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Master Lease Agreement 
Um novo produto GRENKE ainda mais Simples!
Financiamento com condições únicas e exclusivas para os seus clientes.

Criámos uma linha de financiamento para o seu cliente, onde apenas com um contrato e condições fixas durante 
um período de 12 meses poderá utilizar em vários investimentos. 
Não existe cobrança de novas taxas sempre que realizar uma nova operação, usufruindo sempre das condições 
acordadas no contrato inicial.
Isto significa maior flexibilidade na gestão dos seus recursos sem preocupação de renegociar financiamentos
e condições ao longo do período acordado.

Contacte-nos para mais informações e aumente as suas vendas! 

GRENKE RENTING S.A. · Lisboa · Porto · Leiria
service@grenke.pt · www.grenke.pt

Add_MLA.indd   1 19/09/13   12:37
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Para os Parceiros
o Natal já começou

O Editor
João de Sousa

O período que se avizinha é, por tradição, um bom momento de Vendas. No Canal a euforia 
do fim do ano chega mais cedo, pois é em Setembro e Outubro que são efectuadas as ordens 
de encomenda para o derradeiro trimeste do ano.

Fruto de políticas, nacionais e europeias, de aposta na sociedade do Conhecimento – como 
o Plano Tecnológico e a Agenda de Lisboa – o sector das TICs é um dos que melhor tem 
resistido aos efeitos contraccionistas da austeridade.

O facto, permitiu mesmo o aparecimento de empresas, como a Critical Software, que 
constituem verdadeiros fenómenos de sucesso, por terem sabido tomar atempadamente as 
decisões mais correctas, como a da Internacionalização, e aproveitar da melhor maneira os 
predicados dos seus recursos humanos, em apostas firmes na qualidade e inovação.

Os sinais de recuperação da economia, apesar de tímidos, são um factor extra a contribuir 
para as empresas se aplicarem, no 4º trimestre, perseguindo objectivos ambiciosos, para 
corrigir eventuais atrasos, ou ampliar resultados positivos, em relação às metas anuais.

Para o ajudar na tarefa a Bons Negócios preparou a edição que agora deposita nas suas 
mãos e, já em Outubro, mais um Evento BN, destinado a motivar a sua equipa comercial e 
Parceiros de Canal.

Atingirmos este objectivo significará que também cumpre os seus.

Bons Negócios!



4 Setembro 2013

Breves //

Dica Em Foco

Tenha um cartão para uso exclusi-
vo em compras online, com limite 
de crédito definido.

Não presuma que
os links são legítimos
Para visitar um site de banco, loja 
ou pagamento, digite manualmen-
te a URL em vez de clicar no link. 
Nunca clique em links de emails, 
mensagens em sites de redes so-
ciais, mensagens em salas de chat 
e banners de anúncios.

Cuidado com comunica-
ções falsas
A maioria das organizações finan-
ceiras nunca envia emails pedin-
do aos clientes para enviar dados 
pessoais por email, visitar o seu 
site para fins de autenticação ou 
inserir dados pessoais em janelas 
pop-up.

Confira o URL
Ao visitar uma página da Web em 
que seja necessário inserir dados 
confidenciais, verifique se o en-
dereço da página que aparece no 
browser é aquele que pretende. Se 
for composto por uma selecção 
aleatória de letras e números, não 
insira informações. BN

N o âmbito do encerramento do Mestrado 
Executivo em Empreendedorismo e Inova-
ção, o INDEG-IUL ISCTE Executive Edu-

cation realizou no início de Julho uma conferência 
final que juntou alunos, docentes e empresários 
destacados do mercado nacional. A iniciativa resul-
tou na apresentação de projectos empresariais por 
parte dos alunos que terminaram o programa. A 
abertura da conferência coube ao Presidente do IN-
DEG-IUL, Paulo Bento. Os seis projectos apresenta-
dos, que nasceram no Mestrado, estão relacionados 
com diferentes sectores e mercados: Academia de 
Costura, Break Time, Easy Way, Skypsy, UR’Mood 
e Villas Park. A moderação da conferência foi da 
responsabilidade de Rui Ferreira, coordenador exe-
cutivo do Mestrado, que juntamente com o jurado 
comentou e avaliou os projectos  apresentados. Os 
júris convidados foram: Bruno Santos Amaro (Te-
clabs), Cláudia Barbosa (AUDAX-IUL), João André 
Pereira (Grupo Caseiro), Manuel Tarré (Gelpeixe), 
Manuel Laranja, professor do ISEG e Sérgio Lorga 
(BTEN). Para o encerramento esteve presente José 
Paulo Esperança, Presidente do AUDAX-IUL e Pró-
-Reitor para o Empreendedorismo. BN

4 REGRAS
DE SEGURANÇA
ONLINE

O Federal Bureau of Investigation (FBI) esco-
lheu a Lexmark como fornecedor exclusivo de 
soluções de impressão para os próximos três 
anos, num negócio estimado em cerca de 30 
milhões de dólares, informou a marca em co-
municado. Soluções de gestão de impressão, 
substituição de cerca de 20 mil impressoras, 
software avançado de gestão de dispositivos 
(Lexmark Markvision Enterprise), Cartão de 
Acesso Comum (CAC) são alguns dos aspec-
tos da intervenção da empresa, que pretende 
ajudar o governo federal a poupar 10 biliões 
de dólares em custos até 2020. “Construímos 
anos de conhecimento e competência na área 
do governo federal, dando-nos margem para 
levar a cabo uma estratégia efectiva de im-
pressão”, explicou Marty Canning, Vice Pre-
sidente da Lexmark. BN

Acordo de
exclusividade com FBI 

ENTERASYS | Redes na Universidade
A Enterasys, fabricante mundial de redes seguras 
para empresas, anuncia a concretização de um 
projecto para o Instituto Politécnico de Santarém, 
que consistiu no desenho e implementação de uma 
infra-estrutura completa de rede de nova geração, 

Acordo

Negócio

wired, wireless e VoIP, assim como de uma solução 
de controlo de acesso à rede para a referida infra-
-estrutura para o novo edifício da Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior. BN

www.kaspersky.pt

www.indeg.iscte.pt www.lexmark.com

www.enterasys.pt 

MESTRADO EXECUTIVO
EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

CONFERÊNCIA INDEG-IUL
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Produtos // Mercado

EMC
VNX QUER REDEFINIR
ARMAZENAMENTO NA GAMA MÉDIA

www.emc.com 

A ASUS lançou os novos note-
books da série X, baseados nos 

processadores Intel Core i7 e nos grá-
ficos de alto desempenho das placas 
NVIDIA GeForce 700. 

Os novos ASUS são disponibilizados 
com várias opções de processadores 
e placas gráficas, com um “desem-
penho em modo multitarefa mais 
rápido e suave”, refere a marca em 
comunicado.

Os modelos incluem a tecnologia 
ASUS Super Hybrid Engine II para 
um arranque de dois segundos a 
partir do modo de suspensão, permi-
tindo até duas semanas em modo de 
espera, com uma protecção de dados 
automática.

