer que devemos passar a vida a ver o que os concorrentes 
fazem, contudo, devemos acompanhar, mas sempre numa perspetiva de 
cliente. De saber que a oferta que temos é adequada e benéfica para 
o cliente e nunca numa ótica de reação ou imitação. Da mesma forma 
que quando conduzimos: olhamos para os outros carros e 
vamos controlando o retrovisor, mas o foco é a estrada. E 
a nossa estrada, enquanto empresas, é o mercado. Não é 
o que os outros estão a fazer. 
Inovação, diferenciação, criação de valor, comunicação, 
ofertas de maior qualidade em termos de custo-benefício, 
são fundamentais para manter o leque atual de clientes e 
ir conquistando novos.

* Equipa da The Lean Insight
   www.lean-consultores.com

The Lean Insight
Empresa de Consultoria nas áreas de Gestão, Marketing, Pessoas e 

Tecnologia. Diferencia-se pelo pragmatismo e simplicidade.

Diagnóstico gratuito Visita, analisa, avalia e entrega às organiza-

ções um Diagnóstico da situação da empresa: onde desperdiçam 

dinheiro, que processos e recursos podem ser otimizados, que fa-

tores atrasam ou impedem o seu crescimento.

Total disponibilidade Nenhum negócio deve ser prejudicado em 

virtude do horário.

Real acompanhamento Funciona como um departamento das 

empresas e acompanha e avalia regularmente o cumprimento dos 

objetivos.

Partilha de conhecimento Apologista da aprendizagem contínua 

e da transmissão de conhecimento, partilha o know-how, gratuita-

mente, com todas as empresas.

 
 

     

Por Jorge Daniel e Inês Ferreira *
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possível ter acesso a formações gratuitas ou, no caso do Factor PME com 
“um custo de 20 por cento” acrescenta.
Com o mundo globalizado, uma das soluções para as empresas continua-
rem a crescer é olharem para fora do país. A AERLIS, que opera exclusi-
vamente na zona da Grande Lisboa, promove missões que sustentam uma 
possível internacionalização e a entrada em novos mercados das empre-
sas associadas. “Nesses projectos, as empresas que integram as missões, 
que são multi-sectoriais, têm uma grande vantagem: vão ao mercado, que 
é o primeiro enfoque, mas depois continuam a relacionar-se cá e sempre 
que olham para esses mercados fazem-no em conjunto”, afirma Vítor Ra-
mos. Como a lógica é diversificar sem dispersar, as missões não são muito 
grandes. “O ideal são 12, 15 ou mesmo só dez pessoas. Porque assim estas 
criam espírito de grupo. O nosso objectivo é que as pessoas vão para o 
mercado, mas que o façam juntas.” Por isso, nestas operações, está sempre 
presente uma financeira, que conheça bem o mercado em questão, e um 
escritório de advogados que opere em Portugal e no país de destino. Para 
facilitar esta projecção, “a AERLIS tem os chamados “projectos conjuntos”, 
também aprovados no âmbito do QREN, em que podem ter apoios, consoan-
te os mercados, na ordem dos 45 por cento, novamente a fundo perdido”, 
acrescenta o Presidente.
É este tipo de soluções que podem alavancar as empresas e, com os devi-
dos apoios, poderão sustentar o seu crescimento, porque há mercados que, 
mesmo tendo abrandado, continuam a crescer “na ordem dos sete por 
cento”. Tudo isto alinhado com as áreas dos serviços, em que as empresas 
podem contar com apoio da associação, “como a contabilidade, a fiscalidade 
ou a racionalização energética”, bem como na área do desenvolvimento re-
gional sustentado, com o respeito dos três vectores da pirâmide: “produtivi-
dade (lucro e rentabilidade), responsabilidade social e o ambiente”, conclui 
Vítor Ramos.

