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Uma Economia, duas realidades

Nem vale a pena gastar tempo a comentar a 

actualidade política. Você está farto até aos ca-

belos, nós também. Parece que há dois Países 

chamados Portugal: um, composto por traba-

lhadores e empresários, que, unidos no mesmo 

propósito, trabalham diariamente para “tocar o 

barco para a frente”, contornando dificuldades, 

aprendendo com os erros, descobrindo solu-

ções para todos os problemas e dificuldades 

de que se faz o dia a dia de qualquer empresa, 

de todas as Empresas; outro, a que pertencem 

apenas os políticos – sempre desligados da re-

alidade – feito de viagens a Bruxelas, onde não 

se decide nada, alienado, alheado da realidade 

tal como o comum dos mortais a conhece.

Ser Empresário é uma tarefa complicada, para 

aqueles que o são de “corpo e alma”, a larga 

maioria. O empresário preocupa-se com as 

adversidades inerentes ao seu Negócio, mas 

também com a sustentabilidade, motivação e 

bem estar dos seus trabalhadores e respectivas 

famílias. Só quem não passou pela situação, ou 

é indiferente, desconhece que ser empresário é 

também, frequentemente, ser confidente, me-

lhor amigo e, porque não, “familiar” daqueles 

que com ele trabalham. Não raro, é a ele que 

recorrem em caso de emergência: quer econó-

mica quer, mais simplesmente, emocional.

Estes são, também por essa razão, tempos di-

fíceis para os Empresários que olham para as 

Empresas como Objectivo e Responsabilidade 

pessoais. Esses, os mais conscientes, têm ra-

zões para estar preocupados. Como sobreviver, 

e garantir a sobrevivência da Equipa, num am-

biente recessivo, com pouco crédito e expecta-

tivas diminutas? Na BN não pretendemos ter 

respostas e soluções para todos os problemas 

que enfrenta, mas oferecemos conselhos úteis 

e uma solução de financiamento suportada 

pela Grenke. Nas páginas seguintes... 
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Notícias

Mais de 90% das grandes organizações portu-
guesas já desenvolveu ou estão a desenvolver 
processos de transformação do negócio para re-
duzir custos e aumentar a competitividade. Esta 
é a principal conclusão do estudo IDC em epí-
grafe, divulgado à margem do evento Business 
Transformation, onde foram apresentados casos 
de sucesso na administração pública e sector 
privado. O inquérito foi aplicado às 300 maiores 
organizações portuguesas, públicas e privadas.

Para contornar a crise económica, as empresas 
estão a apostar na redução de custos, inovação 
em produtos e serviços, inovação em proces-
sos de negócio e na expansão para novas áreas 
geográficas. A maioria das empresas justifica a 
mudança com as adversas condições econó-
micas que o país atravessa, em paralelo, com a 
alteração das necessidades regulamentares, das 
necessidades dos clientes e do aumento da con-
corrência no mercado doméstico.

Para uma mudança eficaz a maioria das empre-
sas inquiridas considera fundamental a análise 
de quando e como implementar alterações a 
sistemas e processos. As principais dificuldades 

O distribuidor em conjunto com os três fabri-
cantes de referência em Virtualização e Data-
center: Cisco, VMware e Veeam partilharam com 
os seus parceiros de negócios todo o know-how 
colocando-se na vanguarda desta tecnologia. A 
Magirus, distribuidor líder de infra-estruturas e 
soluções de Tecnologias de Informação da Eu-
ropa, juntou no passado 27 de Junho em Lisboa 
os principais fabricantes na área de Virtualiza-
ção e Datacenter e, promoveu uma sessão de 
apresentação das mais-valias das actuais tec-
nologias do mercado. Magirus na Vanguarda 
da Virtualização foi o mote que pautou esta 
manhã, onde as novidades, os parceiros e a boa 
disposição estiveram presentes.

Portugal: Transformação 
do Negócio nas Organizações

Na Vanguarda da Virtualização

Estudo IDC

Magirus

www.idc.pt

www.magirus.pt 

Gabriel Coimbra,
General Manager IDC

apontadas para a transformação do negócio são 
a escassez de recursos humanos para imple-
mentar a mudança, a inexistência de coordena-
ção entre funções e o processo burocrático de 
decisão.

TIC: fundamentais na transformação do negó-
cio
60% dos empresários portugueses considera 
que as tecnologias de informação têm um papel 
crucial para as organizações avançarem com um 
processo de transformação e 79% afirma que 
estas são vitais para o negócio.

Do total de inquiridos, 94% afirma que o maior 
benefício da utilização de ferramentas tecno-
lógicas está no alinhamento de projetos e ati-
vidades com os objetivos de negócio, sendo o 
principal obstáculo, a perceção desta utilização 
como uma sobrecarga de trabalho (64%).

Metodologia de avaliação
 é principal dificuldade na AP
Cada ministério está a identificar iniciativas e 
projetos na área das TIC para apoiar o governo 
no programa de redução de custos. Mas para o 

Na Magirus, enquanto distribuidor de soluções 
que potencia os negócios de TI, “encaramos 
como um compromisso, levar até aos nossos 
parceiros os principais e os mais recentes avan-
ços tecnológicos. Com o apoio dos três princi-
pais players desta área: Cisco, VMware e Veeam, 
foi muito gratificante transmitir aos nossos par-
ceiros todo o know-how destas equipas, para 
conhecerem e retirarem maior partido das so-
luções DCV da Cisco (UCS, Nexus, VDI), dos am-
bientes virtuais da VMware acompanhados das 
soluções de Backup & Replicação de Veeam, 
reduzindo custos nas implementações e, simpli-
ficando a gestão das mesmas”, indicou Claudia 
del Castillo, Sales Manager da Magirus Portugal.

arranque destes, os organismos públicos inqui-
ridos referem que é necessário criar visibilidade 
de projetos e desenvolver uma abordagem co-
mum, em alinhamento com as políticas nacio-
nais. Essa é, aliás, a principal dificuldade, a com-
paração de cada investimento de forma comum 
e consistente.

Para 57% dos organismos a principal limitação 
está na definição de métricas para diferentes 
tipos de investimento e iniciativas alternativas, 
bem como administrar e gerir esses processos, 
pois apenas serão financiados e implementados 
projetos com retorno real.
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Vocacionada para todo o mercado empresarial, 
a JME tem um modelo de negócios assente num 
mix de direto e indireto. Os principais parceiros 
tecnológicos são a PHC e a Zonesoft.

Tem cerca de 10 parceiros com quem realiza 
mais de cinco negócios por ano. O apoio à ativi-
dade destes passa pela implementação de cam-
panhas, oferecendo formação e apoio tecnológi-
co. Face ao atual contexto recessivo, planearam 
aumentar o apoio comercial, recorrendo a forma-
ção específica.  A opção pelo renting, cerca de 20 
% dos resultados, é justificada com as vantagens 

A INFOS, com core business focado no desen-
volvimento de software, implementação de 
soluções e consultoria de gestão e formação, 
atua nos mercados textil, vestuário e calçado, 
distribuição alimentar e não-alimentar, indús-
tria, logística e retalho. Com sede em Leça da 
Palmeira e delegação em Lisboa, tem 75 cola-
boradores, desenvolvendo actividade em todo 
o país e ilhas através de parceiros locais. 

Os principais parceiros tecnológicos são: IBM, 
Fujitsu, Microsoft, Progress, Qlick Tech.
Em 2011, teve um volume de negócios conso-
lidado de 5 milhões de euros. O modelo de ne-
gócio está assente num mix de directo, 80 %, e 
indireto, restantes 20 %. Fornecendo soluções 
globais, tem como estratégia estabelecer par-
cerias fortes com empresas especializadas em 
áreas que a complementam. 

Software de Gestão 
e Serviços: as jóias da Coroa

Fornecedor de soluções globais

JME

INFOS

www.jme.pt

www.infos.pt

A JME, Gabinete Técnico de Informática, tem como core business o Software de Gestão e Ser-
viços. Preste a completar uma década de existência, actua no eixo Viseu-Vila Real-Bragança.

Com uma experiência de mais de 22 anos em implementação de projetos e prestação de serviços, 
a INFOS assume-se com um fornecedor de soluções globais.

que oferece ao cliente, bem como pela simplici-
dade de processos que implica. 

O contexto recessivo, segundo Marco Ferreira, 
sócio fundador da JME, levou ao aumento do 
número de empresas a optar pelo renting. “Man-
ter a liquidez financeira de uma empresa não é 
tarefa fácil. E o renting veio permitir isso mesmo. 
Mantendo a liquidez financeira, as empresas po-
dem efectuar investimentos tecnológicos muito 
importantes ao seu funcionamento, conservan-
do a liquidez da tesouraria que de outra forma 
não seria possível”, explica. A escolha da Grenke 

Tem cerca de 10 parceiros com quem realiza 
mais de cinco negócios por ano. Como política 
de apoio aos parceiros, orientada por um espí-
rito de transparência e partilha, está a apostar 
na promoção das soluções e na realização de 
eventos comerciais conjuntos, partilhando ex-
periências e casos de sucesso.      

Alargar as soluções de financiamento existen-
tes, a simplicidade e mais-valias geradas são 
as razões principais apontadas para a opção 
pelo renting, que representa 4 % do volume 
de negócios. Isabel Fonseca, administradora da 
INFOS, justifica a escolha da Grenke com o fato 
de se enquadrar nos princípios que regem a 
empresa na escolha de um parceiro, bem como 
pela “especialização, flexibilidade e rapidez no 
processo de decisão”.

como parceiro de negócio é justificada pela sim-
plicidade nos processos e pela política de proxi-
midade que mantém com os parceiros. “Foi uma 
empatia desde o início!”, sublinha.
Quanto a expetativas para 2012, tendo em conta 
que se trata de um ano particularmente difícil, a 
JME está a procurar ultrapassá-lo com “empenho 
e espírito empreendedor”. Está a planear o alar-
gamento da oferta a novos mercados. “Cada vez 
mais a informática está presente em mercados 
onde até aqui era pouco expressiva ou inexis-
tente. Queremos estar presentes e com soluções 
inovadoras”, afirma Marco Ferreira.

Como fornecedor de soluções globais, para o 
financiamento adequado a cada cliente, conta 
com os serviços do IFGE, responsável também 
pela dinamização da parceria com a Grenke.
   
A INFOS tem vindo a acompanhar alguns dos 
clientes nos seus processos, com as suas solu-
ções, o que tem permitido entrar e conhecer 
mercados de países como Espanha, França, 
Luxemburgo, México, Marrocos e África do Sul, 
entre outros. O processo de internacionaliza-
ção passa pelo estabelecimento de parcerias 
com empresas locais. Nesse sentido, está a ava-
liar parcerias em Cabo Verde e Moçambique.

As expectativas para este ano são positivas. 
Apesar da difícil conjuntura, estão a cumprir os 
objectivos, ou seja, crescer 10 % em volume de 
negócios.

Em destaque // Parceiros
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esta tem sido a nossa forma de estar”, explica 
o responsável, especificando que têm mais de 
20 parceiros com quem realizam mais de cinco 
negócios por ano.

O apoio à actividade dos parceiros parte de 
algumas premissas. “Primeiro, o nosso protoco-
lo tem de ser executado de forma a criar valor 
para ambas as partes. Segundo, formar laços de 
empatia, confiança e determinação de traba-
lhar para o rigor e a excelência. Ter ambição de 
ser líder no segmento de actuação e primar em 
dar os melhores produtos/serviços ao preço 
mais justo aos clientes. Terceiro, inovar e criar 
novas valências para que o nosso ciclo comer-
cial seja sempre irreverente no mercado”.
A adoção do renting é justificada pelas vanta-
gens fiscais, bem como por colmatar a escassez 
de tesouraria do mercado. Não adiar o investi-
mento em tecnologia é outra razão apontada, 
já que dá oportunidade às empresas de criarem 
ferramentas para serem mais eficientes. “A fo-
mentação do renting permitiu elencar 28 % de 
VN do nosso balanço e ter um encaixe positivo 
de tesouraria”, esclarece Bruno dos Reis.
Quanto aos efeitos da crise, o renting é apon-
tado com tendo diminuído o impacto, o que é 
ilustrado pelos 70 % de clientes que optam por 
esta modalidade de financiamento. 
“O renting foi aposta vencedora de 2011 e foi a 
nossa base para relançar o negócio em 2012”, 
sublinha Bruno dos Reis, justificando a escolha 
da Grenke nestes termos: “é única no mercado, 
pelas pessoas que têm, pelo profissionalismo, 
pela confiança e rigor”.

O ano corrente é encarado como bastante de-
safiante. Neste contexto, a Singeste Beira está a 
procurar ser cada vez mais dinâmica, trabalhar 
mais e melhor para que no enquadramento di-
ário consiga manter o nível de fidelização junto 
dos clientes e dar cada passo na direcção de os 
poder ajudar da forma mais eficiente.
No que concerne à expansão internacional, a 
exportação de serviços e produtos são as prio-
ridades. Para tal, a aposta está feita em parceria 
com instituições dos PALOP, onde destacam, 
em termos de posicionamento, Angola e Cabo 
Verde, que têm vindo ao longo dos últimos 
anos a ocupar posição de relevo no volume 
de negócio. Em perspectiva está também a 
agilização de um projecto, já em curso, que vai 
permitir a conquista de novos mercados em 
Moçambique.