As placas gráficas incluem a tecno-
logia Optimus, que otimiza automa-
ticamente o desempenho gráfico, de 
modo a obter melhores resultados e 
uma maior vida útil da bateria.

A série de notebook ASUS X550 está 
disponível em Portugal, com PVPs 
recomendados a partir de 399 euros 
(X550CA). BN

www.asus.com/pt

NOKIA

ASUS

O LUMIA 625

NOVOS
NOTEBOOKS
SÉRIE X DE 15”

O novo Nokia Lumia 625, dotado 
de um ecrã de 4,7 polegadas e co-

nectividade 4G, chegou recentemente 
ao mercado nacional. “Velocidade de 
acesso”, “enorme ecrã LCD super-sen-
sitivo” e “funcionalidades avançadas de 
imagem” são alguns dos pontos fortes 
destacados pela marca em comunicado.

O equipamento dispõe da mais recen-
te versão do Windows Phone 8, conta 
com a atualização Nokia Lumia Amber, www.nokia.com/pt-pt/

apresentando outras novidades como 
a aplicação Nokia Smart Camera ou a 
Nokia Cinemagraph. Conta ainda com 
mais de 175 mil aplicações. O preço pro-
posto de venda livre recomendado é de 
329,90 euros. BN

A EMC apresentou recentemente 
uma nova série de sistemas de 

armazenamento unificado VNX, que 
pretende redefinir o armazenamento 
de média-gama. O novo VNX aumenta 
o nível de performance das aplicações, 
a eficiência do armazenamento, a pro-
teção, a disponibilidade dos dados e a 
facilidade de utilização, de acordo com 
um comunicado da marca.

A nova série, com “a performance da 
geração anterior, a um terço do preço”, 
utiliza a recente tecnologia Intel Sandy 
Bridge e dispõe do novo software MCX 
(optimização multi-core), optimizado 
para Flash, acelerando o desempenho 
das aplicações virtualizadas. Este im-
pulso para a performance da aplicação, 
juntamente com a integração do arma-
zenamento EMC VNX com VMware 
vSphere, faz da VNX a “plataforma ide-
al para as organizações que adoptam a 
virtualização”, destaca a companhia. BN
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Mercado // Procura Parceiros

A ClubeNet lançou o Net Audio Control, um 
serviço de monitorização e alojamento que 
permite o controlo dos dados audiométricos, 
em tempo real, de qualquer estabelecimento 
ou áreas exteriores. E também procura Par-
ceiros para revenda deste produto.

Ligação a aparelhos de medição (sonómetro 
ou limitador), desde que os mesmos sejam di-
gitais e possibilitem a comunicação através de 
portas USB ou COM, leitura simultânea dos 
dados de microfone e linha, actualização e 
registo de dados a cada 30 segundos (armaze-
nando-os pelo período de 1 ano), controlo de 
médias para evitar adulteração (com base nos 
dados é gerado o nível LAeQ para adaptação 
aos níveis de incomodidade); actualização au-
tomática de software, arquivo de dados junta-
mente com o IP, data, hora, minuto e segundo 
de cada leitura; servidores próprios instala-
dos em Portugal, são algumas das principais 
características.

Outras são a monitorização e o apoio 24 ho-
ras, o sistema de envio de SMS, a visualização 
em simultâneo de todos os estabelecimentos 
com base em mapeamento Google, mostran-
do a localização dos dados, com legenda; o 
que permite a supervisão na rua, também pe-
las autoridades, através de qualquer aparelho 
móvel que disponha de ligação à Internet. BN

NET AUDIO CONTROLProcura Parceiros
para futuras
relações produtivas

Controlo
audiométrico
em tempo real

TELEPLATAFORMA

www.teleplataforma.com

A Teleplataforma, empresa 
prestadora de serviços de 
promoção e divulgação ao 

telefone, com utilização de micro site 
para visita virtual no momento do 
contacto telefónico, apresenta como 
missão o incremento da actividade 
comercial e a implementação de soluções 
que melhorem os processos de negócio 
dos clientes. 

Uma plataforma autónoma dotada de um 
“CRM” garante “a comunicação imediata” 
aos clientes de todas as oportunidades 
de negócio geradas. Independentemente 
do tamanho ou sector de actividade, 
a Teleplataforma assume-se como um 
fornecedor de serviços disponível para 
responder às necessidades identificadas 

pelas empresas, encontrando-se 
neste momento à procura de novos 
parceiros de negócio.  De acordo com 
metas estabelecidas, todos os meses a 
empresa emite reports dos resultados 
obtidos das intenções/qualificações dos 
clientes, bem como de todos os contactos 
efectuados, permitindo aos parceiros um 
focus direccionado e personalizado aos 
mercados versados.

Um contrato anual, com os objectivos 
identificados, fornece uma operadora de 
“telemarketing” dedicada, um micro site 
próprio, bases de dados “à medida”; entre 
outros, com a garantia de “uma cobertura 
de mercado efectiva e suporte à estrutura 
comercial” dos seus clientes. BN

www.netaudiocontrol.net



www.adveo.com
www.adimpo.pt



8 Setembro 2013

Parceiros // Fabricante

E
specializada na indústria 
automóvel, dispõe de uma oferta 
de soluções, complementadas por 

hardware, “implementadas em mais de 5 
mil empresas e mais de 30 mil utilizadores”, 
de acordo com uma nota de apresentação.

Estratégia
A estratégia da Alidata passa pela 
diferenciação dos produtos, sobretudo em 
termos de inovação e funcionalidades, bem 
como pela qualidade dos serviços, explica 
Fernando Amaral, Partner da empresa. “A 
escolha de um parceiro TI deve recair na 
experiência e conhecimentos sólidos na 
definição de processos e implementação 
de soluções de suporte à gestão, o que só se 
consegue com um trabalho constante e a 
longo prazo”, defende. 

A internacionalização é apontada 
também com uma estratégia, iniciada 
“já há bastante tempo”, que por força da 
actual situação do mercado, tem vindo 
a ser reforçada. “Estamos presentes nos 
PALOP e Europa com soluções adaptadas 
às diferentes realidades”, explica o mesmo 
responsável.

A Alidata estabelece relações de parceria 
estratégica com algumas entidades de 
referência para o fornecimento de soluções 
globais; aspecto tido como essencial no 
alargamento e integração da oferta, bem 

Principais
executivos

• Fernando Amaral, Partner

• Pedro Gaspar, Managing Director

• Rui Batista, Development Manager

• Carla Nunes, Chief Sales Officer

• Carla Manuel, Marketing
& Communication Manager

como para a optimização dos resultados 
das soluções. Uma forma de estar no 
mercado, caracterizada por Fernando 
Amaral, por uma “relação win-win, quer 
com parceiros quer com o cliente”. 