www.aerlis.pt

Os tempos podem ser difíceis mas isso não significa que a economia tenha 
parado. Apesar das notícias de recessão, existem oportunidades e elas estão 
mais perto do que se possa pensar.
A conjuntura pode não ser a melhor, mas existe dinheiro para investir e as 
hipóteses de as empresas crescerem continua a ser uma realidade. Vítor 
Ventura Ramos, Presidente da Comissão Executiva da AERLIS, é um dos 
defensores de que as dificuldades financeiras actuais não são, necessaria-
mente, adversas ao crescimento da economia. “Mas, para que isso seja uma 
realidade, é preciso seguir uma série de passos que a nossa associação 
empresarial pode ajudar a dar”, afirma Vítor Ramos.
Segundo o Presidente executivo da AERLIS, a organização desenvolve a sua 
actividade de apoio às empresas em seis áreas principais: “a da informação, 
a da formação, a da prestação de serviços, a da internacionalização, a da 
promoção do desenvolvimento regional integrado e, como é natural, a da 
representação dos interesses dos associados.”
Ao nível da primeira, as empresas têm acesso a informação disponível em 
que o objectivo é fortalecer as relações entre parceiros, fomentar o net-
working. “Nós falamos em crise e este é um tempo óptimo para as empresas 
se juntarem. Não digo que se fundam, mas criem massa crítica”, sugere 
Vítor Ramos. E, para isso existe o projecto Factor PME, “que permite que 
uma empresa faça toda a remodelação tecnológica dos seus equipamentos 
em termos de TI, desde comunicações, software, hardware. Tudo isto está 
disponível neste momento com taxas de financiamento muito interessantes, 
que chegam aos 45 por cento. Não é nada mau. Estamos a falar de finan-
ciamento a fundo perdido”.
É preciso manter as empresas operacionais e o fomento das parcerias pode 
ser a solução para ultrapassar uma conjuntura mais difícil. A aposta na for-
mação também pode marcar a diferença e, mais uma vez, existem meios e 
verbas para apoiar quem queira avançar. Através da AERLIS, por exemplo, é 

A fórmula certa para “alavancar” Micro e PMEs    Entrevista com Vítor Ventura Ramos 
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O Mundo está a enfrentar a mais severa crise financeira e económica das 
últimas décadas. Permanece alguma incerteza em relação à profundidade e 
duração da crise. A contaminação da “Economia Real” levou ao aumento do 
desemprego, falta de liquidez do mercado, levando as famílias à incerteza.
Vivemos um contexto em que a Globalização se mistura com a recessão.
Este é o momento de juntar esforços e onde as associações empresariais 
podem ser uma esteira para o desenvolvimento empresarial; de apelar à 
nossa criatividade e capacidade de inovação, presentes no nosso código 
genético. A “crise” pode ser, se tivermos a necessária coragem, uma opor-
tunidade para discutir os dados adquiridos e criar roturas que potenciem a 
economia Portuguesa no futuro. Em 3 vectores:

1) Interacção/networking
- Entre as empresas por forma a criar parcerias que permitam ganhar massa 
critica para obter sinergias produtivas e promover a Internacionalização;
- Entre as diversas forças vivas da sociedade, nomeadamente os Sindicatos, 
Associações empresariais, instituições locais e o governo central de forma a 
conseguir a concertação para os grandes projectos;

2) Inovação não só em termos tecnológicos mas também em termos da 
gestão de forma a permitir uma maior racionalização da actividade e au-
mento da competitividade;

3) Desenvolvimento Ambiental sustentado tendo também uma perspectiva 
de responsabilidade social, ou seja, trabalhar o triângulo da sustentabilidade 
(Produtividade/Ambiente/ Responsabilidade Social).

Portugal está integrado num Mundo global pelo que há que estimular áreas 
de actividade e criar clusters onde tenhamos vantagens competitivas, e po-
tenciar o investimento estrangeiro.
Os negócios têm ciclos de vida cada vez mais curtos. O mundo está mais 
competitivo e os negócios fazem-se de forma cada vez mais rápida. Em 
Portugal, menos de 10% das empresas têm, no top management, recursos 
humanos preparados e dotados de formação ao nível de MBA ou Pós-grad-
uação - colocando problemas estruturais de suporte ao empreendedorismo 
Qualificado de Alta Performance e, muitas vezes, determinando o insucesso 
de projectos empreendedores.

Uma clara aposta na formação
As Associações Empresariais podem funcionar como catalisador para que 
empresas e poderes públicos saibam construir uma parceria inteligente, es-
trategicamente orientada para estimular o empreendedorismo, a inovação e 
a competitividade do tecido empresarial existente e criar condições para o 
nascimento de novos negócios. 
Assim podemos vencer os desafios da economia do conhecimento, subir 
na cadeia de valor e, consequentemente, melhorar a atractividade do Pais e 
contribuir para a inovação e competitividade da economia portuguesa.
Este é o momento de agir. Está em causa um desafio colectivo que diz res-
peito a todos os portugueses, que têm de se mobilizar e construir um país 
moderno, empreendedor, inovador, criativo e competitivo, onde todos ten-
hamos orgulho em aprender, trabalhar e viver.