A Singeste Beira teve um início da actividade 
centrada no apoio comercial, junto de particu-
lares, evoluindo, com o mercado, para o tecido 
empresarial e organismos públicos, junto dos 
quais tem actuado na assistência, implementa-
ção de soluções integradas de software de ges-
tão comercial e contabilística e no desenvolvi-
mento Business to Business de ferramentas de 
gestão e controlo de fluxos diários de informa-
ção. Atualmente, 90 % da atividade realiza-se 
junto de empresas e organismos públicos, sen-
do os 10 % restantes assistência a particulares.
Serviços de assistência a hardware (verificação, 
manutenção, desenvolvimento de redes, inte-
gração de software de gestão); e software de 
gestão para ambiente Windows, destinado a 
pequenas e médias empresas, integrado com 
as novas tecnologias de desenvolvimento, são 
o core da actividade da empresa. Para estes 

fins conta com parceiros tecnológicos como a 
Primavera, a Eticadata e a Wintouch. Importa 
ainda referir a comercialização diversificada 
de soluções informáticas, com especial relevo 
para a Mycom.
Apesar terem clientes um pouco por todo o país 
estão sobretudo focados nos distritos da Guar-
da, Castelo Branco e Portalegre. Recentemente 
estabeleceram uma parceria estratégica na Ma-
deira, através de acordo comercial, que permite 
“criar escala e estar com um parceiro maduro”, 
refere o Director Financeiro, Bruno dos Reis.
A estratégia seguida nas parcerias tem como 
norma serem construídas numa base de con-
fiança e na perspectiva de longo prazo, cin-
gindo-se a acordo com benefícios bilaterais. 
“Temos apostado na formação de parcerias 
para continuar a crescer. No nosso ciclo co-
mercial, temos parcerias com 15 ou mais anos, 

Do Interior para 
o espaço da lusofonia 

Singeste Beira www.singestebeira.pt

Sedeada no Fundão, actua principalmene nos distritos da Guarda, Castelo 
Branco e Portalegre, mas fora de portas Angola e Cabo Verde têm vindo, ao 
longo dos últimos anos, a dar contributo relevante no volume de negócio.
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Rápidas e fiáveis, as impressoras laser i-SENSYS da Canon 
oferecem funções de impressão, cópia, digitalização e fax em 
dispositivos compactos. Estas impressoras são sinónimo de 
simplicidade em termos de utilização e manutenção e permitem 
poupar na energia e nos custos, oferecendo regularmente 
resultados de qualidade profissional. 
Canon i-SENSYS, a excepcional gama de impressoras laser que 
contribui para optimizar o seu negócio.

Contacte-nos já através do 
telefone 214 704 000 ou email 
geral@canon.pt e descubra qual 
o modelo que o vai fazer sorrir ou 
visite o web site www.canon.pt 
para obter mais informações.

As vantagens 
das impressoras
laser da Canon
vão dar-lhe motivos 
para sorrir

The UEFA EURO 2012™ official logo is protected by trademarks, copyright and/or design. All rights reserved.



8 Julho 2012

Parceiros // Em destaque

Os serviços da Hope Care estão focados em dois 
mercados: social; no apoio a Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social e outras entidades 
que actuam no serviço de apoio domiciliário; 
saúde, implementando sistemas como a tele-
monitorização de sinais vitais, a teleconsulta e o 
controlo farmacológico.

Como empresa jovem, conta com 6 parceiros, no 
entanto, está em desenvolvimento a angariação 
de “muitos mais até ao final do ano”, explica José 
Paulo Carvalho, administrador da empresa.
A política de apoio aos parceiros é definida nes-
tes termos: “que acrescente valor ao que faze-
mos e potencie negócio de ambas as partes”, 
aponta o mesmo responsável. Atendendo à atual 
conjuntura, sustenta que os negócios terão su-

Com um modelo de negócios direto, um vo-
lume de 1,8 milhões de euros em 2011, prevê 
facturar este ano 2 milhões. Presente no es-
paço ibérico, com maior expressão no grande 
Porto e grande Lisboa, está a trabalhar para au-
mentar em 20 % o número de empresas com 
quem negoceia.

Sedeada em Rio Tinto, tem como principais 
parceiros tecnológicos Microsoft, HP, Panda, 
Storagecraft, Sage e PHC, contando anualmen-
te com mais de 1100 parceiros ativos.

Para apoiar a actividade dos parceiros, ele-
geu como política ajudar as empresa a serem 
mais eficientes, produtivas e a encontrar mais 
clientes. “Prova disso foi o evento que realizá-
mos a 30 de Maio na UCP, no qual juntámos 300 

Soluções eficientes e produtivas

Telecuidado com horizonte fora de portas

Samsys

Hope Care

www.samsys.pt

www.hope-care.pt 

A Samsys, empresa de consultoria e soluções informáticas, ajuda a encontrar soluções que au-
mentam a eficiência e produtividade das PMEs.

A Hope Care, sedeada em Alcabideche, Cascais, atua na prestação de serviços de cuidados re-
motamente, em Portugal Continental. Conta chegar, já em 2013, a outros três países.

cesso na partilha de recursos e na construção de 
projectos win-win. “Sozinhos não crescemos!”, 
frisa. 

Considerando hoje, mais que nunca, que “as re-
lações de confiança e colaboração ditarão
a permanência dos negócios”, é com parceiros 
dispostos a aliarem-se na mesma filosofia que 
julga se poder definir estratégias de crescimento.
O renting entrou na vida da Hope Care com o 
atributo de facilitador do negócios. “Hoje, que 
o cash-flow de diversas instituições é diminuto, 
uma boa programação de investimento implica 
sempre analisar a opção ‘renting’. E se esta es-
tiver indexada a ROI criado pode permite não 
constrangimentos futuros no cash-flow” subli-
nha José Paulo Carvalho.

empresários e partilhamos conteúdos, ideias e 
conceitos a serem trabalhados de forma a tor-
nar as empresas mais competitivas”, explica 
Samuel Soares, sócio gerente.

Além do negócio directo, o renting é a única 
opção usada. Optaram pela Grenke como Parcei-
ro pela “simplicidade de processos e operação, 
rapidez da resposta e clareza do negócio. Não 
há dúvidas nem para os comerciais nem para os 
clientes quanto à fórmula apresentada”, esclare-
ce Carvalho.

2012 é para a Hope Care sinónimo de investi-
mento e criação de rede a nível nacional. A ex-
pectativa é consolidar e iniciar a transformação 
de conceitos nos serviços de Telecuidado.
Estão a alargar o portefólio e a apresentar os ser-
viços internacionalmente. Para tal, contam, em 
Janeiro de 2013, operar em Espanha e, a partir 
daí, expandir para outros países.

Quanto à escolha do renting Grenke, que re-
presenta cerca de 25 % do negócio (percenta-
gem que pretendem aumentar), o responsável 
explica que a opção oferecida aos parceiros 
lhes garante “a possibilidade de realizarem 

investimentos que os colocam à frente da con-
corrência sem comprometerem a liquidez”. 

A atual conjuntura, nacional e internacional, 
é tida como elemento alavancador para o au-
mento da modalidade. “Acreditamos que o ren-
ting da Grenke ajuda a dinamizar a economia 
nacional”, frisa Soares.
A escolha da instituição, que aponta como 
“exemplo de excelência”, é justificada por 
ser “extremamente rápida nos processos de 
aprovação de propostas e de pagamento ao 
parceiro”, com um processo de trabalho “ex-
tremamente simples e nada burocrático. Não 
conhecemos nenhuma empresa financeira com 
quem seja tão fácil fazer negócios”, remata Sa-
muel Soares.

Com um portefólio em crescimento contínuo, 
a procura de novos mercados é constante na 
empresa que tem uma política de expansão 
internacional delineada para este ano e o pró-
ximo. As expetativas da Samsys para 2012, 
enquadradas no contexto deveras desafiante, 
são ao mesmo tempo de crescimento e opor-
tunidades.
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nha com a tendência cada vez mais acentuada 
das empresas direcionarem os recursos para o 
core business e ao mais apertado acesso ao cré-
dito.   divulgação do renting junto dos parceiros 
e potenciais clientes de menor dimensão, está 
ainda em “amadurecimento” e esclarecimento 
de dúvidas, “pois é um extracto ainda muito 
colado ao sentido de propriedade e com gran-
des dúvidas a todas as soluções denominadas 
aluguer”, refere o responsável, chamando a 
atenção para a dificuldade existente em alguns 
sectores, “na percepção de que com um valor 
fixo, podem ter sempre recursos tecnológicos 
actualizados e percutores de melhores servi-
ços e produtividade na actividade, através da 
renovação tecnológica”. 

A escolha da Grenke, para Alexandre Sequeira, 
é suportada no facto de ser “um dos principais 
players na actividade, conjugada à celeridade 
nos processos e referências obtidas no merca-
do”.

No mercado das PMEs, pela introdução do alu-
guer operacional, pensam obter também cres-
cimento. Quanto à expansão internacional, o 
foco, neste momento incide apenas nos PALOP 
através de parcerias. “Gostaríamos de divulgar 
alguns dos projectos embrionários em desen-
volvimento na Área de Projectos, mas não de-
verá acontecer antes de três ou quatro anos”, 
conclui o responsável.

O sector financeiro é uma área de excelência 
na actuação da Digiconta, aspecto bem visível 
na representatividade das soluções de mani-
pulação de dinheiro no portefólio da empresa.
Fruto da relação histórica com a Brother, e como 
resultado da rede nacional de agentes imple-
mentada, a área de distribuição das soluções 
pesa de forma significativa na sua actividade. O 
mercado corporativo e a Administração Púbica 
merecem especial atenção dada a abrangência 
das soluções da empresa. 

Trata-se de uma instituição com vasto historial 
de representações de produtos tecnológicos, e 
capacidade de suporte a nível nacional. Além 
dos produtos, consideram fulcral a capacidade 
de resposta aos incidentes ocorridos com as 
soluções comercializadas. 

As principais representações assentam na 
segurança de manipulação de valores ou docu-
mentos, seja a garantir a autenticidade, quer na 
sua manipulação e/ou destruição segura. 
O modelo de negócio, de forma geral, é indirec-
to. A actuação junto das PMEs e restante mer-
cado assenta na rede de agentes a nível nacio-
nal, política tida como “mais eficiente”. “Desde 
1976 que nos permite ter presença de proximi-
dade e confiança com os clientes finais de pra-
ticamente todos os concelhos do país, muito 
difícil de conseguir de outra forma”, sublinha 
Alexandre Sequeira, Consultor da Digiconta.
Segundo o mesmo responsável, fruto da “cres-

cente procura das soluções para os PALOP”, a 
empresa tem vindo a alinhar estrategicamen-
te com alguns parceiros para esses mercados, 
apesar de não estar prevista a presença direc-
ta, no curto prazo. Conta com mais de três cen-
tenas de parceiros, com os quais realiza pelo 
menos cinco negócios por ano. Para apoiar a 
actividade destes disponibiliza divulgação re-
gular de informação sobre os produtos, prin-
cipais elementos diferenciadores e ciclo de 
vida previsto. Os parceiros que prestam ser-
viços de suporte técnico às soluções nas suas 
zonas, têm pelo menos duas acções anuais de 
reciclagem e aferição de competências; com-
plementadas com outras acções sempre que 
são introduzidos novos produtos, ou altera-
ções significativas a nível da tecnologia. Para 
os produtos de impressão, de forma regular, o 
próprio fabricante assegura acções de divul-
gação e certificação de parceiros. Outro apoio 
em evidência é a disponibilidade e incentivo a 
retomas de equipamentos, de modo a facultar 
aos clientes acesso a soluções mais evoluídas 
e mais fiáveis do ponto de vista de segurança. 
A divulgação junto dos parceiros mais próxi-
mos sobre o acesso ao aluguer operacional da 
Grenke, directamente ou através da Digiconta, 
é outra das acções encetadas. 

Renting acompanha tendência 
de foco no core business
O renting, neste primeiro ano de parceria, vai 
representar de 7 a 10 % da facturação, em li-

Adaptação 
e Proximidade

Digiconta

www.digiconta.pt

Fundada em 1976, introduziu a Brother em Portugal, representando-a em ex-
clusividade durante mais de 25 anos. Ao longo deste tempo evidenciam-se a 
adaptação às evoluções e a proximidade aos clientes. Alexandre Sequeira, 

Consultor da Digiconta
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A Priberam, fundada em 1989, conta mais 
de 20 anos de histórias e sucessos alcança-
dos. É uma empresa especialista na concep-
ção e desenvolvimento de software e con-
teúdos digitais, disponibilizando produtos e 
serviços em áreas distintas: processamento 
computacional da língua, sistemas de ges-
tão de conhecimento jurídico e motores de 
pesquisa semânticos.

Do seu leque de produtos destacam-se o 
FLiP, um conjunto de ferramentas linguísti-
cas para escrita correcta da língua portugue-
sa, e ainda o LegiX, uma família de soluções 
para pesquisa da legislação, jurisprudência 
e doutrina.

A Priberam foi a primeira empresa em Por-
tugal a ser reconhecida como Gold Certified 
Partner pela Microsoft, sendo a única em-
presa que desenvolve software e conteúdos 
que são incluídos em produtos comerciali-
zados por esta multinacional. Mais recente-
mente foi a vez de a Amazon licenciar conte-
údos da Priberam para serem incluídos nos 
Kindle vendidos em todo o mundo.

A Priberam integra a Rede de Pequenas e 
Médias Empresas Inovadoras COTEC desde 
2007, sendo ainda PME Líder desde 2009.
Em Junho a Priberam disponibilizou novas 
aplicações do Dicionário Priberam para An-
droid, iPhone e iPad, assim como a aplicação 
do Legix para iPad, conferindo uma maior 
mobilidade a profissionais como advogados, 
juristas, magistrados, arquitectos, enge-
nheiros, notários, etc. 