Vantagens competitivas
Quanto às vantagens competitivas, o 
Partner da Alidata aponta as características 
do produto e a qualidade dos serviços. 
“Somos uma empresa certificada e os 
nossos processos de implementação 
são baseados nas melhores práticas e 
metodologias de gestão e projectos, pois só 
assim o software se molda perfeitamente ao 
negócio de cada cliente, e não o contrário”.

A experiência acumulada, outra das 
vantagens apontadas, permitiu o 
desenvolvimento de um software de “fácil 
utilização e adaptação” pelas diferentes 
organizações e geografias, e com um “baixo 
custo de implementação”. Destaca ainda a 
verticalização das soluções de gestão para 
os mercados automóvel e de produção. “Foi 
uma estratégia bem sucedida que surgiu 
de uma necessidade claramente sentida 
nestes mercados”, sublinha.

No contributo dado para a melhoria dos 
negócios dos clientes, destaca a análise às 
variáveis estratégicas ligadas à eficiência 
organizacional, à gestão e à integração, e ao 
desenvolvimento de soluções que agreguem 

O VALOR DA
EXPERIÊNCIA

ALIDATA

www.alidata.pt

A Alidata, empresa nacional com três décadas de existência, 
dedica-se ao desenvolvimento, manutenção, comercialização 
e suporte de soluções de gestão para empresas de qualquer 
dimensão

valor a cada negócio. “Temos alargado o 
portefólio das nossas soluções potenciando 
as mais valias do tradicional ERP, com 
conceitos mais modernos como CRM, 
SCM, BI ou BPM, considerando sempre a 
realidade do tecido empresarial português 
e também do mercado internacional que é 
actualmente factor crítico de crescimento 
para a nossa empresa”.

Expectativas: 4º Trimestre
Para finalizar, quanto a expectativas para 
o ano que ainda decorre é apontada “uma 
taxa de crescimento superior à estimada”; 
e, para 2014, anuncia a apresentação de 
novos produtos, “consolidar a abertura 
do escritório em Moçambique” e a 
concretização de alguns negócios com 
clientes de referência daquele país. BN

Fernando Amaral, Partner
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A D-Link, um dos fabricantes de 
infra-estruturas de Networking 
líderes a nível mundial, conta 

já com uma experiência de 27 anos no 
fabrico de produtos inovadores e de alto 
rendimento. Na Europa tem 20 escritó-
rios e sede em Londres.

O fabricante concebe, desenvolve e fa-
brica soluções de Networking, sendo o 
único apto a oferecer uma solução unifi-
cada com amplas gamas nos segmentos 
de Switching, Wireless, Armazenamen-
to, Segurança, Videovigilância IP e Lar 
Digital. Este portfolio de produtos chega 
a organizações e utilizadores através da 
sua rede global de parceiros e fornece-
dores de serviços. 

A quem se dirige?
O programa Value in Partnership+ des-
tina-se aos revendedores de produtos e 
soluções de D-Link na Europa: tanto aos 
actuais parceiros como a novos mem-
bros que queiram registar-se e aprovei-
tar os benefícios e vantagens do VIP+. 

Além dos revendedores tradicionais, o 
programa focaliza outros negócios com 
potencial de vender serviços D-Link e 
Parceiros que procurem fontes de ren-
dimento adicionais, como instaladores 
de CCTV.

Porque aderir
Num mercado tão competitivo como o 
actual, os Parceiros precisam de todo o 
apoio para diversificar a oferta com Pro-
dutos que assegurem o seu crescimento 
e rentabilidade.

Com este programa a companhia evi-
dencia o seu compromisso com o Canal 
Europeu e proporciona-lhe as ferramen-
tas e suporte necessários para que venda 
mais e tenha mais sucesso.

Características-chave
e Benefícios
Acessível através do portal online http://
vipplus.dlink.com, o programa Value in 
Partnership+ oferece aos revendedores 
muitas formas de aumentar o seu ne-
gócio e de beneficiar da relação com o 
fabricante e tem características de valor 
acrescentado muito positivas para os re-
vendedores:
• Suporte técnico e comercial dedicado;
• Importantes descontos e preços espe-
ciais por projectos;
• Certificação online Gratuita e e-Learning.

Webinars e e-Learning, tanto de nível 
comercial como técnico, ao alcance do 
Canal, para que possa incrementar os 
conhecimentos e, de forma simples e sem 
custos, crescer em confiança para poder 

abordar novos projectos sem problemas.
• Acesso gratuito a Webinars  exclusivos;
• Especialização por Tecnologia.

O actual programa de canal inclui no-
vos Módulos que permitirão ao parceiro 
especializar-se a nível técnico e comer-
cial em tecnologias como Switching, Wi-
reless, Videovigilância IP e Armazena-
mento, ao mesmo tempo que lhe trarão 
vantagens competitivas, acesso a Leads 
e posição preferencial dentro do Canal 
da empresa.
• Rebates;
• Programa Demo melhorado.

Os Parceiros podem aceder a equipa-
mentos D-Link, com até 50% de des-
conto sobre o PVP, para uso interno, 
laboratório, empréstimo a clientes, etc. 
E ainda, a:
• Marketing Development Funds
Estes fundos, disponíveis para Silver e 
Gold, são negociados individualmente 
para o apoio de planos de negócio e de ma-
rketing que o parceiro apresentará para o 
desenvolvimento do negócio conjunto;
• Ferramentas do Portal VIP+
Emuladores, selectores de Produto, Cal-
culadoras de largura de banda, etc.

Em resumo, estas características foram 
concebidas para permitir aos nossos reven-

VALUE IN
PARTNERSHIP+

D-LINK

O fabricante apresentou o seu novo programa de Canal: Value 
in Partnership+. E, a avaliar pelas declarações dos seus líderes, 
a D-Link está convencida de que este “é o programa de Canal 
com mais valor para os Revendedores” do Mercado Nacional

www.dlink.com

Parceiros // Programa de Canal
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Entrevista // Parceiros

dedores uma maior eficácia na venda de 
produtos de D-Link em todas as suas gamas.

Estrutura do VIP+
O programa Value in Partnership+ con-
ta com três níveis: Registered, Silver 
e Gold. Todos os membros têm acesso 
aos recursos de marketing e vendas da 
D-Link, bem como ao plano de certifica-
ção e formação, mas os membros Silver e 
Gold poderão, além disso, beneficiar de 
incentivos, bem como de leads, propor-
cionados pela D-Link.

Os membros Gold contam, ainda, com 
maiores incentivos, em troca de um maior 
compromisso e objectivos de facturação e 
certificação. Os membros Silver e Gold 
terão também acesso a Fundos de Desen-
volvimento de Marketing, gestão de con-
tas e sessões formativas de produto.

Como ser membro
É muito simples mudar de nível, e o pro-
grama foi concebido para ajudar os reven-

dedores D-Link a consegui-lo. A passagem 
para o nível superior baseia-se na obten-
ção de uma série de certificações comer-
ciais e técnicas, e de objectivos de vendas. 