* Presidente da Comissão Executiva da AERLIS
  www.aerlis.pt

A AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa, fundada em Fevereiro de 
1992 - é uma instituição sem fins lucrativos com o estatuto de  utilidade pública 
que procura defender os interesses das empresas do Distrito de Lisboa. Trabalha 
uma base de dados de mais de 85 mil empresas e oferece serviços a todos os 
sectores de actividade.
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num contexto actual), em tendências lineares da nossa sociedade (preocu-
pação generalizada com meio ambiente, saúde e bem estar, tecnologias de 
informação e comunicação), bem como em ortodoxias, plasmadas normal-
mente em burocracia, normas legislativas ou regras de funcionamento de 
determinadas actividades económicas.
No entanto, e na realidade... os “raios de luz/eureka“ são raros. As ideias 
de negócio são normalmente geradas de forma estruturada e sistemática e 
resultam quase sempre de experiência acumulada anterior.
Por outro lado, más ideias podem originar ideias poderosas... iterações, er-
ros, repetições e refinamentos são tarefas essenciais no âmbito de um pro-
cesso de geração de ideias e de inovação.
As ideias por si só também não têm qualquer valor. São apenas um “múlti-
plo”…Como defendia Thomas Edison, “O valor de cada ideia está na sua 
utilização”.

É defendido por vários autores e investigadores que a inovação resulta de 
uma conjugação oportuna entre dois factores dinâmicos da personalidade 
dos indivíduos:  por um lado, a criatividade e por outro a eficiência. 
Do mesmo modo, os especialistas em neurociência associam os hemisférios 
do cérebro humano àquelas características, identificando informação com o 
lado direito do cérebro e instinto com o lado esquerdo.
No mundo empresarial, a existência daquelas duas importantes característi-
cas nas equipas que lideram as organizações é pois essencial. No entanto, 
por si só, a personalidade de uma equipa de gestão por si só não é sufi-
ciente… efectivamente o processo de inovação em qualquer organização 
começa de facto com a detecção de oportunidades… que devem ser desco-
bertas pelos seus líderes e de forma continua.
É verdade que a actual geração de empresários tem sorte… a inovação está 
aqui mesmo ao lado!... Tudo graças à permanente evolução da tecnologia, 
que tem impulsionado a envolvente de negócios de forma exponencial, in-
fluenciando:

• O tempo (quando os negócios podem ser bem sucedidos);
• O local (onde podem ser bem sucedidos);
• Os actores (quem pode tornar os negócios bem sucedidos);
• E a constelação (com quem podem ser bem sucedidos).

Fonte de ideias
Por isso, não basta ter uma personalidade que combine criatividade com 
eficiência, sendo crucial saber de onde vêm as boas ideias, independente-
mente do contexto económico e da envolvente. E as boas ideias têm origem 
normalmente na descoberta directa do cliente, nos próprios recursos dos 
gestores (em termos de know-how, contactos, experiência e competências), 
em descontinuidades (algo que existia no passado e que pode ser retomado 

PÉSSIMA IDEIA = -1

X

SEM EXECUÇÃO = €1

MÁ IDEIA = 1 FRACA EXECUÇÃO = €1000

IDEIA  RAZOÁVEL = 5 EXECUÇÃO RAZOÁVEL = €10,000

BOA IDEIA = 10 BOA EXECUÇÃO = €100,000

EXCELENTE  IDEIA = 15 EXCELENTE EXECUÇÃO = €1,000,000

IDEIA BRILHANTE = 20 BRILHANTE EXECUÇÃO = €10,000,000

Por Rui Ferreira *
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com os mesmos  produtos e serviços, o que implica uma comparação simples 
pelos clientes. Daqui à competição pelos preços é um pequeno passo. Logo, 
esta competição pelos preços implica problemas de liquidez, originando esta 
falta de liquidez uma menor capacidade de retenção de recursos humanos 
qualificados, um menor poder negocial com fornecedores e clientes, logo 
uma menor competitividade e um risco operacional e financeiro maior, que 
por seu turno implica uma menor capacidade de investimento em inovação 
e uma falta de confiança dos agentes financeiros na empresa em honrar os 
seus compromissos… E os próprios empresários entram eles próprios num 
ciclo vicioso, controlado pela ignorância, pela apatia e pessimismo… tudo 
isto agravado num ambiente recessivo!
A inovação é pois a chave para quebrar este ciclo e transformá-lo em vir-
tuoso. O que devem as empresas então fazer para inovar?