O domínio 
das palavras

www.priberam.pt

Os Produtos
Seja para consultar o significado de uma pa-
lavra ou a conjugação de um verbo no Dicio-
nário Priberam da Língua Portuguesa, para 
fazer a revisão de um texto com o FLiP, os 
produtos e serviços desenvolvidos pela Pri-
beram são hoje utilizados diariamente por 
centenas de milhares de pessoas em todo 
o mundo. Trata-se de ferramentas que têm 
como característica comum a sua utilidade 
e o facto de ajudarem a resolver, em diver-
sas áreas, problemas com que as pessoas se 
confrontam diariamente, no trabalho, na es-
cola ou mesmo nos tempos de lazer.

Dicionário Priberam
O Dicionário Priberam é o dicionário de lín-
gua portuguesa mais consultado na Internet, 
sendo um dos sites portugueses mais visita-
dos. Para isso contribui o facto de a Priberam 
manter este serviço gratuito desde 1996, 
actualizando-o diariamente. Só em 2011, o 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
registou mais de 220 milhões de consultas, 
com acessos a partir de 206 países/territó-
rios diferentes.

Ao longo dos anos têm sido desenvolvidos, 
quer pela Priberam, quer por terceiros  di-
versos suplementos para o Dicionário, que 
vão desde widgets para o Mac OS X, gadgets 
para o Windows Vista e o Windows 7, forne-
cedores de pesquisa para o Internet Explo-
rer e o Firefox, a aplicações para Android, 
iPhone e iPod Touch e Windows Phone 7. 
Também está disponível uma edição em e-
-book para o Kindle e uma aplicação para 
Windows, que permitem consultar o Dicio-
nário Priberam sem necessidade de ligação 
à Internet.

FLiP
FLiP (acrónimo de “Ferramentas para a Lín-
gua Portuguesa”) é a marca sob a qual a 
Priberam disponibiliza diversos produtos e 
serviços na área do processamento da lín-
gua natural desde 1995.

O FLiP 8 inclui correctores ortográficos, di-
cionários temáticos, correctores sintácticos 
e estilísticos, dicionários de sinónimos, hife-
nizadores, conversor para o Acordo Ortográ-
fico, auxiliares de tradução, conjugadores de 
verbos, suplemento para o Word, o Dicioná-
rio Priberam e um editor de texto. Os módu-
los incluídos são compatíveis com aplica-
ções da Adobe, da Microsoft, da Protec, da 
Atex e do OpenOffice.org para Windows.

O FLiP:mac 3 e o FLiP:mac 3 Brasil são ver-
sões específicas para o Mac OS X da Apple. 
Os correctores ortográficos incluídos nestas 
versões, além de compatíveis com as aplica-
ções da Microsoft, são também compatíveis 
com todas as aplicações que utilizam o ser-
viço de correcção ortográfica do Mac OS X, 
como o Pages e o OpenOffice.org.
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www.cisco.com/go/ucs

Sabia que em apenas dois anos,
já temos 10,000 clientes
em todo o mundo? 

Servidores
Cisco UCS
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Ultimamente tem havido muita discussão em 
torno da “nuvem pessoal”, mas muitos de nós 
realmente não sabemos o que é e o que signi-
fica para as nossas vidas diárias. Por exemplo, 
o que significa armazenar informações “na nu-
vem? O que querem as pessoas dizer quando 
afirmam que um documento ou ficheiro de 
música pode ser acedido “através da nuvem?’ 
E como são esses conceitos úteis para nós na 
prática? É importante explicar o que a nuvem 
pessoal realmente é e como todos nós pode-
mos beneficiar desta tecnologia, bem como 
perceber bem o que é possível fazer hoje com 
a nuvem e de que forma pode afectar as nossas 
vidas graças aos seus múltiplos benefícios.
De acordo com uma definição da empresa de 
estudos de mercado Gartner, a ‘nuvem pessoal 
permite aos consumidores facilmente armaze-
nar, sincronizar, reproduzir e partilhar conteú-
dos, usando vários dispositivos conectados, 
tais como smartphones, tablets, televisões e 
computadores, através da Internet.’1 Em últi-
ma análise, as cloud pessoais centram-se no 
acesso. O termo ‘cloud’ ou nuvem refere-se a 
servidores remotos que podem ser acedidos a 
partir de qualquer lugar onde exista uma liga-
ção à Internet. 

Tal como a Internet, as nuvens pessoais são o 
nosso armazém digital para guardar e consumir 
conteúdos. Independentemente da hora do dia 
ou do local onde estejamos, ao ligar os nossos 
dispositivos e fazer o upload de conteúdos na 

As Vantagens 
do “Personal Cloud”

D-Link

nuvem, passamos a poder aceder, gerir e parti-
lhar ficheiros, visualizar vídeos produzidos por 
câmaras ao vivo e/ou controlar dispositivos.
Procurámos, por isso, desenvolver uma nova 
linha de produtos cloud integrados com os 
mydlink Cloud Services, que é o exemplo per-
feito da forma como as pessoas passam a poder 
tirar o máximo partido das nuvens pessoais, 
seja a partir do PC, do iPhone, do iPad ou de 
qualquer dispositivo Android. 

Manter o acesso em simultâneo à rede do-
méstica e aos conteúdos guardados na nuvem 
é agora fácil com os mydlink Cloud Services. O 
utilizador liga-se à nuvem através do website 
mydlink, a partir de qualquer PC e tem acesso 
remoto à rede doméstica mesmo quando está 
for a de casa. Estes serviços permitem aceder, 
ver e controlar os dispositivos da rede domésti-
ca, a partir de qualquer lugar e a qualquer hora.
E, se o utilizador está em trânsito e não tem ne-
nhum PC perto de si, a aplicação móvel mydlink 
permite-lhe consultar a sua rede a partir do seu 
dispositivo móvel, para que possa gerir a rede 
wireless, vigiar a sua casa e desfrutar de todos 
os vídeos, música e fotos armazenados na sua 
rede doméstica. 

 1 Gartner Inc:  “Consumers and the Personal Cloud”, March 2012

“Estes serviços permitem aceder, 
ver e controlar os dispositivos da 
rede doméstica, a partir de qual-
quer lugar e a qualquer hora”

Antes, uma pen USB perdida significava mui-
tas vezes a perda de dados preciosos. Com os 
dispositivos D-Link ShareCenter Cloud Storage 
, tudo isto pode ser evitado. Estes dispositivos 
armazenam os seus ficheiros na nuvem, dando 
ao utilizador acesso a toda a sua informação 
num único lugar centralizado que pode ser 
acedido remotamente através de um PC ou dis-
positivo móvel. Quer pretenda aceder a apre-
sentações, ficheiros, fotos, vídeos ou música, 
o utilizador pode agora guardar e aceder de 
forma segura a esses conteúdos na nuvem, aca-
bando com o inconveniente de perder ficheiros 
importantes.

Está em viagem de trabalho e precisa de ace-
der à apresentação que deixou para trás? Está 
na casa de um amigo e decide mostrar-lhe um 
vídeo que fez durante as suas últimas férias? 
Com a nuvem pessoal dos dispositivos de ar-
mazenamento cloud, é agora fácil aceder a to-
dos esses conteúdos, esteja onde estiver.

Independentemente das necessidades pesso-
ais e profissionais de cada um, a nuvem pessoal 
pode beneficiar o utilizador e a sua casa ou es-
critório de muitas formas. Com a comodidade 
e o acesso a serem mais importantes do que 
nunca no nosso mundo cada vez mais móvel, 
as soluções de Personal Cloud estão aqui para 
ajudar o utilizador neste cenário em rápida 
evolução, ligando-o a tudo o que verdadeira-
mente lhe interessa. 

Fabricante // Opinião

www.dlink.pt

Antonio Navarro, Director de Vendas D-Link (PT e SP)



13Julho 2012

“Na Ozona, percebemos claramen-
te que os sectores mais ativos em 
virtualização são os do sector ban-
cário, seguros e saúde”

Mas se há um elemento crítico na transforma-
ção deste modelo são sem dúvida as aplicações. 
Estamos a viver numa época de alterações im-
portantes e profundas na parte de sistema ope-
rativo. Não só pelo facto da mudança de sistema 
operativo em si, mas também pelo desafio que 
implica a alteração para as arquiteturas de 64 
bits. É aqui onde uma análise específica de com-
patibilidade de aplicações (assessment de apli-
cações) é um requisito imprescendível.

Por outro lado, devem-se ter objectivos claros 
a atingir e qual é o ponto de partida. Para isso 
é necessário fazer um assessment, ou seja, uma 
avaliação que permita definir os objectivos da 
organização, analisar a situação inicial e definir 
um plano de projecto adequado para garantir o 
cumprimento desses objectivos.

A virtualização de servidores está já expandida 
no mercado. A grande capacidade, facilidade de 
implementação e os importantes e imediatos 
benefícios que fornecem, foram os drivers deste 
grande crescimento.

Quanto à virtualização do ambiente de trabalho 
e aplicações, a partir do final do ano passado, 
houve um aumento exponencial de procura. Em 
poucos meses passou de uma solução para um 
problema específico (soluções departamentais, 
novas necessidades, etc.), que vão de dezenas a 
algumas centenas de postos de trabalho, com re-
ferências a projectos globais, como solução para 
a migração da plataforma Windows 7, actualiza-
ção da plataforma do cliente, etc. A previsão fu-
tura é de um grande crescimento neste cenário. 
Para ter sucesso, é necessário comprovar que o 
modelo fornece a funcionalidade ótima quanto 
ao uso de dispositivos, as capacidades gráficas e 
multimédia, a necessidade de Voz IP, etc.

Também se tem de analisar os requisitos mí-
nimos necessários para ter um rendimento 
adequado em redes WAN, já que a mobilidade 
costuma ser um elemento desejável. A solução 
final deverá abranger a otimização da largura de 
banda e a tolerância à latência. Também seria de-
sejável contemplar a prioritização do tráfego e o 
controlo dinâmico da largura de banda. A tecno-
logia avançou muito nestes aspectos e hoje em 
dia é possível dispor de Voz IP em redes WAN, 
redireccionar os conteúdos multimédia através 
de streaming, etc.

Outro dos âmbitos onde as tecnologias de 
virtualização do desktop evoluíram é nas capa-
cidades multimédia e 3D, chegando inclusivé 

a aproveitar toda a potência de placas gráficas 
GPU (com tecnologia nVidia CUDA) para ferra-
mentas CAD.

Num projeto de virtualização do desktop, tam-
bém é preciso ter em conta novos aspectos, que 
até agora não se aplicavam. Um destes aspectos 
é a monitorização do posto de trabalho, do seu 
rendimento e dos recursos utilizados. Já que 
agora o desktop é um elemento novo no data-
center e é necessário aplicar políticas parecidas 
às tradicionalmente aplicadas no mundo dos 
servidores.

Por Marcos Paredes, Director da Área de Virtualização, Ozona

Quando ao Cloud Computing, neste momento 
está numa fase inicial, onde se aproveitam as 
vantagens do modelo para cenários concretos 
e limitados. Aqui também se prevê um grande 
crescimento quando a oferta de serviços e a con-
fiança nos fornecedores aumente. Neste modelo 
é necessário ultrapassar as barreiras culturais. 
Na Ozona, percebemos claramente que os secto-
res mais ativos em virtualização são os do sector 
bancário, seguros e saúde. Nalguns casos, por-
que a velocidade dos negócios, as fusões de em-
presas e a expansão prevista requerem modelos 
de TI flexíveis e que se adaptem ao negócio.Te-
mos o caso do Espírito Santo Saúde que viu van-
tagens na virtualização no que toca a protecção 
de dados sensíveis, uma ajuda para o modelo de 
gestão digital, e claro sem dúvida a flexibilidade 
e a rapidez que se pode oferecer um desktop a 
um utilizador. 

O ROI (Return of Investiment) deste tipo de pro-
jectos deve-se analisar pormenorizadamente e 
depende de vários factores que oferecem uma 
avaliação detalhada. Dependendo do cenário 
que temos, poderemos ter um ROI muito rápido. 
Em qualquer caso, a evolução da virtualização de 
desktop já é um processo imparável.

Opinião // Integrador

Virtualização: 
Transformar o ambiente de trabalho

Ozona

As várias soluções de virtualização disponíveis no mercado estão a atravessar um período de 
maturidade muito diferentes, o que torna a sua aplicação nas empresas díspar

www.ozona.pt
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Fundada em 1981, a Bleep é das poucas com-
panhias no Reino Unido a desenhar e produzir 
os seus próprios terminais EPOS. Foi pioneira 
na introdução da tecnologia “Touch Screen” 
nos terminais. O objectivo que presidiu à sua 
criação mantém-se: fornecer às soluções EPOS 
inovação, alta qualidade, fácil utilização e fia-
bilidade, independentemente da indústria, da 
dimensão ou das necessidades particulares. 

A IberoBleep é uma associada da Bleep (UK) 
PLC, que detém também participações na Ble-
ep Ásia, Hong Kong, em várias empresas no 
Reino Unido, bem como associadas no Canadá 
e Holanda. Nobre da Costa é o Director Geral e 
Comercial da IberoBleep. O core da actividade 
desenvolvida pela empresa é a restauração e 
catering/cantinas.

ZoneSoft: software em português

A ZoneSoft é uma empresa jovem que desen-
volve software integralmente, em português, 
para a área de restauração, bares, discotecas, 
pontos de venda, gestão comercial e mais re-
centemente gestão de informação (documen-
tal).