Inicialmente, todos os parceiros entram 
como Partner Registered. Para chegar 
a Silver ou Gold em qualquer categoria 
tecnológica, devem ter:
• Silver – Uma pessoa certificada em 
formação técnica pré-venda DCS (D-
-Link Certified Specialist) e um certifi-
cado técnico DCP (D-Link Certified Pro-
fessional), em qualquer das tecnologias 
disponíveis: Switching, Wireless, Video-
vigilância IP e Armazenamento;
• Gold – Além dos requisitos Silver, os 
membros Gold precisam de ter dois re-
cursos certificados DCS (D-Link Certi-
fied Specialist) e dois DCP (D-Link Cer-
tified Professional);

Se o colaborador certificado deixar a or-
ganização, é dever do Parceiro (Silver ou 
Gold) assegurar que quem o substitua 

O Canal Ibérico, e o Português especial-
mente, vinha exigindo novas ferramen-
tas que lhe permitisse enfrentar a actual 
situação de mercado. É por isso que nas-
ce o novo programa de canal, Value in 
Partnership +. Falamos de um programa 
de canal renovado, adaptado às actuais 
premissas e circunstâncias que marcam 
o dia-a-dia do negócio dos nossos par-
ceiros, onde a geração de valor, o aumen-
to da margem, a formação e a venda cru-
zada se tornam pontos fundamentais.

A D-Link volta a demonstrar o seu com-
promisso com o Canal em Portugal, 
criando um novo Programa que vem 
responder a todas estas necessidades. 
Foi concebido a pensar no nosso Canal 
actual, mas sobretudo nos Parceiros que 
operam no negócio de Business Solu-
tions, bem como todos os Parceiros que 

seja formado para continuar no nível.

Estratégia global
A D-Link está determinada a ser a me-
lhor naquilo que faz. Isso implica ofere-
cer a gama mais ampla, as melhores fun-
cionalidades, ao melhor preço. Também 
implica a certeza de ter o melhor Canal, 
que garanta às suas soluções elevados 
níveis de penetração no mercado. Mais 
que nunca, a D-Link quer assegurar que 
está à disposição dos Parceiros para os 
ajudar a crescer, isto é, dar-lhes todas as 
ferramentas de que necessitam: da for-
mação ao marketing.

O sucesso da D-Link está estreitamente 
ligado ao dos seus revendedores. Ajudá-
-los a crescer acabará por contribuir 
para o próprio crescimento da compa-
nhia, enfatizam.

Neste ano, e próximos, o Value in Par-
tnership+ irá, acreditam, proporcionar 
as ferramentas para o conseguir. BN

pretendam diversificar o actual modelo 
de negócio, no que se refere aos seg-
mentos Networking e Comunicações. 
Estruturado em 3 categorias, todos os 
parceiros entram no programa como 
Registered, podendo chegar a Silver ou 
Gold, o que lhes trará muitos benefícios 
e vantagens, desde que cumpram uma 
série de requisitos, tanto a nível de fac-
turação como de certificação.

Porquê agora?
Porque é em momentos de dificuldade 
que um fabricante líder, como a D-Link, 
deve investir no seu verdadeiro motor: o 
Canal de distribuição. Entre outras van-
tagens, destaco a inclusão de ferramen-
tas que procuram dotar o Parceiro de ar-
gumentos e valências que lhe permitam 
entrar em novos mercados e conseguir 
novas possibilidades de negócio.

O NOVO PROGRAMA DE CANAL D-LINK
Por Antonio Navarro, Sales and Marketing Manager, D-Link Iberia, S.L.

Programa de Canal // Parceiros
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UM PROJECTO 
AMBICIOSO...
E GANHADOR!

ínCentea GRUPO

O Grupo ínCentea agrega um conjunto de empresas de prestação 
de serviços profissionais nas áreas das Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Gestão

www.incentea.pt

12 Setembro 2013

Presente em Portugal, Cabo Verde, 
Angola e Moçambique, emprega 
245 trabalhadores, formados, certi-

ficados e com experiência nas soluções que 
oferece. Em 2012 registou um Volume de 
Negócios consolidado de 10,3 milhões de 
euros, dos quais 40% foram realizados nos 
mercados internacionais.

Desde cedo a inCentea apostou na Certi-
ficação como ferramenta indispensável 
à expansão do negócio, reunindo hoje, 
directamente ou por interposta empresa 
entretanto adquirida, credenciais que a 
qualificam como um dos players mais sig-
nificativos do mercado, como, por exemplo: 
APCER (ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/
IEC 27001 e NP 4457 – IDI), DGERT (em-
presa Formadora), IAPMEI (PME Excelên-
cia’10 e PME Líder 2012), e COTEC (Rede 
PME Inovação).

Um projecto abrangente
No capítulo da imagem esta empresa não 
deixa os créditos em mãos alheias, afir-
mando de forma peremptória o seu objecti-
vo de ser vista como um grupo de “Pessoas 

de Confiança, que geram Valor, nesse sen-
tido, de modo a assegurar um crescimento 
sustentado a longo prazo”, procurando, as-
sim proclama:
• Ajudar os clientes a serem mais competi-
tivos e a terem sucesso;
• Assegurar um bom ambiente de trabalho 
e o desenvolvimento dos colaboradores;
• Garantir uma justa remuneração dos in-
vestimentos realizados pelos accionistas;
• Ser inovador na forma como trabalha e 
nas tecnologias que utiliza;
• Intervir civicamente, de forma responsá-
vel, nas comunidades em que está inserida.

Para servir este projecto está presente, e 
opera, em Áreas de Competência abran-
gentes e que proporcionam propostas de 
valor coerentes e globais, estruturadas com 
base em serviços, metodologias e platafor-
mas que as tornam eficazes. Exemplo disso 
é o seu portefólio que inclui: a Consultoria 
de Negócio; os Sistemas de Informação; o 
Desenvolvimento de Aplicações; os Siste-
mas e Segurança; as Redes e Comunica-
ções; as Telecomunicações; e a Engenharia 
e Desenvolvimento de Produto.
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Estrutura do Grupo
TEM A PALAVRA...

Ambição e Qualidade
A ínCentea tem como ambição ser re-
conhecida entre as melhores empresas 
Portuguesas na área das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, em par-
ticular, no universo das PME, e desse 
modo contribuir para a Sociedade do 
Conhecimento.

Pretende acrescentar valor ao negócio 
dos Clientes e satisfazer as expectativas 
dos seus Trabalhadores, Parceiros e Ac-
cionistas de uma forma socialmente res-
ponsável, prestando um serviço de qua-

Áreas de
Competência

• Consultoria de Negócio;
• Sistemas de Informação;
• Desenvolvimento de Aplicações;
• Sistemas e Segurança;
• Redes e Comunicações;
• Telecomunicações;
• Engenharia
e Desenvolvimento de Produto.