Que fazer?
Em primeiro lugar, não devem gerar ideias apenas com base em experiência 
passada. Devem reagir o mais possível a estímulos externos e combiná-los 
com a curva da experiência, desenhar propostas de valor com potencial de 
implementação e criar redes de parceiros com interesse comum na dinami-
zação das propostas de valor. A fórmula do sucesso será esta?
Um bom facilitador + pessoas diferentes + muitos estímulos externos = 
ideias + conhecimento do mercado = propostas de valor eficazes.
Em segundo, devem apostar nos chamados nos “drivers” da inovação:
• Explorando novos mercados (nichos e diversificação geográfica via inter    
   nacionalização);
• Identificando e avaliando de forma permanente as necessidades dos 
   clientes;
• Diferenciando dos concorrentes via propostas de valor inovadoras;
• Utilizando recursos flexíveis e eficientes.
É por esta razão que a inovação nas empresas deve ser apoiada de forma 
permanente por entidades estatais ao nível do governo central e dos mu-
nicípios, devendo esses apoios ser focalizados nesses “drivers” da inovação, 
nomeadamente:
• Processos de internacionalização e de aposta em nichos de mercado 
através de mecanismos de avaliação de mercados e estratégias de desen-
volvimento.
• Investimento contínuo em I&D;
• Qualificação de recursos humanos; 
• Certificação de qualidade;
• Eliminação de “custos de contexto”.

Este será pois um dos caminhos possíveis para ultrapassar o actual              
ambiente recessivo e retomar o bom desempenho da economia portuguesa. 
Estarão as empresas portuguesas e os seus líderes preparados para este 
desafio?

* Docente do ISCTE-IUL, Consultor de empresas

Criatividade
Sendo assim importante para um empresário a sua criatividade, a forma 
como detecta boas oportunidades e sustenta boas ideias e o mais impor-
tante, avaliar a sua capacidade de implementação dessas boas ideias uti-
lizando os recursos à sua disposição de forma eficaz, quais são então os 
principais obstáculos ao processo de inovação, em particular num contexto 
de recessão económica como o que vivemos actualmente?
Por um lado, a identificação de oportunidades não é fácil.  Há também o risco 
de foco nos recursos actualmente controlados pelo empresário / empreen-
dedor, que conta muitas vezes com as mesmas parcerias e envolvente de 
actores, não olhando para novas direcções e sobretudo temendo a con-
corrência…
Por outro lado, as ideias inovadoras são normalmente aniquiladas, porque 
são  desvalorizadas... ou simplesmente porque o seu criador é desvalorizado. 
Ou ainda porque são ignoradas interna e externamente e muitas vezes “rou-
badas” ou copiadas. Também é comum sofrerem do “síndrome da impos-
sibilidade” ou seja, alguém diz que  “nunca foi feito” ou “já foi feito” ou que  
a sua implementação acarreta um elevado investimento ou ainda porque se 
chega à conclusão que não há mercado suficientemente grande e atractivo.
No fim de tudo, o que importa é analisar o que o cliente final realmente quer: 
bom, bonito, rápido e barato! Mas na verdade o cliente quer o melhor retorno 
para o seu investimento: a desejabilidade!

Como inovar?
Neste quadro, conclui-se que inovar resume-se a quatro tarefas: “learning-
by-doing”, “learning-by-using”, “learning-by-searching”, “learning-by-inter-
acting”. E o que devem então os empresários fazer para inovar nas suas 
empresas?
Em primeiro lugar, focalizar no mercado e no que é realmente importante 
para o cliente – base para propostas de valor eficazes…
Em segundo, desenhar propostas de valor com potencial que sejam a base 
de construção/desenvolvimento da missão das empresas, propostas de valor 
compatíveis  com a  dinâmica de mercado, tendo consciência que todas 
as propostas de valor estarão obsoletas um dia, devendo ser actualizadas 
de forma permanente. Para inovar, as empresas devem articular as suas 
propostas de valor, discuti-las, melhorá-las, vendê-las, combinando assim 
pró-actividade com risco calculado. 

Os riscos
Tudo isto deve ser feito para evitar o ciclo vicioso da “não inovação”, tão 
comum em envolventes de recessão como o que vivemos actualmente. Este 
ciclo vicioso, inicia-se precisamente com a ausência de inovação nas empre-
sas, que implica a mesma análise e o desenvolvimento da mesma estratégia, 
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“COMO TORNAR-SE Nº 1”
Inserido no programa de Marketing, mas também de Responsabilidade So-
cial, a Grenke realizou uma nova Conferência para Parceiros, subordinada ao 
tema em epígrafe e com a nova designação de “Eventos Bons Negócios”.