Proporcionar aos parceiros produtos fiáveis, 
com apoio sempre disponível e o mínimo de 
manutenção, de configuração simples e aberta, 

Afinidades 
que “vendem”

IberoBleep e ZoneSoft

www.bleepplc.com
O interesse comum, o conhecimento do mercado, de um lado e do outro, a criação de sinergias 
comerciais ao ser associado o core business: uma com hardware outra com software; foram as 
afinidades electivas que proporcionaram a parceria entre a IberoBleep e a ZoneSoft. Passemos 
às apresentações… 

Nobre da Costa, 
General Manager da IberoBleep

O modelo de negócio passa essencialmente 
por uma ligação muito próxima aos agentes 
mais dedicados, designados “Master Dealers”. 
Estes, por sua vez, protegem mais o produto e 
fazem alguma revenda a dealers, sendo que a 
própria IberoBleep também vende a agentes, 
mas a diferenciação passa pela dedicação e 
compras em quantidade que permitam criar 
escalões de preços. Presente em todo o terri-
tório nacional, onde conta com cerca de 250 
parceiros, a IberoBleep é também responsável 
por sete distribuidores em outros tantos países 
europeus e africanos.

é um dos propósitos. O software, desenvolvido 
em Delphi, C++ e Assembler, integra sugestões 
e críticas dos clientes.

O modelo de negócio assenta na tecnologia 
clouding e Software as a Service (SaaS), direc-
cionado em exclusivo para a rede de agentes 
a nível nacional e internacional. Os agentes da 
Zone Soft, presentes nos principais distritos do 
país, são já mais de 200: rede que vai ser alar-
gada com o lançamento do novo produto, em 
2113. 

Para 2013, com o aparecimento de novos 
produtos de software, respetivas parcerias e 
novos produtos de hardware, é esperado au-
mento significativo do número de parceiros. 
Para apoiar a actividade destes, as definições 
“Master Dealer” e “Dealer” têm ajudado: “As 
parcerias com campanhas conjuntas, ajudam 
bastante na divulgação e consequente ven-
da do hardware e software. Por outro lado, o 
renting, que já representa cerca de 15 % das 
vendas, tem sido também excelente ajuda”, es-
clarece Nobre da Costa. 

Apesar do modelo de aquisição disponibiliza-
do ser o tradicionalmente oferecido pelo mer-
cado, o renting vai ser aprofundado, até porque 
tem contribuído para minimizar os efeitos da 
crise: “pela simplicidade, postura no merca-
do da própria Grenke e acompanhamento aos 
agentes”, sublinha o responsável. As expectati-
vas para este ano passam ainda pela consolida-
ção, alargamento do leque de instalações TOP 
e de excelência, bem como por “parcerias mais 
fortes e consistentes”.

“O objectivo que presidiu à sua cria-
ção mantém-se: fornecer às solu-
ções EPOS inovação, alta qualida-
de, fácil utilização e fiabilidade”
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A Parceria

Questionados sobre as sinergias da parceria entre as duas instituições, Nobre da Costa, da IberoBle-
ep, assinala a empatia que decorreu do interesse comum e do conhecimento do mercado, de ambos 
os lados, bem como o facto de criarem sinergias comerciais ao associar o core business de cada uma 
das empresas: hardware e software. “Juntar isto na comercialização, com interesses completamente 
distintos, mas simultaneamente comuns. As vendas obviamente aumentaram para ambos. O leque de 
agentes abriu para um lado e para o outro e a rentabilidade manteve-se”, sublinha o responsável da 
IberoBleep. Michael Salvado aponta a vantagem de, em tempo de crise, estas sinergias serem muito 
relevantes, dado terem uma oferta adicional para quem mais importa: os agentes. “Disponibilizar con-
dições para que os agentes sobrevivam à crise, tanto do lado do hardware como do software. Estas 
sinergias são muito importantes para nós, e igualmente importantes, se não mais, para os agentes 
sobreviverem num mercado agressivo como este”, assinala o responsável da Zonesoft.

Outro aspecto sublinhado por Nobre da Costa é a empatia entre as duas empresas resultar da manei-
ra de estar de cada um dos responsáveis. “Simples, honesta, directa –tenho 34 anos deste mercado 
- sem artifícios ou cartas escondidas na manga. Há interesses comuns: os agentes, que não despre-
zamos; protegemo-los o que é pouco comum - não o encontrei em nenhuma sofware house até hoje. 
E isso dá segurança a quem está deste lado em parceria com alguém”, frisa. Por outro lado, assinala 
a visão e conhecimento do mercado de cada um dos parceiros: Nobre da Costa, com 34 anos de ac-
tividade e 55 de idade, e Michael Salvado, com menos 20: “é óbvio que isso dá visões diferentes do 
mercado, complementares e que acrescentam valor”. Dá como exemplo o facto de numa parceria em 
determinada campanha, pensarem simultaneamente na próxima, mantendo-se permanentemente 
em movimento: “é um agente que se protege, que se põe a pensar, a trabalhar, a negociar (com o clien-
te dele ou com o fornecedor); há sempre qualquer coisa que mexe”.

Face ao brutal aumento de impostos que sofreu o sector da restauração e sobre as acções encetadas 
para ultrapassar este período mais complicado, Salvado remete para a antecipação com que lidou com 
a mudança. “Em termos de modelo de negócios, a ZoneSoft teve, há quatro anos, a visão que a nível 
nacional e mundial, o mercado iria mudar para o que se denomina ‘software as a service’, ou seja, não 
vendemos o software, não castigamos o cliente e agente com um investimento inicial grande. O que 
fazemos é: a partir de um valor extremamente baixo, dividido em três versões de software, depen-
dendo das necessidades do cliente, permitir ao agente pagar à Zonesoft um valor mensal”. Por outro 
lado, o cliente, anualmente, não tem surpresas com o valor de actualização do software, desde que 
mantenha o serviço, remunerado mediante a renda fixa, com tudo incluído. 

O modelo de negócio da ZoneSoft, segundo o responsável, “está a ser muito bem aceite em Portugal”, 
o maior mercado, bem como em Angola, Moçambique e África do Sul. “Neste momento, temos já as 
chamadas grandes contas. Vai haver em breve uma surpresa (quando tivermos o contrato assinado 
divulgaremos) com um dos maiores players a nível nacional na área da restauração não colectiva”. 

É este modelo que permite não castigar o cliente em termos de valor, remunerando o trabalho do 
agente. “Neste momento, passa de uma situação de venda de software e de não continuidade desse 
ganho para a continuidade absoluta desse ganho, mensalmente. A responsabilidade do agente fazer o 
trabalho mais bem feito é muito maior na mensalidade do que na venda do software”, sublinha. Nobre 
da Costa acrescenta que se a isso estiver ligado o hardware, o agente ainda mais cuidado tem, porque 
vai receber tudo no mesmo bolo. “E aí sim, fez-se algo de inovador na parceria, juntando as mensali-
dades para o agente”, conclui o responsável da IberoBleep.

Michael Salvado, 
Sales Manager da ZoneSoft

Quanto ao impacto do renting, o Director Ge-
ral e Comercial, Michael Salvado, considera-o 
“bastante importante para os agentes. Cerca 
de 20 % dos negócios são realizados com esse 
apoio”. Por outro lado, constata, o renting tem 
contribuído para minimizar os efeitos da crise: 
“face a um empate financeiro inicial muito avul-
tado, desta forma os clientes finais podem ter 
acesso ao melhor do hardware e software para 
gerir o seu negócio”.

Quanto a expectativas para o ano corrente, a 
palavra de ordem é “consolidar o principal pro-
duto” e “acrescentar mais valor criando novas 
oportunidades de negócio”. Numa altura em 
que decorre a internacionalização da empresa, 
a política de expansão passa pela criação de 
distribuidores chave em diversos países.
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te; enquadramento fiscal das transações; revisão 
ou preparação das declarações fiscais; análise 
da estrutura societária; análise de investimento 
de ou para o estrangeiro; análise de reestrutura-
ções; documentação dos preços de transferên-
cia, entre outros. O nosso trabalho consiste, por 
exemplo, ao nível da revisão da declaração de 
rendimentos (modelo 22) do IRC das empresas, 
na análise minuciosa das demonstrações finan-
ceiras da empresa, seguida da apresentação 
de conclusões. As sugestões que fazemos são 
sempre efectuadas na óptica do aproveitamento 
fiscal possível, sendo as que nos parecem mais 
adequadas em função da nossa interpretação da 
lei fiscal e da jurisprudência, ou em função das 

O risco de se tomarem decisões sobre assun-
tos relativamente aos quais não se tem conhe-
cimento claro de todas as variáveis é elevado e 
pode ter consequências gravosas para o decisor. 
Como o período para tomar decisões é cada vez 
menor e a análise de matérias mais complexas 
requer grande investimento de tempo, a forma 
mais eficaz do gestor suportar as decisões e con-
trolar eventuais riscos, consiste em pedir a análi-
se a especialistas na matéria.

Neste contexto, envolver na análise das ques-
tões profissionais altamente preparados e expe-
rientes, trabalhando em equipas multidisciplina-
res e integrados em organizações com dimensão 
e massa crítica suficientes nas vertentes contabi-
lística e financeira, bem como na área da legisla-
ção comercial e fiscal, dá outra segurança e con-
forto ao gestor de qualquer empresa, incluindo 
PMEs. O consultor fiscal, pela experiência adqui-
rida, é alguém que olha para o negócio do cliente 
de forma diferente, minuciosa e estratégica, seja 
na dentificação de oportunidades de optimi-
zação fiscal ou na detecção e minimização das 
situações de risco ou de incumprimento, umas 
e outras com importantes reflexos no plano fi-
nanceiro. 

Um consultor fiscal 
acrescenta valor ao negócio? 

Por Joaquim Moura, PwC Senior Manager

A empresa deve escolher para consultor fiscal 
alguém que possua a indispensável idoneidade 
e grande experiência no tratamento de assuntos 
de natureza contabilístico-fiscal, incluindo tribu-
tação internacional e nacional, com capacidade 
de fazer uma abordagem integrada e pluridis-
ciplinar dos problemas, em colaboração com 
o cliente, com vista a alcançarem alternativas 
globalmente eficazes dos pontos de vista fiscal, 
contabilístico, financeiro e comercial. Por outras 
palavras, alguém que seja para o gestor um Trus-
ted Business Adviser, disponível para ajudar em 
qualquer momento, que acrescente valor ao ne-
gócio e lhe permita evitar as chamadas surpresas 
fiscais, desagradáveis a maior parte das vezes.
A exemplo do que fazemos na PwC, existe um 
vasto leque de serviços na área da fiscalidade, 
podendo compreender: prestação de informa-
ção fiscal regular; acompanhamento permanen-

“O consultor fiscal, pela experiência adquirida, é 
alguém que olha para o negócio do cliente de forma 
diferente, minuciosa e estratégica” 

Consultor // Opinião

joaquim.moura@pt.pwc.com

práticas geralmente seguidas pela Administra-
ção Fiscal e aceitáveis. 
A propósito de sugestões, sente-se confortável 
com os procedimentos fiscais que a sua empresa 
vem adoptando? A sua empresa está a recuperar 
o IVA nos incobráveis? Se emprega jovens, está a 
aproveitar dos benefícios à criação de emprego? 
Há gestores no nosso país que ainda não se 
aperceberam da utilidade de recorrer aos servi-
ços de consultores fiscais externos. Tal resulta, 
porventura, de falta de informação da natureza 
do trabalho do consultor fiscal, digno dessa qua-
lificação, e do custo do serviço prestado. Por ve-
zes, há também a ideia, a nosso ver errada, que 
o contabilista/TOC é suficiente para responder 
a todas as questões fiscais da empresa. Apesar 
do enorme mérito que lhe reconhecemos e com 
todo o respeito que uns e outros nos merecem, 
não se devem confundir serviços distintos. 

Relativamente ao custo, importa referir que o 
preço de cada serviço pode ser previamente 
acordado no início de cada projecto, permitindo 
ao cliente total flexibilização e controlo na con-
tratação dos serviços que necessita ou pretende. 
Desta forma, consegue externalizar custos fixos 
e controlar totalmente os variáveis relativos à 
contratação de serviços externos. Em muitas si-
tuações, o benefício obtido pelo cliente é supe-
rior ao preço pago pelos serviços do consultor, 
representando outra forma de valor acrescen-
tado. Por fim, lembre-se que um olhar de fora, 
experiente e atento poderá ser-lhe muito útil, 
ajudando-o/a a melhorar o desempenho, a car-
reira e o valor da empresa.
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Desenvolva as suas competências, 
actualize os seus conhecimentos 
e aceite novos desafios.

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. 
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Em Setembro de 2001, o INDEG/ISCTE-IUL lançou a pri-
meira edição do Programa de Especialização em Empre-
endedorismo e Criação de Empresas, um programa pio-
neiro que viria a materializar-se na criação do Audax, o 
Centro de Empreendedorismo do ISCTE-IUL, e a dar ori-
gem ao novo Mestrado Executivo em Empreendedorismo 
e Inovação. Em pouco tempo, este programa assumiu-se 
como uma referência no panorama universitário portu-
guês, frequentado por mais de 180 participantes e dando 
origem a mais de 30 projectos originais e inovadores.