Executivos
do Grupo

António Poças
Presidente do Conselho
de Administração

Paulo Martins
Administrador (Marketing,
Comunicação e Inovação)

João Antunes
Administrador (Comercial)

Rui Silva
Administrador (Operações)

Rosa Pedrosa
Administradora
(Recursos Humanos)

lidade diferenciada, que assegure aos 
Clientes a optimização dos investimen-
tos realizados; proporcionando a reali-
zação profissional e contribuindo para a 
realização pessoal de todos os que nela 
trabalham; e obtendo os resultados que 
garantam a sustentabilidade da empresa 
e um retorno adequado aos Accionistas.

Compromisso firme
Para tanto a ínCentea assume o compro-
misso firme - com os Clientes, Fornece-
dores e outros Parceiros de Negócio – de 
trabalhar em conjunto em projectos ino-
vadores, geradores de soluções tecnoló-
gicas globais e capazes de fortalecer com 
eles relações de longo prazo.
E a ser socialmente interveniente, es-
tando atenta aos problemas ambientais 
e sociais. BN

Qual a Estratégia da empresa? 
“A estratégia da ínCentea, como gru-
po, baseia-se em 3 eixos: Sustentabili-
dade, Satisfação e Inovação.

No eixo Sustentabilidade, a interna-
cionalização, a realização de novas 
parcerias e a introdução de soluções 
desenvolvidas internamente são os 
principais objectivos.

Na área da Satisfação, pretende-
-se a geração de valor para todos 
os stakeholders, actuando sempre 
numa relação de proximidade.

Para a ínCentea, a Inovação é a base de 
uma nova identidade, na procura de no-
vas soluções e novas formas de actuar.”

Como contribui a ínCentea
para melhorar o negócio
dos seus Clientes?
“A ínCentea, como grupo, actua em 
diversas áreas, e em cada uma contri-
bui de forma diferente. Podemos dizer 
que contribuímos para melhorar o ne-
gócio dos nossos Clientes na medida 
em que os ajudamos a ter mais e me-
lhor informação, de forma mais rápi-
da, utilizando as soluções de gestão 
que implementamos.

As nossas soluções técnicas permi-
tem ao Cliente ter mais segurança e 
controlo sobre os seus dados; apre-
sentamos soluções de comunicações 
que permitem mais rapidez e facili-
dade de acesso, a um menor custo; a 
nossa unidade de consultoria ajuda 
os clientes a desenhar e perspectivar 
melhor o seu negócio, estratégia, ob-
jectivos e forma de os controlar; e, por 
fim, na Codi, vamos mais longe e, em 
conjunto com o Cliente, desenvolve-
mos novos produtos, desde o design, 
à engenharia.”

Quais as expectativas
para o 4º trimestre de 2013?
“Normalmente o 4º trimestre do ano 
costuma ser um bom trimestre para 
as empresas do sector em que a ín-
Centea actua. Esperamos que em 
2013 a tendência se mantenha!”

António Poças
Presidente do Conselho
de Administração da inCentea
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Fundada em 1989, actualmente com certi-
ficação PME Líder, a Edicópia posiciona-se 
fundamentalmente na  Região Centro, ten-
do como mercado alvo todas as empresas 
deste território (PMEs, grandes contas) e  
organismos públicos.

O foco da actividade está centrado na ofer-
ta diversificada de produtos e serviços nas 
áreas da cópia, impressão e digitalização 
de documentos.

As principais áreas de negócio versadas 
pela empresa são as soluções de equipa-
mento para escritório, impressão digital 
de artes gráficas, grandes formatos, gestão 
documental, controlo de custos e acessos e 
ainda assistência técnica.

João Lopes aponta como vantagem com-
petitiva o facto da  Edicópia  ser “premium 
partner” da Minolta, o que permite ofe-
recer aos clientes  “um portefólio abran-
gente de serviços e soluções essenciais”. 

Esclarece ainda que a empresa tem “uma 
abordagem centrada no cliente”: “o nosso 
principal objectivo é a compreensão das 
necessidades a partir da sua perspectiva e 
a resolução dos desafios que enfrenta - vi-
samos ‘dar forma às ideias’ (Giving Shape 
to Ideas) que contribuem para um futuro 
melhor para todos”.

Relativamente a expectativas para o úl-
timo trimestre do ano, aponta para um 
“crescimento contínuo e sustentado”. BN

UM PARCEIRO NA IMPRESSÃO
E GESTÃO DOCUMENTAL

EDICÓPIA

FAMASETE

A CONQUISTA DA MESA WINGSYS 
José Barbosa, CEO

João Lopes, Director Comercial

A empresa possui conhecimento 
nas diversas vertentes de desen-
volvimento de negócio e em con-

creto na área da administração pública e 
privada, onde realiza vários projectos.

Os quadros interactivos e os equipamen-
tos “multi-touch”, destaques do portefólio 
da marca, “estão já a despertar a atenção 
pelo mundo inteiro e podem ser encon-
trados em países como o Dubai, Brasil, 
Namíbia, entre outros” sublinha José 

Barbosa, CEO da Famasete. 

Também a marca e-asy ocupa destaque 
com computadores, ecrãs, “displays”, qua-
dros magnéticos e interactivos, entre ou-
tros.

A propósito da distinção da mesa Wingsys, 
o CEO explicou que “o prémio ouro foi no 
prestigiado concurso European Seal of E-
-ExcellenceE, na categoria de Produto/ 
Serviço inovador, distinção para empresas 

com produtos digitais inovadores.

O concurso envolveu mais de 100 em-
presas de todo o mundo da área da ICT 
(Information and Communications Tech-
nology). O galardão, atribuído pelo EMF 
através de um júri de especialistas, foi 
entregue na cerimónia de abertura da CE-
BIT 2013.” A empresa está neste momento 
a expandir os seus mercados para os paí-
ses europeus e também, e “em particular”, 
para o Médio Oriente e América do Sul. BN

www.famasete.pt

www.edicopia.pt

A Famasete é uma empresa nacional, com 18 anos de existência, que actua na co-
mercialização de produtos tecnológicos e em soluções. Na abertura da última CE-
BIT, recebeu um prémio ouro de “produto/ serviço inovador”, distinção entre uma 
centena de concorrentes, com a mesa Wingsys, a sua marca própria

A Edicópia, soluções de impressão e gestão documental, tem a sede 
instalada em Aveiro e uma delegação em Coimbra, cidades onde é Ko-
nica Minolta Premium Partner



www.sage.pt/regimeivadecaixa

Novo Regime IVA de Caixa
Há vantagens para o seu negócio?

A 1 de Outubro de 2013 as empresas podem aderir ao novo 
Regime de IVA de Caixa, que permite entregar o IVA ao Estado 
só depois de recebido o pagamento dos clientes.

Tal opção poderá ter um efeito positivo na gestão do ciclo de 
tesouraria das empresas.
 
Avalie já o impacto desta alteração na sua organização.

Teste no Simulador Sage!
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PME: O “GOLPE DE ASA” 

A pressão da tesouraria e o 
corte do crédito levam mui-
tas empresas, em desespe-

ro, a arrastarem os pagamentos para 
financiarem, através dos fornecedores, 
a actividade operacional. Os valores do 
estudo falam por si. Na Europa o in-
cumprimento de pagamentos varia en-
tre 17 (Bélgica) e 27% (Itália). Na Liga 
de pagadores negligentes, Portugal bate 
o recorde.