Os workshops “Como tornar-se Nº 1”, que decorreram nos dias 27, 29 e 30 
de Junho, respectivamente em, Leiria (Palace Hotel de Monte Real), Porto 
(Tiara Park Atlantic Porto) e Lisboa (Tivoli Oriente Lisboa), contaram com o 
apoio da Eticadata e Bernardo da Costa e o patrocínio da Altimate, APC, 
Exclusive Networks, Adimpo, Canon e Primavera Software.

Luís Lourenço, biógrafo oficial de José Mourinho e autor da obra “Como tor-
nar-se nº 1. Mourinho a descoberta guiada”, foi o “keynote speaker” destas 
conferências, onde explicou, de forma simples e prática, quais os factores que 
fazem do treinador português um líder mundialmente reconhecido pela capa-
cidade de criar e gerir equipas de sucesso, ajudando a compreender de que 
forma estes podem ser aplicados ao universo das empresas e organizações 
em geral. Paulo Alves (Leiria), Victor Ferreira (Porto) e Sérgio Nunes 
(Lisboa), completaram o painel de oradores.
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“COMO 
DESCOBRIR 
NOVOS MERCADOS 
E FIDELIZAR 
CLIENTES”
Este workshop teve lugar nos dias 18 e 20 
de Outubro, em Lisboa (Hotel Tivoli Oriente) 
e no Porto (Hotel Tiara Park Atlantic), 
respectivamente, reunindo considerável assistência, 
constituída por cerca de 500 participantes, 
em representação de 400 Parceiros, no total. 

João Pereira Torres, pela Basilaris, e Paulo Ferreira, 
da ImpactSales, tiveram a seu cargo as principais 
palestras, que obtiveram entusiástico acolhimento 
dos participantes.

O QUE DIZEM 
OS PARCEIROS
Uma Parceria sem Reservas
Por Patrícia Nunes* 

Evento interessante e diferenciador, organizado por uma equipa jovem, 
profissional e empenhada. Interessante, porque nos mostrou o excelente 
crescimento que a Grenke tem tido nos últimos 2 anos, e prevê manter 
essa tendência no futuro próximo, sendo um sector em contra-ciclo com 
os restantes sectores de actividade.

Diferenciador, porque pela primeira vez constatei que uma pequena em-
presa portuguesa mostra, num evento público, a sua consciência social, e 
que acredita que o seu modesto contributo pode marcar a diferença.
É com orgulho que a Fonotel tem uma parceria com a Grenke, que certa-
mente manterá por muitos e bons anos!

*Directora Financeira da Fonotel
www.fonotel.pt
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No Sage Institute encontra uma ampla e diversificada oferta formativa, desde acções de formação 
em Software Sage, bem como outras temáticas no âmbito da Contabilidade & Fiscalidade, 
Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Marketing & Comercial, Ciências Informáticas 
e Desenvolvimento Pessoal. 

www.sage.pt/sageinstitute | formacao@sage.pt | T +351 707 782 403

Desenvolva as suas competências, 
actualize os seus conhecimentos 
e aceite novos desafios.

Um estatuto, não um cargo

Liderar 
hoje 
                                    Por Luis Lourenço*

Creio que muitos dos nossos empresários e gestores estão, ainda, hoje, 
desavisados da importância de se ser líder. Desavisados talvez seja até uma 
palavra mal empregue, antes, diria que ainda não compreenderam, em toda 
a sua dimensão, o significado e a importância da liderança em qualquer 
organização, seja ela de que natureza for.
A temática da liderança está na ordem do dia. Por todo o lado, nas tele-
visões, nas rádios, nos jornais, nas organizações e até à mesa do café, fala-
-se, discute-se, opina-se sobre o tema. É suposto todos sabermos o que 
é liderar ou mesmo o que é um líder, o que é necessário para se ser líder, 
enfim, de que massa é feito um líder. É suposto sabermos o impacto que a 
liderança tem sobre quem nos segue. É, também, suposto pensarmos que 
a liderança está em nós.
Mas será mesmo assim? Julgo que não?