Com o objectivo de fomentar o empreendedorismo e o 
espírito de intra-empreendedorismo, este programa tem 
sido essencial para o planeamento e execução de novas 
iniciativas. A formação foi concebida de forma a dar res-
postas às necessidades de cada projecto e equipa empre-
endedora, fornecendo as competências necessárias ao 
desenvolvimento de planos de negócio, sendo prova disso 
os sumários executivos dos 8 projectos que foram desen-
volvidos na 1ª edição do curso já em formato de mestra-
do executivo do INDEG/ISCTE-IUL, que se apresentam de 
seguida como oportunidades de negócio interessantes no 
actual contexto macro-económico.

   mestrado executivo 
em empreendedorismo 
 e inovação

Por Rui Ferreira , 
Professor do ISCTE

rui.ferreira@iscte.pt
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Existem em Portugal produtos nacionais de excelência provenientes da 
terra, estando, no entanto, claramente subvalorizados. Os produtores são, 
regra geral, de muito pequena dimensão, encontram-se na sua maioria de-
sorganizados e, apesar de produzirem produtos de qualidade, por falta de 
escala, dimensão e competências de gestão, não os conseguem valorizar.
A Agrovalor pretende lançar uma empresa no mercado que, através de par-
cerias estratégicas junto de produtores nacionais, possa assegurar a produ-
ção de produtos específicos de excelência provenientes da terra para pos-
teriormente poder promovê-los e colocá-los nos mercados internacionais, 
garantindo assim a sua valorização.

Como produto âncora e para início de actividade, a Agrovalor trabalhará o 
azeite transmontano. Haverá lugar a formação e acompanhamento no terre-
no de um leque de olivicultores da região de Trás-os-Montes para assegurar 
a produção de uma tipologia de azeite com características únicas e que 
possam ser apreciadas por nichos de mercado internacionais. A Agrovalor 
colocará à disposição das cooperativas e seus produtores associados todo 
o know-how que possui quer em Olivicultura quer em Agrogestão. Para tal, 
haverá lugar à celebração de um contrato que possibilitará à Agrovalor ter a 
opção de compra do azeite produzido no âmbito da parceria estabelecida. 
Os produtos da Agrovalor estarão maioritariamente dirigidos a um segmen-
to gourmet de nichos de mercados internacionais. A marca terá um posi-
cionamento “trendy” e será apresentada uma gama ímpar de azeites, com 
design contemporâneo, e que possam proporcionar experiências e sensa-
ções únicas.

O lançamento da empresa estará marcado pela apresentação do seu pro-
duto âncora – azeite transmontano - onde será dada a conhecer a singula-
ridade dos seus aromas e sabores, potenciados pela apresentação do pro-
duto em forma de frasco de perfume. Um outro produto que proporcionará 
“uma viagem pelo mundo dos azeites” embelezará a oferta de produtos da 
Agrovalor.

A Actividade da Agrovalor é facilmente escalável para outros produtos e 
outros mercados o que a torna altamente atractiva.

• OPORTUNIDADE 

A EXPLORAR

Os produtores na-

cionais são, na sua 

maioria, de muito 

pequena dimen-

são, encontram-se 

desorganizados e, 

por falta de escala 

e competências 

de gestão, não 

conseguem ver 

os seus produtos 

valorizados.

• SOLUÇÃO

Desenvolver par-

cerias estratégicas 

junto de produtores 

nacionais para 

assegurar, em larga 

escala, a obtenção 

de produtos de 

excelência prove-

nientes da terra, 

para posteriormente 

poder valorizá-los, 

promovendo-os nos 

mercados interna-

cionais.

• RECURSOS 

NECESSÁRIOS

Equipa de promo-

tores, acordos com 

cooperativas e 

produtores; rede con-

tactos de distribui-

dores internacionais; 

100.000 euros.

dá vida aos 
produtos da terra1

Agrovalor

Ângela Vaz - angelasrv@gmail.com
Luís Gomes- lmsgomes@vodafone.pt
Margarida Ferreira - miferreira@netcabo.pt
Paulo Barreiros - pmbarreiros@gmail.com
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A MoreThanRide é uma plataforma online dedicada 
a praticantes de atividades desportivas outdoor que 
agrega ferramentas e serviços diferenciados, entre os 
quais se destacam a partilha e avaliação de percursos 
em formato GPS num mapa interativo e também a di-
vulgação de serviços por símbolos georreferenciados 
(pontos de interesse - POI). Esta plataforma estará dis-
ponível na forma de portal Web e também como aplica-
ção para Smartphone.
Pretendemos satisfazer as necessidades dos pratican-
tes que valorizam as componentes lúdica, recreativa e 
tecnológica das atividades desportivas outdoor possi-
bilitando a interação com outros praticantes e a cria-
ção de grupos ou comunidades de utilizadores. Esta 
plataforma é também dirigida a prestadores de servi-
ços que se queiram associar ao outdoor. A utilização da 
plataforma será gratuita, sendo que os utilizadores po-
derão optar pela subscrição premium. Aos prestadores 
de serviços será cobrada uma fee anual por cada POI 
adicionado.

Diferenciação
A MoreThanRide distingue-se pelo mecanismo de validação e classificação comunitária 
dos percursos. Por outro lado, o anúncio a serviços na forma de POI representa um factor 
agregador de praticantes e prestadores de serviços (os quais poderão adicionar um selo de 
garantia aos percursos GPS, de forma a aumentar a sua visibilidade junto dos praticantes).

Evolução
Está previsto o  lançamento de uma versão beta em 
março de 2013, seguindo-se um período de desenvol-
vimento ajustado ao feedback dos utilizadores e ten-
dências verificadas no mercado. Prevê-se que a More-
ThanRide se torne autossustentável ao fim de 2 anos de 
atividade, e que alcance cerca de 4 milhões de utiliza-
dores no ano 5, incluindo 45 mil subscritores premium.

Investimento
O investimento total será de 167.000€, dos quais 
140.000€ destinados ao desenvolvimento do Website 
a Apps para Android e iOS. O financiamento da More-
ThanRide será efetuado através de capital próprio dos 
promotores (21.000€) e de investidores angariados 
(70.000€ em 2012 e 76.000€ no decorrer de 2013). 

Este projecto surge no sentido de promover a aqui-
sição, o desenvolvimento, o treino e a avaliação de 
competências necessárias para encarar a baixa empre-
gabilidade actualmente vivida pelos jovens e assim 
incrementar a empregabilidade promovendo a criação 
de network e de experiências que motivem a procura 
activa de emprego.

A ideia surge da necessidade verificada ao longo dos 
últimos tempos. As taxas de desemprego são cada vez 
maiores como mostram os noticiários diariamente, as 
medidas desenvolvidas para combater o desemprego 
não funcionam a longo prazo. Através da observação e 
do trabalho desenvolvido com pessoas desempregadas 
nos últimos anos, afirma-se uma enorme necessidade 
de melhorar competências específicas para determina-
dos contextos e situações da vida, nomeadamente no 
aumento na procura de emprego. 

O que pretendemos é levar um serviço às pessoas de-
sempregadas ou não empregadas à procura de primeiro 
emprego por forma a dar-lhes ferramentas para serem 
dinâmicos, determinados e resilientes face ao mundo 
do trabalho, aumentando a empregabilidade. Com isto, 
o nosso produto consiste num pacote de formação e 
promoção de experiências em local de trabalho para 
que as competências melhorem e se aperfeiçoem. O 
nosso cliente alvo vai ser a fundação/entidade públi-
ca ou privada que ao comprar o serviço pratica a sua 
responsabilidade social proporcionando o programa de 
forma gratuita aos utilizadores (pessoas desemprega-
das ou não empregadas à procura de primeiro empre-
go).

A nossa equipa é constituída por técnicos especializa-
dos nas áreas de gestão de carreiras, formação e desen-
volvimento pessoal e técnicas de procura activa de em-
prego. Como investimento inicial temos apenas o valor 
necessários à divulgação, e venda dos programas, o que 
estimamos serem apenas 1000 euros.

plataforma 
online e app

promoção 
de resiliência.
desenvolvimento 
de competências

2
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morethanride emprego

• OPORTUNIDADE 

Crescimento do mercado de 

praticantes de atividades 

outdoor que recorrem às 

novas tecnologias para apoiar 

a prática desportiva.

• DESCRIÇÃO

Plataforma Online e App dedi-

cada a atividades desportivas 

outdoor para planeamento, 

monitorização e partilha de 

conteúdos

• RECURSOS 

Equipa de 3 promotores liga-

dos ao desporto e tecnologias 

da informação. Investimento 

de 167.000€ para desen-

volvimento em outsource, 

promoção e instalação em 

incubadora de start-ups.

• OPORTUNIDADE 

Taxas de desemprego 

elevadas;

• MODELO DE NEGÓCIO 

Desenvolver competências 

chave para entrar no mercado 

de trabalho através de for-

mação específica e promoção 

de experiências em local de 

trabalho;

• RECURSOS

Equipa constituída por técni-

cos especializados em gestão 

de carreiras, desenvolvimento 

pessoal e técnicas de procura 

activa de emprego.

Edgar Ferreira - edgar.bajouca@gmail.com
José Cardinho - zecardinho@gmail.com
Simão Neto - neto.simao.pedro@gmail.com

Ana Cecília Ribeiro - cecilia.smsribeiro@gmail.com

Tema de capa // Oportunidades de Negócio
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Isa Rocha
isaolaf@netcabo.pt 

Rita Almeida 
rita.almeida.lima@gmail.com 

A necessidade de aproveitar ao máximo a Vida após a Re-
forma, afecta cerca de 18% da população da Europa, EUA, 
China, Japão e Canadá. Este projecto de criação de uma mi-
croempresa, tem por base um Serviço Turístico focado na 
Estadia e especializado em Touring Cultural & Paisagístico, 
Gastronomia & Vinhos e City Break. Dirigido a indivídu-
os, nacionais e estrangeiros, com total disponibilidade de 
tempo e dinheiro que desejam experienciar o melhor de 
Portugal. Ao contrário da Concorrência, generalista, concen-
tramos recursos e expertise num nicho de mercado. 

Queremos ser os especialistas, os designers de luxo, de 
momentos de puro lazer de um segmento, em franco cres-
cimento tanto em termos de número como de receita per 
capita. Existe uma proliferação de tours, experiências, esca-
padinhas… que se resumem a meros passeios paisagísticos 
nos quais as pessoas são literalmente largadas à sua sorte. 
Falta requinte, originalidade, serviço completo, conteúdos 

momentos de puro lazer...
para saborear a reforma

séniores

exquisit e autenticidade.
A nossa diferenciação baseia-se em: acompanhamento 
altamente personalizado, co-creation, customização, aco-
lhimento diferenciado, não sazonal e equipa. Esta, será um 
dos mais importantes factores do sucesso.

Constituída por profissionais muito experientes, com 
provas dadas noutros projectos, com experiências, perfis e 
competências complementares. Uma empresa de pessoas 
esplêndidas cujo core business é fazer outras pessoas feli-
zes: só assim se consegue cumprir e aperfeiçoar permanen-
temente a excelência. Será fulcral fazer parceria com uma 
Agência de Viagens de forma a ganhar escala e capacidade 
negocial. O Investimento necessário para o arranque do 
Projecto é de 150.000€ recuperados em 5 anos. Em 2007, 
pretendemos conquistar 7.000 Clientes (taxa de cresci-
mento de 73%), 21% de Lucro, VAL de 564.063€ e TIR de 
46%. Sem dúvida, momentos de puro… sucesso.

4
• MERCADO COM POTENCIAL 

DE CRESCIMENTO E RECEITA 

Cerca de 18% da população da Europa, EUA, China, Japão e 

Canadá têm mais de 65 anos. Mais de 700.000 turistas na 

idade da reforma e com elevado poder económico escolhe-

ram Portugal como destino de Lazer, em 2011.

• ESTILISTAS DE MOMENTOS 

DE PURO LAZER

Programas turísticos customizados 

que oferecem o Melhor de Portugal 

com acompanhamento altamente 

personalizado durante a estadia.

• RECURSOS NECESSÁRIOS 

Equipa com competências chave 

(Gestão, Comercial e Guia Intérprete 

Nacional), Website com Loja Virtual e 

Investimento Inicial de 150.000€

A AFInformática pretende recrutar parceiros comerciais 
para o Continente, Açores, Madeira, Angola e Moçambique.

Perfil do Candidato:
• Sentido de responsabilidade;
• Muita ambição e vontade de trabalhar;
• Elevada orientação para os objectivos.

Perfil técnico:
• Alguns conhecimentos de informática;
• Alguns conhecimentos de técnica de Seguros.

Função:
• Apresentação, demonstração e venda do Segplus 
aos Mediadores seguros.

Oferta:
• Formação, acompanhamento e apoio comercial e técnico;
• Óptimo produto para apresentar;
• Comissões de venda;
• Comissões adicionais por objectivos.

JUNTE-SE A NÓS!

Envio de candidaturas para: comercial@segplus.info 
Informações sobre o perfil da empresa e do software em www.segplus.info 
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Poderão as condições de austeridade impostas 
pelo programa de ajuda externa abrir janelas de 
oportunidade para negócios, que sendo bem ex-
plorados, nos tornarão mais eficientes enquanto 
país? A resposta é «Sim». Nesta conjuntura re-
cessiva e de grande agitação social no mercado 
habitacional, é necessário inovar, procurando no-
vas formas de gerir eficientemente esses ativos. 
A perspetiva tradicional, onde a fonte de receita 
provinha dos negócios de compra e venda, já 
não funciona e os imóveis parados acumulam-se 
na conta de prejuízos das instituições bancárias, 
fundos de investimento e outros proprietários. 
O paradigma agora - e nas próximas décadas - é 
o arrendamento, e estas empresas têm rapida-
mente de se adaptar. 

A Ginja de Óbidos-OPPIDUM é uma empresa 
com uma estrutura muito familiar, sendo Dário 
Pimpão o líder carismático da organização, tem 
atualmente 4 colaboradores e faturou 470.000 
€ em 2011. A OPPIDUM fabrica licor de ginja de 
forma artesanal e mais recentemente bombons 
de chocolate com licor de ginja. 0 seu know-how 
manifesta-se na qualidade intrínseca dos seus 
produtos. A proposta de valor que estamos a de-
senvolver vai permitir desenvolver uma parceria 
com uma marca de chocolates de referência no 
mercado nacional (em negociação) para conse-

maximiza rentabilidade da carteira de imóveis

ginja de óbidos

5
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RendArt

OPPIDUM

• OFERTA

Gestão de carteiras de imóveis, posicionando-se num modelo de 

negócio B2B, focado nas necessidades especificas dos clientes.