O problema?
Segundo o estudo, em Portugal 44% 
dos actos de pagamento são realizados 
com atraso. Este é ainda o país que re-
gista maior caudal de pagamentos a 90 
dias (um terço das operações) a que não 
é alheio o crescimento dos incobráveis 
e o seu peso no volume de negócios. O 
flagelo ataca em especial empresas de 
pequena dimensão. As microempresas 
recebem a 120 dias, as PME a 90 e as 
grandes empresas a 70 dias. No entanto, 
no balanço do deve e haver, as micro-
empresas são as que mais beneficiam. 
Recebem tarde, mas pagam ainda mais 

tarde. Balanço favorável em 20 dias.
A tesouraria das grandes empresas sai 
igualmente favorecida (3 dias), caben-
do às PME a ingrata missão de funcio-
narem, na prática, como financiadores. 
Em média recebem dos clientes 12 dias 
depois de pagarem a fornecedores. O 
sector público é o que paga mais tarde 
– 139 dias em média. Pagamentos entre 
empresas – 92 dias.

A solução?
Eis alguns dos aspectos essenciais a ter 
em conta, qualquer que seja a dimensão 
da empresa:
• Monitorizar regularmente o sistema de 
pagamentos e cobranças;
• Analisar o risco de clientes antes de re-
alização dos contratos e seguir tendên-
cias de pagamento;
• Entregar as facturas atempadamente, 
prevenir atrasos e enviar as facturas 
para os departamentos adequados;
• Os contratos devem associar juros às 
dívidas vencidas a taxas elevadas;
• Definir procedimentos activos de co-
brança: envio de cartas, telefonemas e 

acções legais em momentos predefinidos;
• Adoptar mecanismos ou soluções fi-
nanceiras através de instituições espe-
cializadas que garantam o recebimento 
imediato de facturas e, consequentemen-
te, eliminem o risco da operação.

Exemplos:
Factoring, Leasing e Renting.

Em resumo: protelar pagamentos pode 
conduzir, no limite, à insolvência de em-
presas saudáveis, nomeadamente PME 
com fraco poder negocial junto de clien-
tes.

Assim, exige-se a gestores e líderes em-
presariais um conjunto de valores que 
passam por uma cultura de rigor, disci-
plina, compromisso, foco no negócio (em 
contraponto com a gestão administrati-
va de cobranças/facturação), boas práti-
cas, ética e confiança empresarial.
Sobrevivência e sucesso das empresas 
dependem destes princípios. BN

www.grenke.pt

Rui Franco, Senior Account Manager da GRENKE

Estudo recente, encomendado pela Associação Cristã de Empresários e 
Gestores (ACEGE), alerta para o colapso eminente de muitas PME devido ao 
pagamento/recebimento a tarde e más horas que destrói em Portugal, por ano, 
14 mil empregos e 2,8 mil milhões de Euros
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www.grenke.pt

“Desacelerar” não se tornou 
numa palavra de ordem da 
nossa era por acaso. Na ver-

dade, faz bem, às vezes, levar delibera-
damente as coisas devagar, se o contexto 
for o adequado. No entanto, a velocidade 
tem muitos aspectos positivos, contanto 
que não seja expressão de turbilhão sem 
sentido e pressa.

Um requisito fundamental para a velo-
cidade é o profundo conhecimento do 
terreno em que cada um se move. Um 
grande mestre de xadrez, por exemplo, 
simula na sua cabeça centenas de pos-
síveis cenários para o desenvolvimento 
de um jogo. Isto é conseguido através de 
uma combinação de sensibilidade e pen-
samento, da intuição e da razão.

Porque está em terreno que lhe é muito 
familiar, é ajudado pela experiência, in-
tuição e por um instinto desenvolvido, 
ao longo de muitos anos, para encontrar 
rapidez na simulação mental do curso 
que um jogo poderá assumir, o que, de 
resto, seria incompreensível para mui-
tas pessoas. E isto é totalmente invisível 
a partir do exterior porque a maioria 
dos jogadores senta-se calmamente ou 
até mesmo sem apresentar emoções em 
frente ao tabuleiro de jogo.

“Um requisito fundamental 
para a velocidade é o profun-
do conhecimento do terreno 
em que cada um se move”

Na “arena” dos negócios a velocidade tam-
bém depende muitas vezes de se estar a 
mover em território bem conhecido ou, 
num sentido mais amplo, num ambiente 
profissional altamente familiar.

Isto ficou demonstrado, de um modo im-
pressionante, pela crise financeira e econó-
mica de 2009, por exemplo. Nunca antes, 
na história do pós-guerra, tinha havido um 
crash económico destas proporções.

Como consequência, o desenvolvimento 
económico desacelerou enormemente por-
que as empresas tiveram de se encontrar 
no seu caminho, numa situação que era 
completamente nova. Abrandaram o de-
senvolvimento a fim de se concentrarem na 
sobrevivência à crise.

Nos países de língua alemã, após este revés, 
as coisas começaram a mover-se de novo 
muito rapidamente, mas noutras partes da 
Europa as repercussões e a crise das dívi-
das ainda estão hoje a dificultar o cresci-
mento económico.

A rapidez desempenha um papel impor-
tante na nossa área de trabalho, a loca-

ção. No triângulo constituído pelo cliente, 
vendedor e empresa de leasing, temos de 
assegurar que a rapidez, ou melhor, a fal-
ta dela, não se torna um factor limitador 
numa venda. Isto pode acontecer muito 
facilmente quando o cliente quer comprar, 
mas a empresa de leasing não pode dar-lhe 
uma resposta clara sobre se vai aceitar o fi-
nanciamento.

Decisões como esta são um terreno extre-
mamente familiar porque estamos no mer-
cado desde 1978 e temos, ao longo destes 35 
anos, estudado e analisado todas as facetas 
dos serviços financeiros. Reiteradamente, 
analisamos com o maior rigor os nossos 
processos internos, optimizando a rapidez 
e a capacidade de tomada de decisão.

Hoje podemos reagir mais rapidamente do 
que qualquer outro fornecedor de serviços 
da nossa área. Naturalmente, os nossos 
parceiros revendedores beneficiam com 
isto pois a nossa rapidez ajuda-os a reagir 
de forma rápida e flexível às solicitações 
dos seus clientes.

Para tal, foi necessário um enorme volume 
de trabalho, mas valeu a pena. BN

SÓ “RAPIDEZ”
NÃO BASTA

www.grenke.de/en

Wolfgang Grenke,  
Presidente e CEO (Chief Executive Officer)

da GRENKELEASING AG.
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“Há mais coisas na vida do que aumentar a sua velocidade”, 
Mahatma Gandhi é citado como o tendo dito a certa altura. 
É uma afirmação com a qual posso concordar, bem como 
provavelmente muitos outros o farão
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FINANCIAMENTO

TAREFA
IMPOSSÍVEL
OU DESAFIO?