O que é um “líder”?
Liderar, quanto a mim não é, um posto, um cargo. Ninguém, em parte algu-
ma do mundo, é contratado para ser líder.  Liderar é um estatuto decorrente 
de uma atribuição. O líder não escolhe ser líder. Pode ter essa vontade, pode 
estar disposto a sê-lo, mas são os outros, os seguidores, que lhe atribuem 
esse estatuto. Já o facto de mandar, ordenar, “chefiar” é algo que decorre 
de outra natureza: do poder formal de que estamos instituídos. É por esta 
simples razão que não podemos confundir os conceitos. 
Poder formal decorre de um cargo que desempenhamos. Aqui só existe 
uma vontade, a de aceitarmos ou não determinado cargo e quem connosco 
trabalha está obrigado a seguir as nossas determinações. 
Já liderar é um estatuto que decorre de duas vontades: a vontade de liderar 
(por parte do líder) e a vontade de seguir, ou ser liderado por parte de um, 
alguns ou muitos. E esta questão faz toda a diferença. Em última análise, a 
eficácia máxima da liderança é retirar dos seus seguidores o melhor que 
eles têm dentro de si. Dar o melhor de si próprio em prol da organização e 
do próprio líder é, desta forma, um acto voluntário. Ninguém, jamais, poderá 
obrigar outro a dar o melhor de si próprio, tudo o que tem dentro de si para 
dar. Eu até posso obrigar alguém a desempenhar, a executar uma tarefa. 
Esse alguém até pode executá-la, mas poderá não dar o melhor de si para 
a execução dessa tarefa e executá-la simplesmente. Esse é o poder formal 

de quem chefia. 
Já quanto ao líder, as coisas colocam-se de forma bem diferente. Se eu sigo 
o líder, por vontade própria, porque estou disposto a superar e a superar-
-me. Estou disposto a ir para casa e pensar na tarefa, na melhor forma de a 
desempenhar e de contribuir para a melhoria e desenvolvimento da própria 
organização.Só pela liderança nos superamos, nunca pela chefia.
Ao aceitar um líder, confio, acredito e disponho-me a dar o melhor de mim, 
porque só o faço através de um acto voluntário. Quando me impõem um 
chefe a conversa é outra.

A fórmula que destingue
Como, então, ser-se líder para que nos sigam e acreditem? Essa é a “one 
million dollar question”. Contudo, julgo estar mais perto da resposta se não 
a buscar só em mim. Tenho de ter certos atributos, traços de personali-
dade, comportamentos, isso é certo. Mas também tenho de entender esses 
mesmos factores naqueles que comigo trabalham, pois são eles que me 
atribuem o estatuto da liderança. Posso ser nomeado para um cargo. A partir 
daí sou administrador, chefe de secção, coordenador, o que quer que seja, 
com os poderes inerentes a esse cargo. Contudo, só o tempo e aqueles 
que comigo trabalham, vão dizer se sou ou não seu líder, se tenho ou não 
esse estatuto. E se, e quando, responderem afirmativamente, então, estarão 
dispostos a empreender comigo uma jornada dando o melhor de si mesmos. 
E tudo terá muito mais probabilidades de dar certo, de correr melhor... para 
todos.

* Conferencista, Professor Universitário
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No Sage Institute encontra uma ampla e diversificada oferta formativa, desde acções de formação 
em Software Sage, bem como outras temáticas no âmbito da Contabilidade & Fiscalidade, 
Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Marketing & Comercial, Ciências Informáticas 
e Desenvolvimento Pessoal. 

www.sage.pt/sageinstitute | formacao@sage.pt | T +351 707 782 403

Desenvolva as suas competências, 
actualize os seus conhecimentos 
e aceite novos desafios.
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A “mão grande” acredita que crianças educadas num ambiente saudável 
vão mudar o mundo. É em Moçambique, mais especificamente na cidade 
de Chimoio, e em quatro comunidades rurais na província de Manica, perto 
da fronteira Moçambicana com o Zimbabué, que podemos encontrar a Big 
Hand ao serviço.
Apesar de ser um projeto recente, a história da Big Hand remonta a 2004 
quando a determinação de David Fernandes, à época um jovem de 24 anos, 
o leva a Moçambique pela necessidade de desafiar a rotina do “carro, a 
casa e o emprego”, que o esperavam depois da licenciatura. Aquilo por que 
tantos ambicionam, a ele não lhe chegava. Acreditava que podia fazer mais. 
Acreditou e fez!
The Big Hand é hoje uma organização não-governamental para o desen-
volvimento que, através de um modelo centrado na criança, constrói escolas, 
investe em equipamentos comunitários e na formação de professores, de-
senvolvendo, em parceria com os agentes locais, programas inclusivos que 
visam preparar as crianças para os desafios da vida em estreita ligação com 
a comunidade onde vivem.
The Big Hand acredita que crianças educadas num ambiente saudável vão 
mudar o mundo. Acredita num mundo onde todas as crianças são tratadas 
com dignidade, num mundo que protege as suas crianças, garantindo-lhes 
acesso a proteção, nutrição, água, saneamento, saúde, abrigo, informação 
e educação de qualidade, que lhes permitam atingir todo o seu potencial e 
dessa forma contribuírem para a sua comunidade e para o mundo.