• INVESTIMENTO INICIAL

50.000 Euros 

(financiado pelos promotores)

• PLANO DE EXPANSÃO DA GINJA DE ÓBIDOS

Aposta na internacionalização (mercado da saudade); 

Aposta na Inovação: bombons de licor de ginja  (parce-

ria com fabricante nacional de chocolates).

• RH
2 colaboradores, com competências de 
Mkt e Vendas.

• INVESTIMENTO
265.500€ (sendo 38% em com. e mkt.)

Mafalda Ferreira, Mário Vieira, 
Orlando Lopes, Paula Pinto 
da Fonseca, Vanessa Salvador 
RendArt.geral@gmail.com

Sónia Nunes Lavrador
snuneslavrador@gmail.com 

João Barbas Lopes
joaobarbaslopes@gmail.com

A RendArt posiciona-se como parceiro estraté-
gico, fornecendo um conjunto de soluções de 
gestão profissional, com vista à maximização da 
performance financeira dos imóveis dos nossos 
clientes. O seu trabalho inicia-se com a avaliação 
global da carteira (número, estado de conser-
vação, dimensões e características particulares 
dos imóveis) e elabora uma proposta, em mui-
tos casos, semelhante a um plano de negócios. 
O cliente afere o valor da proposta e trabalha-a 
connosco de forma a ajusta-la à sua realidade. 
Uma vez definida a viabilidade do projeto, inicia-
-se a colaboração entre as duas entidades – tipi-
camente por vários anos. 

guir as sinergias necessárias quanto ao fabrico 
dos bombons com licor de ginja (fabricados na 
Bélgica, em pequena escala), mas sobretudo nos 
processos de distribuição e expansão definidos 
na estratégia de crescimento para a marca, que 
passará pela exploração de 2 oportunidades cla-
ras:
• Crescimento Orgânico - distribuição interna e 
exportação;
• Aposta forte nos Bombons de licor de Ginja - 
penetração num novo mercado fortemente com-
petitivo.

Temos a forte convicção que as ligações empre-
sariais são para manter a longo prazo, e por isso 
esforçamo-nos por construir relações de confian-
ça e transparência, nomeadamente, na prestação 
de contas aos seus clientes. Para isso, dispomos 
de tecnologia que permite às empresas saberem 
o que está a ser feito quase em tempo real (ao 
nível financeiro, atividades desenvolvidas, pro-
cessos a decorrer, etc.). Para além da tecnologia, 
as relações e os negócios construem-se com 
pessoas: A RendArt conta com uma equipa de 
profissionais especialistas, com competências 
na área de gestão, marketing e comportamental, 
com grande apetência para o mercado imobiliá-
rio, e que o ajudarão a si, e à sua empresa, a ren-
tabilizar a sua carteira de imóveis.

O projeto tem um Investimento inicial previsto 
de 65.500€, sendo alocados 38% para ações de 
comunicação e marketing, apresentando um VAL 
de 78.200€, uma TIR de 23%, para um Pay Back 
a 6 anos. Estamos abertos a propostas de socie-
dades de capital de risco na partilhar este inves-
timento, o impulso necessário ao crescimento 
e sustentabilidade futura da empresa Ginja de 
Óbidos – OPPIDUM.

Tema de capa // Oportunidades de Negócio



23Julho 2012

A HUMAN PAGE Technologies nasce da complementarida-
de de dois empreendedores – Pedro Moreira (Know-How) e 
Miguel Ribeiro (Programador) com o principal objetivo de 
facilitar as trocas comerciais com os países emergentes.

A oportunidade surge da falta de confiança que existe no 
comércio externo com a África Austral (Angola e Moçambi-
que), sobretudo devido à fraca qualidade da informação 
(legislação), à insegurança nos pagamentos, às condições 
de entrega e à falta de celeridade quer nos negócios quer 
no transporte.

Em Julho de 2012, será lançada a nossa primeira solução 
tecnológica – Duexpress, uma ferramenta online que vai 
automatizar um procedimento chave na importação de 
mercadorias (desalfandegamento) – Codificação e Classifi-
cação Pautal.

A Codificação e Classificação Pautal é um procedimento 
essencial para a importação de mercadorias, que permite o 
apuramento dos direitos Alfandegários. Trata-se de um pro-
cedimento moroso e trabalhoso, onde a calculadora ainda 
é a tecnologia de ponta. Em países com baixos níveis de 
escolaridade (PALOP), para além de consumir muitos recur-
sos humanos, resulta numa elevada percentagem de erros 
e atrasos, com custos elevados para a sociedade. A nossa 
aposta inicial será em Angola, um país com uma indústria 
produtiva incipiente e com volumes elevados de importa-
ções de mercadorias.

Numa primeira fase, vamos aproveitar o decreto presi-
dencial nº 265/10, de 26 de Novembro, que obriga ao 
licenciamento prévio de todas as mercadorias com valor 
superior a 5.000 USD. A DUexpress vai permitir simplificar 
este procedimento, permitindo a rentabilização de recursos 
(tempo) neste Licenciamento (pré-importação). O serviço 
estará disponível gratuitamente durante todo o mês de 
Agosto e o preço de lançamento serão os 100 USD por li-
cenciamento.

Inicialmente disponível apenas para o mercado Angola-
no (www.Duexpress.pt e www.Duexpress.co.ao), prevemos a 
internacionalização da solução em 2013 para os restantes 
países de língua oficial portuguesa.

A Exclusive Fashion pretende instalar-se no Brasil, preven-
do o início da sua atividade em 2014. A EF tem como objec-
tivo ser uma empresa de referência no setor do vestuário 
feminino, desenvolvendo produtos diferenciados e exclusi-
vos para todas as ocasiões, de acordo com as tendências da 
moda, propondo-se realizar um desejo muito próprio das 
mulheres do Brasil, o de exclusividade.

Os nossos produtos destinam-se a mulheres das classes B 
e C, target 20/35 e 35/50, de bom gosto, que gostam de 
estar na moda, mas que não pretendem despender valores 
elevados na aquisição de roupa.

Iremos nos localizar no estado do Paraná, na cidade de Maringá, tendo como objectivo ter 
pontos de vendas em todas as cidades, replicando numa 2ª fase o sistema em todo o Brasil.

A EF tem como modelo de negócio a subcontratação da produção, celebrando contratos de 
produção com fábricas de vestuário (produção em exclusivo para a EF dos modelos acorda-
dos). A comercialização será feita através de dois canais de vendas: lojistas (distribuidores ex-
clusivos) e internet (vendas online). A nossa atividade vai funcionar em sistema de franchising, 
utilizando um espaço dentro da loja do parceiro.

Pretendemos com a nossa proposta criar valor para nosso 
cliente B2B (lojista), através de um modelo de negócio que 
tem como objetivo: ser um agente facilitador para a reposi-
ção de stocks, diminuir viagens de compras, oferecer pro-
dutos de qualidade com uma boa relação qualidade/preço, 
eliminar custos de stocks com a opção de devolução de um 
% da mercadoria não vendida, colaborar no aumento das 
receitas através dos produtos EF e auxiliar na publicidade 
local do estabelecimento comercial alavancando as vendas.
A nossa cadeia de valor para o nosso cliente B2B (lojista), 
baseia-se em oferecer produtos de qualidade com boa rela-
ção qualidade/preço, em conjunto com a  opção de devolu-
ção de um % da mercadoria não vendida. 

Ao cliente final (consumidor) oferecemos produtos úni-
cos, diferenciados e exclusivos, com uma excelente relação 
qualidade/preço, e uma marca que será sinónimo de exclu-
sividade.

serviços virados 
para a exportação

moda e exclusividade 
para o brasil

7
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HUMAN PAGE Technologies

Exclusive Fashion
• OPORTUNIDADE 

Falta de confiança e de trans-

parência no comércio externo 

com os mercados emergentes.

• MODELO DE NEGÓCIO

Ferramenta online para 

automatizar e simplificar o 

despacho de importação nos 

países emergentes. 

• RECURSOS 

Partilha de risco entre o em-

preendedor e o programador e 

parcerias locais nos mercados 

alvo.

• OPORTUNIDADE 

Dificuldades dos lojistas Brasi-

leiros, na reposição de stocks 

diferenciados no vestuário 

feminino;

• CONCEITO DO NEGÓCIO  

Fabricação de produtos 

exclusivos e sua distribuição 

através de parceiros creden-

ciados e recorrendo às novas 

tecnologias;

• RECURSOS NECESSÁRIOS

Relações públicas (1)

Estilista (1)

Capital de risco 50%

• INVESTIMENTO

R$ 100.000
Pedro Moreira - pedro.moreira@duexpress.pt Vilson Laurindo - Laurindovilson@hotmail.com

Oportunidades de Negócio // Tema de capa
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Capitalizar o seu estilo 
O primeiro grupo de competências é potenciar 
e capitalizar o seu estilo pessoal. Como é que a 
sua personalidade afecta a sua forma de fazer 
networking? Todos os tipos de personalidade 
têm zonas de Conforto e zonas de Desafio. É im-
portante conhecê-las e ter estratégias para mini-
mizar as limitações e potenciar os pontos fortes.
Que mal-entendidos e mentalidade enviesada 
pode ter actualmente acerca do Networking? 
Será altura para reenquadrar as suas crenças 
acerca do Networking, e o papel que pode de-
sempenhar no seu negócio, no seu posto de tra-
balho ou na sua carreira?

O Networking costumava ser visto 
como uma skill de vendas ou de procu-
ra de emprego. Hoje é visto como uma 
competência profissional chave, ne-
cessária por quase todas as pessoas, 
em todos os níveis, em praticamente 
todas as funções.

Ter uma abordagem estratégica
Adopte uma abordagem estratégica e decida 
porque está a construir uma rede de contactos. 
O Networking é muito versátil e tem muitas 
aplicabilidades. Pretende reunir informação 
competitiva? Vendar mais e melhor? Adaptar-
-se rapidamente numa nova função? Progredir 
internamente? Aumentar a visibilidade na sua 
profissão ou sector de actividade? Obter o máxi-
mo proveito de eventos, seminários, feiras profis-
sionais e reuniões externas e internas? Estar por 
dentro e suportar as iniciativas da sua organiza-
ção? Encontrar os melhores talentos? Encontrar 
um novo emprego? Qualquer que seja o seu 
objectivo, o Networking torná-lo-á mais fácil de 
alcançar.

A rede de contactos ideal 
O terceiro grupo é acerca da sua rede ideal. Nor-
malmente vemos as redes de forma binária: Con-
tactos Pessoais vrs Profissionais. A sua rede de 
contactos é formada por 4 sub-redes. Conhece-
-as? Sabe como usá-las?

A construção de confiança em estágios 
O quarto grupo é o de Desenvolver Relações. As 
pessoas têm tendência a pensar nas relações 
desta forma. “Eu tenho uma relação com tal pes-
soa, ou não tenho”. “Eu conheço, ou não conheço 
alguém naquela empresa”. De facto a realidade 
é bem mais complexa. Sabe o que dizer e fazer 
em cada estágio do processo de construção de 
relação e de confiança para evoluir na mesma? 

Perícia social
Este grupo trata de como se tornar mais confor-
tável, confiante e profissional nos rituais de re-

Por Valter Alcoforado Barreira vab@knowingcounts.net 

lacionamentos. Como é que se encontra actual-
mente neste aspecto? Sabe como fixar os nomes 
das pessoas que conhece? E de como tornar o 
seu memorável? O que faz quando se esquece 
do nome da pessoa perante quem está? Sabe 
quando entregar o seu cartão-de-visita? E como 
terminar conversas de forma cordial e sem com-
prometer o futuro? Ou como juntar-se de forma 
fácil a grupos que já estão a falar? 

Demonstrar a sua especialização
Está preparado para responder à questão “O que 
é que você faz?” de forma eficaz? Consegue inse-
rir numa conversa, sem se gabar, uma história ou 
exemplo de sucesso, de modo a que as pessoas 
vejam o seu carácter e competência e aprendam 
o seu valor acrescentado como profissional?

Avaliar as oportunidades 
Existem imensas oportunidades de Networking, 
mas quais servem os seus objectivos? Sabe 
onde quer ganhar visibilidade e ser conhecido? 
Sabe qual os melhores palcos para investir o seu 
tempo e dinheiro?

Obter e entregar valor
Consegue fazer do Networking uma actividade 
valiosa? Sabe como formular boas perguntas 
e ouvir generosamente de forma a poder tra-
zer negócios e informações valiosas para a sua 
empresa e posto de trabalho? Sabe como obter 
referências? Qualquer profissional pode apren-
der e praticar estes 8 Grupo de Competências. 
Ainda existem muitas pessoas que julgam que 
Networking é Falar e Tirar, quando na verdade 
trata de Ensinar e Dar. Até (desejavelmente) mui-
to breve.