Rui Ferreira, Docente do ISCTE-IUL, Consultor de empresas

E stas empresas estão também 
sujeitas a variações mais in-
tensas das suas vendas, o que 

aliado a estruturas de financiamento 
por regra débeis, acaba por se reflectir 
de forma dramática na gestão da tesou-
raria mensal e, em casos mais graves, na 
necessidade de entrar em processos for-
mais de insolvência.

Mesmo com vendas estáveis ou cres-
centes, se a estrutura de financiamento 
destas empresas for débil, com prazos 
recebimento de clientes mais longos e 
em casos de empresas com actividade 
industrial e comercial, com crescentes 
necessidades de stocks de matéria-pri-
ma e mercadoria, a falta de capital circu-
lante (fundo de maneio) e a diminuição 

O acesso ao financiamento continua a ser um dos principais 
obstáculos para a sobrevivência das empresas portuguesas no 
actual contexto adverso. Em particular as de menor dimensão 
e as nascentes

da liquidez disponível vem definitiva-
mente agravar a situação de tesouraria, 
que pode mais uma vez precipitar casos 
de insolvência, mesmo com vendas cres-
centes e incremento de resultados ope-
racionais.

Em suma, grande parte das empresas de 
menor dimensão em Portugal enfrenta 
hoje em dia uma situação de constran-
gimento de liquidez, muitas vezes origi-
nada por escassez de capitais próprios e 
falta de capacidade de auto financiamen-
to, agravada por dificuldades de acesso 
ao crédito (por via de exigência de ga-
rantias e elevado risco) e custos do finan-
ciamento mais elevados, particularmen-
te agravadas num contexto de também 
pouca liquidez no sistema bancário.

www.iscte.iul.pt

Tema de capa // Financiamento
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SE ESTÁ COM PRESSA…
• Grande parte das empresas 
de menor dimensão em Por-
tugal enfrenta hoje em dia um 
constrangimento de liquidez, 
muitas vezes originado por 
escassez de capitais próprios 
e falta de capacidade de auto 
financiamento, agravado por 
dificuldades de acesso ao crédi-
to (por via de exigência de ga-
rantias e elevado risco) e custos 
do financiamento mais eleva-
dos, particularmente agravados 
num contexto de também pouca 
liquidez no sistema bancário;
• Cabe, no entanto, aos empre-
sários demonstrar que conse-
guem aliar as duas variáveis 
críticas para o financiamento 
da actividade e assim captar 
o interesse dos agentes que fi-
nanciam a economia. Como 
conseguir isso? A resposta está 
na reestruturação inteligente e 
na inovação;
• unca antes como hoje, exis-
tem fontes disponíveis alterna-
tivas para financiar a activida-
de empresarial que apresente 
aquelas premissas: projectos 
com potencial de crescimento 
e inovação, desenvolvidos por 
empresários com capacidade 
de liderança;
• A questão que se coloca é sa-
ber como aceder às fontes de 
financiamento disponíveis; 
• Para além da obrigatoriedade 
de um plano credível de rees-
truturação e/ou inovação, que 
claramente demonstre como 
irá a empresa gerar cash-flows 
no futuro, é crítica a decisão 
sobre o mix adequado dessas 
fontes e a identificação das en-
tidades que podem analisar os 
projectos sem constrangimen-
tos do ponto de vista de enqua-
dramento no âmbito das suas 
políticas de investimento.

TESOURARIA NÃO
TEM DE SER UM PESADELO
Este constrangimento ao nível da estrutura 
de financiamento obriga os empresários a 
focarem a sua atenção na gestão de tesou-
raria, libertando pouco ou nenhum tempo 
para a gestão estratégica das suas empresas, 
o que se agrava em casos com estruturas ac-
cionistas de base familiar ou fragmentadas.

Este foco no curto prazo e a falta de liquidez 
pode implicar por seu turno uma menor ca-
pacidade de retenção de recursos humanos 
qualificados, menor poder negocial junto 
de credores, uma menor (ou mesmo nula) 
capacidade de investimento (o que torna as 
empresas naturalmente menos competiti-
vas) e logo um risco operacional e financei-
ro maior…

Se considerarmos que os agentes que 
financiam a economia (em particular a 
banca) também enfrentam dificuldades 
na angariação de fundos para a sua ac-
tividade e logo apresentam uma menor 
apetência para apoiar empresas com 
maior risco associado,  com maior foco 
na gestão de portfolio de crédito/inves-
timento actual, facilmente se conclui 
que há uma tendência  maior da parte de 
quem financia a actividade empresarial 
em apoiar empresas, não só com boa qua-
lificação de risco (declinando financiar 
de forma natural as que se encontram 
em situação económico-financeira débil), 
mas sobretudo as que juntam a um bom 
rating, boas perspectivas de crescimento 
futuro e capacidade de inovar.

Facilmente se depreende que cabe aos 
empresários demonstrarem que con-
seguem aliar as duas variáveis críticas 
para o financiamento da sua actividade e 

assim captar o interesse dos agentes que 
financiam a economia. Como conseguir 
isso? A resposta está na reestruturação 
inteligente e mais uma vez, na inovação.

Financiamento // Tema de capa

Fonte IAPMEI, Adaptado
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INOVAR, INOVAR, INOVAR
Sobre a inovação, como já tive oportunida-
de de referir em artigo anterior, será crucial 
que os empresários focalizem a sua inter-
venção em “drivers” estratégicos como:

• A exploração de novos mercados (nichos 
e diversificação geográfica via internacio-
nalização);

• A diversificação de produtos e serviços, 
por via da identificação e avaliação per-

manente das necessidades dos seus 
clientes actuais e potenciais;

• A diferenciação permanente dos 
concorrentes;

• E a utilização de recursos huma-
nos e materiais, de forma flexível e 
eficiente.

Para tal, a planificação adequada 
de um pro-
cesso de in-
vest imento 
por via de 
crescimento 
orgânico de 
e x p a n s ã o , 
moderniza-
ção ou mes-
mo de subs-
tituição, quer ou por via de aquisição de 
outras empresas ou unidades de negócio, 
afigura-se como fundamental.

A cobertura das necessidades de tesouraria 
(investimento em fundo de maneio) estará 
assim sempre associada àquele processo de 
investimento, o que torna o seu financia-
mento possível recorrendo a fontes estáveis 
e não somente sustentadas no curto prazo.

A outra variável crítica é a reestruturação 
empresarial, que em muitos casos deve 
preceder obrigatoriamente o processo de 
investimento em inovação.  Os planos de 

reestruturação envolvem normalmente 
medidas concretas para incremento de re-
ceitas e racionalização de custos de explora-
ção, para além de propostas de reembolso 
de dívidas ao estado, banca e fornecedores 
consentâneas com expectativas realistas 
de geração de cash-flows operacionais  e 
existência de garantias (reais ou pessoais) 
que podem ser prestadas para o efeito.