Sabia que em Moçambique…
- Cerca de 35% das crianças em idade escolar não têm acesso ao ensino;
- Mais de 30% da população é analfabeta;
- Existem cerca de 3 milhões de crianças órfãs (registadas);
- 70% das escolas não têm saneamento básico.

O Programa Escola Amiga
Segundo o modelo de Escola Amiga, baseado nas boas práticas da UNI-
CEF, as escolas devem trabalhar de acordo com os melhores interesses da 
criança. The Big Hand procura criar nas escolas primárias as condições ne-
cessárias para que a criança possa estudar em segurança e num ambiente 
acolhedor. O objetivo é assegurar o acesso das crianças a bens essenciais 
como água potável, saneamento básico, cuidados de saúde e nutrição, salas 
de aulas iluminadas e arejadas, assim como dinamizar um plano pedagógico 
eclético e inclusivo.
No futuro, a Big Hand ambiciona que a escola se torne no centro das comu-
nidades onde atua, constituindo um espaço de encontro entre pais, crianças, 
professores e os mais velhos. 
Existem já mais de 200 crianças órfãs apadrinhadas por padrinhos, 
madrinhas e empresas Portuguesas que, pela simbólica quantia de 25€ por 
mês, permitem implementar o Programa Escola Amiga da Big Hand.

Crianças 
que vão 
mudar o mundo

The Big Hand

SOCIAL

Número de crianças apadrinhadas em cada comunidade:- Escola Mwana Unerufaro em Chimoio: 79 crianças- Escola Comunitária da aldeia de Messica: 98 crianças- Escola Comunitária da aldeia de Matsinho: 25 crianças
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O envolvimento das comunidades e as parcerias locais
Em cada comunidade, a Big Hand estabeleceu parcerias com agentes locais, desde 
as Irmãs Salvatorianas que gerem duas das escolas, até parcerias com os pró-
prios professores-diretores das escolas primárias. A experiência tem-lhes dito que 
é através da capacitação de pessoas locais que conseguem um resultado eficaz 
e sustentado no tempo. David Fernandes afirma “Não vale a pena chegar aqui e 
construir um bloco de cimento com janelas. A comunidade é que conhece as suas 
necessidades, eles melhor que ninguém, nos podem dizer o que precisam.” E por 
isso, envolvem as comunidades em todos os processos, tanto de projeto como de 
implementação das mudanças que procuram. “A longo prazo, queremos que estas 
comunidades sejam autónomas, que se orgulhem do que elas próprias conquistaram 
e se sintam capazes e motivadas para manter o que foi construído. E isso só se 
consegue com o envolvimento de todos.”, afirma convicto o fundador do projeto e 
coordenador no terreno.

Como contribuir para um mundo melhor
Cada vez mais a Responsabilidade Social é parte essencial da estrutura de qualquer 
empresa, pequena ou grande. O seu sucesso terá mais impacto se o ligar a uma 
causa que tenha significado especial para os seus colaboradores, clientes, fornece-
dores e parceiros. Tanto pequenas como grandes empresas podem ser parceiras da 
Big Hand para, juntos, fazerem a diferença na vida de muitas crianças.
The Big Hand colabora com as suas Empresas Amigas de forma a discutir e iden-
tificar projetos que criem uma parceria que beneficie os seus negócios e contribua 
também para um mundo melhor e mais justo.

Patrocine uma Escola Amiga ao contribuir para a reconstrução do edifício e compra 
de equipamento escolar que proporcionarão condições dignas para a educação das 
crianças:
- 5000€ permite a construção de uma sala de aula
- 4000€ permite a criação de um furo de água

Apadrinhe um grupo de crianças e estará a mobilizar a sua equipa em torno de um 
objetivo comum para além da empresa. A possibilidade de conhecer as caras por 
trás do donativo, as condições da escola e receber em primeira mão cartas das 
próprias crianças, não vão deixar os seus colaboradores indiferentes:
- 750€ por mês equivale ao apadrinhamento de 30 crianças

Neste momento, a Big Hand conta já com o apoio singular de grandes empresas de 
sucesso como a Nobre, a Pioneer, o Continente e a GRENKE.
 “Na GRENKE, acreditamos que um bom negócio não é apenas aquele que gera lu-
cros elevados, mas aquele cujas transações contribuem para a evolução da condição 
humana. Acreditamos que a responsabilidade social em volta de valores morais im-
portantes aproxima e fortalece a nossa equipa.
Levantamo-nos todos os dias para vir trabalhar, muitas vezes perguntamo-nos se 
realmente vale a pena. A imagem de felicidade espelhada no rosto das crianças que 
irão beneficiar da sala de informática construída em conjunto com a BIG, no âmbito 
do projecto Escola Amiga, faz sentir que o nosso trabalho não é importante apenas 
por nos permitir comprar aquilo que necessitamos, mas também porque nos permite 
ajudar os mais desfavorecidos e vulneráveis - de certa forma, podemos dizer que 
este tipo de ações dá significado ao nosso trabalho e permite-nos encarar o futuro 
com maior esperança” sustenta Sérgio Nunes, líder da Financeira em Portugal.