Eventos BN // Networking

Uma competência 
profissional chave

Networking

Organizo a transferência do meu Know-how em Networking em 8 grandes grupos de Competên-
cias. Estas competências podem dar-lhe os skills para fazer os seus conhecimentos contarem de facto 
para o seu sucesso profissional e pessoal. Os meus programas de key-notes e professional speaking, 
formação, aulas, aconselhamento e consultoria, em grande parte, baseados nestas competências.
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Eventos BN // Os 3 Pilares do Sucesso 

Mas, durante este percurso, que demorou 17 
anos da sua vida, nem tudo foi fácil. Personificou 
algumas vezes o ditado Milenar que diz que ”o 
magnífico não está em nunca cair, mas em saber 
levantar-se sempre que se cai”. Numa palestra 
informal, João Garcia conta-nos como se apaixo-
nou por esta modalidade que o ajudou a crescer. 
Identifica os grandes riscos das altitudes extre-
mas e a maneira de os evitar; e partilha os segre-
dos do sucesso para se ficar o mais perto do céu 
com os pés na Terra. Porque sente o mais puro 
respeito pela vida, tem em si a contínua ambição 
de querer fazer sempre “mais e melhor”.

Trabalho árduo
Treina para se tornar mais forte, e reflecte na sua 
disciplina: só educando o espírito a ser resiliente, 
e menos fraco se chega aos pontos mais altos 
dos nossos sonhos. Para ele, escalar uma mon-
tanha sem o recurso a oxigénio artificial é muito 
mais que um mero desafio pessoal é como vive 
a sua vida: de forma natural, simples, honesta e 
nunca escolhendo o caminho mais fácil.

Os 3 Pilares do sucesso
Fala-nos dos seus três grandes pilares de supor-
te, a paixão, a honestidade e o trabalho:

Com a frase “a montanha não é o 
obstáculo, a montanha é o caminho!” 
encoraja as pessoas a verem as difi-
culdades como desafios e não como 
barreiras

• A paixão: que nivela os momentos bons com os 
momentos menos bons. Ou seja, o João não gos-
ta de tudo o que faz, tal como o surfista também 
não anda sempre na crista da onda. Mas é a sua 
paixão pelo desporto que o move.

• A honestidade: nos momento difíceis quan-
do já se está a grande altitude, quando o ar já 
é muito rarefeito e já se anda muito devagar, 
nem sempre se consegue ver as coisas avançar. 
Olhamos para a frente e passadas várias horas o 
cume parece estar sempre á mesma distância e 
desanimamos. A maneira mais fácil de resolver o 
problema é a tentação de desistir. Mas se se de-
sistir, vai ter de se fazer de novo todo o mesmo 
trabalho, tanto dinheiro investido, tantos riscos 
já passados a atravessar glaciares, as dores de 
cabeça da aclimatação e agora por um momento 
de fraqueza vi-se deixar tudo a perder? É que de-
sistir  não faz sentido: quando voltar a tentar vai 
ter de arriscar muito mais... e muito mais trabalho. 
Portanto dentro desta honestidade, não é só fa-
zer o trabalho é fazê-lo com qualidade – e fazer 
logo bem à primeira.

• O trabalho: é o treino. O melhor treino para a 
montanha é na montanha mas essa não é a rea-

www.joaogarcia.com

lidade do João que vive em Lisboa. Por isso tem 
de se adaptar. Quando se está na montanha lida-
-se com tantos elementos que não se controla, 
que os poucos elementos que ele controla, isto 
é, a preparação física e a organização logística, 
são trabalhadas até à exaustão. Para que, nos 
momentos difíceis, ter a consciência clara de que 
se deu o melhor. O trabalho é a preparação. Por 
vezes as pessoas não se esforçam o suficiente 
e, claro, quando chega o momento X e as coisas 
falham, não percebem porquê. Porque, se calhar, 
não trabalharam correctamente, não trabalharam 
até à exaustão.

Mais 1 ingrediente essencial
Termina com um exercício de humildade, reco-
nhecendo que se sente um privilegiado por con-
seguir levar “a bandeira ao topo da montanha”, 
mas sublinha que o consegue fruto de um tra-
balho de equipa.  A lei da montanha comanda a 
vida de João Garcia. A lei da montanha serve para 
qualquer pessoa e também para as empresas: só 
atinge o topo quem se esforça, não quem tem 
mais equipamentos ou mais curriculum. Com a 
frase “a montanha não é o obstáculo, a montanha 
é o caminho!” encoraja as pessoas a verem as di-
ficuldades como desafios e não como barreiras.

Rumo ao Topo!
João Garcia

João Garcia tem uma carreira de alpi-
nismo recheada de sucessos. Pertence 
ao reservado clube das 13 únicas pes-
soas no Mundo que atingiram o topo 
das 14 montanhas com mais de 8 mil 
metros de altitude, existentes no nosso 
Planeta
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Receba a Revista Bons Negócios, sem custos para Profissionais de TICs, e assine a Newsletter BN em bonsnegócios.com.pt

Site Bons negócios para Profissionais 
de Tecnologias da Informação
A informação que interessa aos Gestores do Canal de TICs

Visite www.bonsnegocios.com.pt
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Este Evento, realizado em Junho, reuniu, em Lisboa e no Porto, cer-
ca de 600 Participantes de 500 Empresas. 

As palestras de João Garcia, conhecido alpinista, e Valter Alcofo-
rado, da Knowingcounts, Oradores convidados, captaram a aten-
ção e despertaram grande entusiasmo nos participantes.

Os próximos Eventos Bons Negócios terão lugar em Setembro, em 
Lisboa e no Porto, e contam com Carlos Resende  e Jorge Sequeira 
como Oradores, ambos com créditos firmados nas respectivas áreas.

Em Lisboa, o espaço escolhido é o Hotel Tivoli Oriente e, no Porto, o 
Hotel Tiara, onde se realizam, respectivamente, a 11 e 13 de Setem-
bro, às 09:30 h.

Carlos Resende
Membro do Conselho Consultivo, Federação de Andebol de Portugal.

Master Coach, Formand, SA. - Federação Europeia de Andebol.

Docente, Instituto Superior da Maia.

Treinador de andebol, Futebol Clube do Porto.

Jorge Sequeira
Psicólogo, Docente, Univ. de Salamanca, Fac. de Economia e EGPorto.

A sua acção incide principalmente nas áreas da Gestão do Talento, Inteligência 

Emocional, Superação Pessoal, Liderança, Motivação e Condução de Equipas.

“Como enfrentar obstáculos 
e alcançar o Sucesso”

”A Alta Competição 
nos Negócios”

Junho Próximo Evento
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ESCOLHA DO BEM

A escolha do bem pertence ao locatário, em 
função das suas necessidades (artigo 1.°). É 
ele que determina o bem que lhe interessa 
e é ele que sofre o risco económico da sua 
utilização com o risco também de não ser 
adequado às finalidades para o que preten-
de ou ter vícios.

No caso de o bem ser fornecido pelo loca-
dor este responderá perante o locatário 
pelo próprio bem. No caso de o bem ser 
fornecido por terceiro estabelecer-se-á uma 
relação unicamente entre o terceiro e o lo-
catário, não podendo ser o locador respon-
sabilizado pelos vícios ou pela inadequação 
da coisa.

A responsabilidade do vendedor ou constru-
tor do bem pelo vício da coisa ou pela sua 
inadequação aos fins a que é destinada pelo 
contrato de locação deve ser submetida às 
regras gerais do direito das obrigações.

DURAÇÃO DO CONTRATO

São incluíveis no contrato de locação finan-
ceira duas modalidades: o contrato de amor-
tização integral e o contrato de amortização 
parcial.

O primeiro vigorará durante toda a vida útil 
do bem. O segundo preverá a duração do 
contrato durante a maior parte deste perí-
odo.

A exigência do contrato ter necessariamente 
uma duração mínima, superior a metade da 
vida útil do bem permitirá aqui distingui-lo 
da locação de curta duração (cfr. Artigo 4.º 
Artigo 4.° do Decreto-lei n.° 149/95 de 24 
de Junho). 

O contrato de locação financeira deve ser 
caracterizado através dos seus elementos 
essenciais, previstos na lei do contrato de lo-
cação financeira, o Decreto-lei n.º 149/95, de 
24 de Junho, com as alterações introduzidas 
pelos decreto-lei n.º 265/97 de 2 de Outu-
bro, pelo decreto-lei n.º 285/2001 de 3 de 
Novembro e pelo decreto-lei 30/2008 de 25 
de Fevereiro. Direitos e deveres das partes 
(artigos 9.° e 10.° do Decreto-lei n.° 149/95 de 
24 de Junho). A obrigação do locador ceder o 
uso da coisa durante um certo período, com o 
correlativo direito de exigir a entrega da con-
traprestação; O direito do locatário de exigir 
a entrega da coisa, usando-a de acordo com 
o fim a que se destina durante o período do 
contrato e o correlativo dever de entregar as 
rendas. A promessa unilateral do locador, de 
venda do bem no fim do contrato. 

Por Leonel A. T. Silva, Advogado

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE

O contrato da locação financeira tem como 
objecto a cedência do uso da coisa. Não 
constitui objecto do contrato a transferência 
da sua propriedade. Deve prever-se a obri-
gatoriedade de uma opção de compra (pro-
messa unilateral de venda pelo locador) fin-
do o contrato, a favor do locatário, mediante 
declaração de vontade deste, por um preço 
fixado ou a fixar nos termos do contrato. 

Este montante poderá ser pago em presta-
ções. O valor atribuído ao bem não poderá 
ser o seu valor de mercado, nesse momento, 
pois, indicar o valor de mercado, sujeito ne-
cessariamente a acordo do vendedor, retira-
ria sentido prático à opção de compra.
O valor residual do bem poderá alcançar o 
montante que as partes acordarem no con-
trato.

Nada obstará a que as partes acordem que, 
findo o contrato e em vez de ser exercida 
uma opção de compra, o contrato se prolon-
gue através de uma locação financeira, loca-
ção a curto ou a longo prazo ou com ou sem 
opção de compra no fim (artigos 1.° e 7.°).

www.leonelatsilva.pt

Distinção entre locação
e locação financeira

Os contratos (II)

Decorrem destas características que a renda 
a renda deve permitir, dentro do período de 
vigência do contrato, a recuperação de mais 
de metade do capital correspondente ao valor 
do bem locado e cobrir todos os encargos e a 
margem de lucro do locador, correspondendo 
o valor residual do bem ao montante não re-
cuperado, conforme decorre do Artigo 4.° do 
Decreto-lei n.° 149/95 de 24 de Junho.
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Por Leonel A. T. Silva, Advogado

Em contra-ciclo com o mercado…
 
A Grenke Renting aumenta o financiamento em 28% para PMEs,
dispondo de uma rede de mais de 1000 parceiros especialistas no sector tecnológico.
 
Benefícios do renting para as empresas:
 
- Protecção de liquidez;
- Melhoria do rating de crédito…
 
Em 20 minutos, sem burocracia, obtenha a decisão de financiamento.
 
Contacte-nos!

Especialistas no financiamento 
para Tecnologias de Informação e Comunicação.
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Hoje em dia, praticar exercício físico num He-
alth Club, ginásio ou academia pode ser uma 
decisão difícil. Tomar esta decisão pode cons-
tituir um passo que não estamos totalmente 
convencidos a dar. Mas porque fazê-lo? Bem, à 
partida porque nos vamos sentir melhor.

Mas isso é garantido? Sim! Mas este “sim” 
precisa de um total compromisso por parte 
do “utilizador”: frequência, disponibilidade e 
força de vontade são critérios que têm de es-
tar em sintonia. Imaginemos alguém com uma 
vida sedentária que nunca, ou raramente, pra-
ticou qualquer tipo de desporto. Essa pessoa 
decide contactar o ginásio, conhecer as instalações e saber o preço (à partida factores que podem ser 
dissuasores). Para além disto, e depois de estar inscrito numa destas instalações, começa a utilizar a sala 
de exercício com dezenas de máquinas e pessoas que nunca viu... também pode ser assustador.

Tudo isto passa pela cabeça de pessoas com quem contactamos diariamente. Apenas 5% da popula-
ção portuguesa pratica desporto em ginásios ou academias. Esta percentagem seria mais elevada, se as 
pessoas tivessem noção que existe uma ligação muito forte entre actividade física, saúde e qualidade 
de vida. 

O sedentarismo, por exemplo, é responsável pelo aparecimento de doenças crónicas e cardiovascu-
lares que contribuem para uma elevada taxa de mortalidade. Com a prática de desporto regular con-
seguimos combater o aparecimento precoce dessas doenças e promover  alterações morfológicas no 
organismo, tais como:

• Diminuir o aparecimento de factores de risco psicológico (depressões, etc.);

• Melhorar a qualidade do sono;

• Combater e reduzir o stress;

• Diminuir o absentismo;

• Prevenir a hipertensão arterial e controlar indivíduos com características de hipertenso;

• Melhorar a função cardio-respiratória;

• Manter a qualidade das funções metabólicas contribuindo para a redução da incidência da Diabetes tipo II;

• Contribuir para a manutenção de peso e diminuição da obesidade; 

• Manutenção/melhoria da força e resistência muscular;

• Regulação e melhoria do trânsito intestinal.

E as empresas?

Estão conscientes do envolvimento e retorno 
que poderiam ter com a adesão dos seus cola-
boradores a um ginásio? Ainda temos um longo 
caminho a percorrer neste sentido.
A vida profissional de grande parte dos portu-
gueses não envolve um gasto energético acima 
da média, comparativamente com outros países 
europeus. A grande maioria das empresas deve-
ria equacionar programas regulares de exercício 
para os seus colaboradores, por forma a criar 
rotinas diárias ou semanais com o objectivo da 
prática física/desportiva. 
Esses programas podem ser implementados/
monitorizados pelos Health clubes, ginásios 
e academias. Para além disso, como incentivo 
poderiam ser criados mecanismos de comparti-
cipação  no custo do ginásio para os colaborado-
res. Já temos diversas empresas em Portugal que 
o fazem sobretudo organizações com cultura in-
ternacional. Mas precisamos que outras o façam, 
incluindo este vector como parte da estratégia, 
encarada como investimento, nas suas pessoas e 
que, efectivamente, traz retorno. 
No Clube VII criámos um package deste tipo, 
que está a ser apresentado a Empresas em torno 
do Clube, no Marquês de Pombal, em Lisboa. A 
nossa aposta a esse nível tem sido a de propor 
às Empresas a oportunidade dos colaboradores 
treinarem no Clube, com parte da, ou toda, men-
salidade, comparticipada pelo empregador.