Crianças 
que vão 
mudar o mundo

Ajude a Ajudar. 
O seu gesto vai contribuir 
para reconstruir pessoas!

Av. Martin Luther King, nº 6 – 5º A
1750-451 Lisboa
217 530 220
geral@thebighand.org
NIB 0032 0158 00204522969 38
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A “DERRADEIRA FERRAMENTA” DO GESTOR 
A BN acredita que a “ultimate tool” do sucesso dos Gestores é a consciência da importância de aprender algo novo todos os dias. Nesta rubrica, 
partilhamos com o Leitor, de forma sinóptica, os “livros de cabeceira” que a equipa da Grenke, e da BN, anda a ler. O Conhecimento faz a Diferença!
Boa Leitura!                                                                                                                                               
O editor

“7 Strategies 
for Wealth 
and Happiness”
Jim Rohn 
por Paulo Alves, Branch Director, Grenke Portugal

“De todas as coisas que podem ter um efeito no 
nosso futuro o desenvolvimento pessoal é a maior. 
Podemos falar sobre aumento de vendas, aumento 
de lucros, aumento de activos, mas tudo isto, pro-
vavelmente, não acontece sem o crescimento pes-
soal”, escreve Jim Rohn – professor citado pelos 
mais ilustres oradores, “lenda” no que toca a moti-
vação e desenvolvimento pessoal e fonte de inspi-
ração de muitos líderes mundiais.

1. O Poder dos Objectivos
Definir objectivos fornece-nos um foco na vida e ajuda-nos a lutar para ser-
mos mais do que já somos. Devemos ter objectivos a curto prazo e a longo 
prazo. Os objectivos devem ser específicos, mensuráveis, realistas e basea-
dos no tempo. Verá que a sua vida vai mudar só pelo simples facto de definir 
objectivos.

2. Procura do Conhecimento
A mais famosa citação de Jim Rohn é: “A educação formal vai fazer-nos 
viver, a autoeducação vai fazer-nos enriquecer”. Devemos procurar o conhe-
cimento sobre a vida e sobre as pessoas, a aprendizagem ao longo da vida 
mantém-nos a mente viva. Tenha um compromisso consigo, dedique 30 
minutos do seu tempo diário a obter conhecimento. O conhecimento é o 
verdadeiro caminho para a liberdade.

3. Aprender a Mudar
Se queremos mudar a nossa vida, se queremos mudar o mundo, primeiro 
temos que mudar-nos a nós próprios. Se alguma coisa, seja o que for, não 

funcionar, devemos mudar. Mudar inclui livrarmo-nos de limitações autoim-
postas como culpar os outros, culpar o mercado, culpar o governo, etc.

4. Controlo das Finanças Pessoais
O controlo da nossa situação financeira é essencial para a criação de rique-
za. Rohn recomenda gastar 70% do rendimento no que é essencial e os 
restantes 30% em investimento, poupança e caridade. De acordo com Rohn 
a “independência financeira é a capacidade de viver do rendimento propor-
cionado pelos próprios recursos”.

5. Gestão do Tempo
Seja um mestre a gerir o tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso. Usar o 
seu tempo com sabedoria significa entender o que é importante e o que não 
é. Devemos aprender a dizer não. Ser ocupado não significa ser produtivo. 
Podemos obter mais dinheiro mas não podemos ficar com mais tempo.

6. Rodeie-se de Vencedores
É fundamental estarmos rodeados de pessoas que nos apoiam, que nos 
motivam, que nos incentivam e ajudam a chegarmos onde queremos. Se 
queremos ser vencedores, se queremos ser uma pessoa de sucesso de-
vemos rodearmo-nos de pessoas de sucesso e aprender com elas, descobrir 
o que elas fazem e fazer o mesmo.

7. Aprenda a Arte de Viver Bem
Ter uma boa vida não é sobre o quanto nós temos mas sobre a nossa atitude, 
o nosso comportamento e a nossa abordagem à vida. A riqueza suprema não 
tem a ver com bens materiais, tem a ver com Amor e Amizade.

LEITURA
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