Exercício Físico www.clubevii.com 

Uma decisão de Gestão?

Vista do Campo 6

Vista do Estúdio 1

Nelson Patrício, Director Comercial 
e de Marketing do Clube VII

Recursos Humanos // Saúde e Bem-estar
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A parte tecnológica diz respeito ao LinkedIn 
que constitui actualmente uma ferramenta de 
recrutamento complementar às tradicionais, 
relevantíssima para todos os gestores que pre-
cisam de talentos, nomeadamente no sector das 
Tecnologias de Informação (TI). As suas vanta-
gens são vastas e existem ilustres especialistas 
que no-las relembram diariamente. 

O facto de os profissionais das TI serem o 5º 
grupo mais representado nesta plataforma em 
Portugal, com mais de 23 000 utilizadores, po-
tencia uma quantidade de perfis muito interes-
sante para quem procura quadros neste sector. 
Acresce a isso que os utilizadores do LinkedIn 
não se limitam aos que procuram trabalho de 
forma activa, por isso as empresas têm acesso a 
vários talentos no mercado mesmo os que não 
estariam tão visíveis, o que reforça a ideia ante-
rior do recrutador ter uma visibilidade em largo 
espectro, e como em tudo na vida, da quantida-
de, pode-se inferir-se a qualidade (no sentido 
relativo da qualidade, ou seja, o ajustamento 
entre as necessidades de um determinado posto 
de trabalho a preencher e um determinado perfil 
de colaborador potencial). A própria comparação 
de perfis é facilitada pela uniformização da infor-

Dois estágios e duas ferramentas
vab@knowingcounts.net

Recrutamento nas TI

Recursos Humanos // Recrutamento

mação existente nos mesmo e o facto de esta ser 
pública é um forte dissuasor para os candidatos 
não colocarem dados, projectos e experiências 
erradas (se bem que esta parte nunca possa es-
tar garantida).

Assim, a possibilidade de através de uma con-
sola central, de forma rápida e utilizando inúme-
ros critérios, se poder obter no ecrã 5 candidatos 
que correspondem aos critérios definidos, pare-
ce muito interessante e principalmente, econo-
micamente atractiva. De facto, nesta óptica, o 
LinkedIn pode permitir um dos processos mais 
eficientes para a descoberta e recolha de infor-
mação de candidatos. 

O recrutador deve no entanto distinguir outro 
processo crítico e diferente do fluxo de infor-
mação de selecção e recrutamento que trata da 
criação e antecipação de cenários, com a infor-
mação recolhida. Por exemplo, dos 5 perfis obti-
dos via LinkedIn quais seriama as performances 
expectáveis de cada um deles, no sector das TI 
em Portugal, no subsector do hardware, no am-
biente económico actual, na Empresa X (quem 
está a recrutar), com a estratégia e objectivos Y?
Neste caso, a plataforma electrónica centraliza-

da parece já não conseguir responder nem de 
forma eficaz nem eficiente. Para a integração da 
informação, as pessoas de dentro e de fora da or-
ganização e a comunicação face a face parecem 
ser os melhores preditores de performance. As 
consultas realizadas às mesmas, o que estas ver-
balizam e “dizem” com a linguagem não-verbal, 
as opiniões emitidas por cada uma acerca dos 
resultados previsíveis, darão informação que 
permitirá ao recrutador traçar cenários de pro-
babilidades de performance de cada um dos 
candidatos e que culminarão numa decisão e 
recrutamento muito mais robusta.

Assim, quando estiver em fase de recrutamen-
to de talentos recorde-se de alternar estas duas 
fases e técnicas de gerir a informação com que 
tem de lidar: 
1. Descoberta e recolha de informação acerca de 
candidatos: O LinkedIn pode ser muito útil;
2. Integração da Informação, traçar cenários e 
expectativas de performance dos candidatos: as 
pessoas poderão ser fundamentais.
Com estas ideias simples em mente o seu pro-
cesso de recrutamento, e em consequência os 
resultados da sua organização poderão melhorar 
ainda mais.

O processo de encontrar candi-
datos e de os recrutar constitui 
um fluxo de informação que não é 
homogéneo e que portanto poderá 
carecer de abordagens e ferra-
mentas distintas. Abordarei segui-
damente dois estágios diferentes 
neste processo de gestão de in-
formação e duas abordagens para 
cada um deles, uma mais tecnoló-
gica e outra mais pessoal.

Valter Alcoforado Barreira, 
Executive Director da Knowing Counts 
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Aos que mais precisam
Grenke diz Presente

No âmbito da sua Responsabilidade Social – levada muito a sério pela empresa e por todos os seus colaboradores 
– a Grenke apoiou financeiramente as seguintes IPSS’s O Editor

Associação GIRA

GIRA apoia no domínio da saúde mental.
O Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa (GIRA) é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social criada em Lisboa, em 1995, por 
familiares e amigos de pessoas com doença mental. Mais de uma 
centena de pessoas recebe apoio através das diversas valências 
da instituição. O apoio a populações em risco de exclusão, no 
domínio da saúde mental, através da promoção da reabilitação e 
integração social, é o principal objetivo da GIRA. Dispõe de quatro 
unidades de Vida, residências que prestam apoio a 24 pessoas, dois 

Como contribuir | NIB - 0033 0000 45296738931 05

www.gira.org.pt

Como contribuir | NIB - 0007 0000 05977500162 23

Associação ACREDITAR

Acreditar ajuda a tratar a criança e não apenas a doença.
Resultado de uma iniciativa a nível nacional, em 1993, de pais de crianças 
utentes dos serviços de oncologia pediátrica, a Acreditar -  Associação de 
Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Instituição Particular de Solidarieda-
de Social, tem como lema “Tratar a criança com cancro e não só o cancro na 
criança”. Ajudar as crianças e as suas famílias a superar melhor os diversos 
problemas que se colocam a partir do momento em que é diagnosticada a 
doença é um dos propósitos fundamentais da instituição. Prestes a comple-
tar uma década de existência, a Acreditar sabe o quanto a solidariedade é 
um factor de extrema importância para ajudar a minimizar os problemas de-
correntes de longos e difíceis períodos de tratamento. È também com um 
horizonte de esperança que desenvolve a sua atividade, fundamentada nos 
75 por cento dos casos de cancro infantil que podem ser totalmente curados.
Implantada na forma de núcleos, nas cidades onde existem hospitais de on-
cologia pediátrica, está no Norte, no Porto, no Centro, em Coimbra, no Sul, 
em Lisboa, e na ilha da Madeira, no Funchal. É membro fundador da Con-
federação Internacional das Associações de Pais de Crianças com Cancro, 
um organismo que considera essencial para a partilha de conhecimentos e 
experiências.

www.acreditar.org.pt 

Como contribuir | NIB - 0035 0732 00053074730 59

Associação ASAS

ASAS intervém junto dos grupos mais carenciados.
A Associação de Solidariedade e Acção Social (ASAS ), de Santo Tirso, actua na 
protecção e apoio aos grupos da população local mais carenciados, principal-
mente as crianças. A área de intervenção estende-se também ao concelho da 
Trofa, repartindo-se por Infância e Juventude e Família e Comunidade.
A intervenção a nível da Infância e Juventude passa pelo acolhimento tem-
porário de crianças e jovens, em regime aberto, em situações de perigo como 
as decorrentes de situações de abandono, maus-tratos e negligência, entre 
outras. A recepção é feita no quadro da medida de Acolhimento em Institui-
ção por entidade com competência para o efeito (Comissões de Protecção e 
Tribunais). O Centro de Aconselhamento Parental e Familiar, outra das estru-
turas, está centrado no bem-estar da criança e do jovem. Para tal, aposta na 
educação parental, na formação e sensibilização e na mediação familiar, em 
actuação conjunta com Segurança Social, Tribunais e Comissões de Protecção 
de Crianças e Jovens. No âmbito da intervenção junto da Família e Comunida-
de promove respostas de apoio social, combatendo as causas e os efeitos da 
marginalização social e incentivando a integração através da dinamização de 
um Centro Comunitário e de um Gabinete de Acção Social.

www.asassts.com 

Responsabilidade Social
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fóruns sócio ocupacionais, com 55 utentes, e uma unidade de apoio domiciliá-
rio que atua junto de 15 famílias. Com projeto de construção já aprovado, está 
um novo fórum sócio ocupacional que irá ser erigido em Almada. Trabalhando 

apenas com doentes de doença mental grave e persistente, nomeada-
mente esquizofrenia e doença bipolar, apresenta como missão: “me-

lhorar o funcionamento de pessoas com incapacidades psiquiátricas 
de modo a terem sucesso nos ambientes de sua escolha, com dimi-
nuição progressiva do apoio técnico de manutenção”.  As respostas 
sociais são dadas a partir do encaminhamento feito no Fórum Sócio 

Ocupacional Retiro de Alfama, em Lisboa, e Fórum Sócio Ocupacional 
Gaivota, em Almada, que abrange também o Seixal.
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A Fechar // Clube de Leitura

Título Fotografia - Luz, 

Exposição, Composição, Equipa-

mento

Autor Joel Santos

Editora Centroatlantico.pt

Comentário Excelente livro sobre 

fotografia, completamente trans-

versal independentemente do nível 

de conhecimento que o fotógrafo tem. Um manual extremamente 

completo sobre fotografia e com especial relevância sobre como 

fotografar em Portugal.

Título Como evitar preocupações e começar a viver
Autor Dale Carnegie
Editora Livraria Civilização
Comentário Num recente evento da Grenke, “Exce-
lência Pessoal e Alto Desempenho”, Adelino Cunha, 
Orador Motivacional, recomendou aos presentes a 
leitura de um livro que nos ajudaria a viver melhor: 
“Como Evitar Preocupações e Começar a Viver” de 
Dale Carnegie. Li  duas vezes o livro “Como Fazer 
Amigos e Influenciar Pessoas”, do mesmo autor e 
seguramente voltarei a reler… Decidi aceitar a reco-
mendação e comprei o livro. Numa época em que 
enfrentamos grandes desafios, este livro procura 
ensinar a “eliminar a maioria das preocupações vul-
gares e alcançar uma atitude mental que dará paz e 
felicidade”. Deixo a sugestão de leitura com alguns 
excertos…

“Quando aceitamos o pior , não nos resta mais nada 
para perder. E isso, automaticamente, significa que … 
temos tudo a ganhar!”

“Se não nos mantivermos ocupados, se nos sentarmos a um canto e ficarmos a remoer as 
nossas preocupações, poremos à solta o que Darwin costumava chamar “wibber gibbers”. E os 
“wibber gibbers” não são mais do que diabretes que procuram destruir-nos, aniquilando-nos a 
vontade e o poder de acção”

“Quando for tentado (ou qualquer das pessoas com quem trabalha) a preocupar-se com al-
gum problema, escreva e responda às seguintes perguntas: 
a) Qual o problema?

b) Qual a causa do problema?

c) Quais as soluções possíveis?

d) Qual a melhor solução?

“Não encontrará nada de novo neste livro, mas encontrará muita coisa que, geralmente, não 
é aplicada”

Título Negócios Internacionais 

- Internacionalização para as 

Economias Emergentes

Autor Manuel Portugal Ferreira, 

Nuno Rosa Reis, Fernando Ribeiro 

Serra

Editora Lidel, 2011

Comentário Gestores e empresá-

rios olham para o mundo à procura 

de oportunidades de investimento 

e de alavancagem das suas competências e vantagens específi-

cas. Hoje, além dos EUA e da União Europeia, as multinacionais 

elegem os BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China como os pólos de 

maior atractividade para os investimentos futuros. Os BRIC, a par 

com os Estados Unidos, são e serão destinos atractivos quer para 

as grandes multinacionais, quer para empresas de média dimen-

são europeias e portuguesas. As oportunidades de beneficiar da 

globalização dos mercados e da produção existem, mas é preciso 

conhecer como funcionam esses países e os modos para tornar 

uma empresa multinacional. Este livro aborda as oportunidades 

e desafios da globalização, as formas de internacionalização das 

empresas, os critérios para decidir quais os mercados a entrar, 

avaliando a sua atractividade e o investimento directo estrangei-

ro, e foca vários factores a atender nas eco nomias emergentes, 

em geral, e nos cinco mercados dos (E)BRIC, em particular.

Livros de Cabeceira

A “derradeira ferramenta” 
do Gestor

“Como evitar preocupações
e começar a viver”

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

Nesta rubrica dizemos-lhe o que os colaboradores 
da Grenke estão a ler neste momento

Manuel Sousa

João de Sousa

Por André Mesquita, Senior Account Manager, Grenke Portugal
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Eventos 
Bons negócios

INSCRIÇÕES LIMITADAS.     350€     
GRATUITO PARA PROFISSIONAIS DAS TICS 

 Carlos Resende
Jorge Sequeira

11 
LISBOA

de Setembro 
2012 Hotel 

Tivoli Oriente
9.30h às 12.45h

13
PORTO

de Setembro 
2012 Hotel TIARA 

PARK ATLANTIC
9.30h às 12.45h

A  ALTA 
COMPETIÇÃO 
NOS 
NEGÓCIOS
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