Por isso, se torna difícil dissociar os proces-
sos de reestruturação dos investimentos 

em inovação. Ambos têm que necessaria-
mente coexistir e muitas vezes acompa-
nhados pela implementação de medidas 
de melhoria da governação societária que 
tornam o processo credível perante actuais 
e potenciais financiadores (como por exem-
plo, no caso de empresas familiares, a sepa-
ração entre interesse de negócio e interesse 
da família e, nos grupos empresariais, o 
desenho de operações de cisão, split-up’s, 
spin-off’s,  fusão, alienação de activos ou 
unidades de negócio).

PLANEAR E NÃO REAGIR
Para implementar qualquer plano de rees-
truturação ou plano de investimento em 

inovação e crescimento, será pois necessá-
rio identificar de forma realista necessida-
des de capital a curto e a médio prazo (in-
vestimento em fundo de maneio necessário 
e em activos fixos) e não somente montan-
tes indispensáveis para cobrir deficits 
imediatos (e por vezes estruturantes) de 
tesouraria.

E só demonstrando essa “vontade” de re-
estruturar e investir é que os empresários 
terão sucesso no financiamento da sua ac-

tividade e assim romper o ciclo vicioso da 
falta de liquidez atrás referido. Face a este 
argumento, a pergunta legítima do leitor 
é se existem então fontes disponíveis em 
Portugal para financiar projectos credíveis 
de reestruturação e inovação, demonstrada 
essa “vontade” por parte dos empresários.   
A resposta é claramente positiva e ainda re-
forçada pela evidência de que nunca antes 

como hoje, existem fontes 
disponíveis alternativas 
para financiar a actividade 
empresarial que apresente 
aquelas premissas: projec-
tos com potencial de cresci-
mento e inovação, desenvol-
vidos por empresários com 
capacidade de liderança. 

A questão que se coloca é 
de saber como aceder a essas fontes de fi-
nanciamento disponíveis. Para além de ter 
que existir um plano credível de reestrutu-
ração e/ou inovação onde fique claramen-
te demonstrado como a empresa irá gerar 
cash-flows no futuro, são variáveis-chave 
desse processo a decisão sobre o mix ade-
quado dessas fontes e a identificação das 
entidades que podem analisar os projectos 
sem constrangimentos do ponto de vista de 
enquadramento no âmbito das suas políti-
cas de investimento. 

É esta reflexão que irei explorar com mais 
detalhe num próximo artigo. BN
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ESTÁ AÍ O EVENTO BN
  PARA PARCEIROS

09:30h Boas Vindas

09:45h José Rousseau

10:45h Coffee-Break

11:00h Ricardo Mendoza

12:30h Encerramento

BIOGRAFIAS

AGENDA

Os eventos motivacionais promovidos pela Bons Negócios são 
já uma realidade incontornável na agenda de todo o Canal 
das TIs, reunindo, em Lisboa e no Porto, os Fabricantes, 

Distribuidores e Parceiros mais representativos do sector. Os mais 
de 650 participantes, em representação de 475 empresas, em média, 
assim o comprovam de forma inequívoca.

O Evento BN que se segue, subordinado ao tema “NEGÓCIO DO 
FUTURO, FUTURO DO NEGÓCIO”, terá lugar já nos próximos dias 8 e 
10 de Outubro, em Lisboa e no Porto, respectivamente. A edição de 
Lisboa decorre no Hotel Olissippo Oriente e a do Porto na EXPONOR. 
Desta feita, os Oradores convidados são José Rousseau e Ricardo 
Mendoza.

Os Eventos Bons Negócios são gratuitos para profissionais das TICs.

José Rousseau
Natural de Beja, onde nasceu a 
16 de Abril de 1957, José António 
Rousseau licenciou-se em Direito 
pela Universidade Clássica de Lis-
boa (1980) e fez uma Pós-Gradu-
ação em Distribuição e Logística 
pelo ISEG (2005). Professor au-
xiliar convidado no IADE, tem em 
curso uma especialização em Co-
mércio e um doutoramento. Depois 
de trinta anos como Director Geral 
da APED e de vinte como Profes-
sor de Marketing no IADE, IPAM e 
ISEG, chegou o momento de iniciar 
uma nova actividade como con-
sultor de Distribuição.

Ricardo Mendoza
Especialista em Exercício, Nu-
trição e Sono. Criador do Método 
SANO, é apaixonado por inspirar 
pessoas para uma vida melhor!

Atleta e treinador de alta com-
petição, com vários títulos inter-
nacionais, milhares de sessões e 
formações como personal trai-
ner, instrutor & formador/orador, 
gestor e líder de vários negócios 
e empresas, encontra-se actual-
mente a liderar o projecto interna-
cional “Pura Energia” Wellness and 
motivation SUCESS, JP+ Ibéria e 
Método SANO!
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O paradigma quanto mais ligações 
melhor está a dar lugar a um mo-
delo de “comunidade” (“menos 

pessoas, mais relevantes para mim”). 
Isto acontece tanto devido a preocupa-
ções com a privacidade como com a eco-
nomia do tempo.

Social everything
A ludificação (gamification), sector emer-
gente, está a mudar a maneira como apren-
demos, assim como as empresas operam, 
quer incentivando os vendedores, treinan-
do funcionários ou estimulando o entu-
siasmo dos consumidores. “As gerações 
das redes sociais estão a tornar-se empre-
endedoras sociais redefinindo as empresas 
a partir do interior com as tecnologias que 
definem as suas vidas”, aponta o estudo.

Software social: as empresas podem cons-
truir redes mais amplas e ágeis para gerar e 
entregar valor aos clientes, tendo por base a 
informação social recolhida e ferramentas 
de co-criação. Por outro lado, o consumi-
dor é activo, ligado, reformulando as em-
presas de fora.

Mobilidade e conectividade: o futuro am-
biente dos negócios. Será necessário gerir 
muitos relacionamentos ao mesmo tempo, 
fomentando relações individuais e perso-
nalizadas.

Redefinindo valor:
a batalha
do novo consumidor
O consumo conspícuo, utilizado para 
demonstrar o sucesso, continua entre as 
classes médias globais emergentes. Mas 
o incremento de valor está a ser redefini-
do: as empresas estão a passar da oferta 
de produtos e serviços para experiências 
holísticas. Os consumidores têm opções, 
e estão a adoptá-las. Querem personali-
zação, e com as novas tecnologias podem 
participar na criação de valor, mudando 
o paradigma de “feito para mim” para 
“feito comigo”.

“O campo de jogo de muitas empresas 
está a ser democratizado, à medida que 
o consumidor vai ganhando a luta do 
novo consumidor”, nota o estudo. Na 
educação, tecnologias disruptivas como 
as plataformas digitais interactivas es-
tão disponíveis em todo o mundo a bai-
xo custo para ricos e pobres. Valor no 
futuro: cada vez mais partilhado comigo 
e não feito para mim. 

Mobilidade
na produção e consumo
A mobilidade está em toda a parte: re-
cursos, pessoas, produtos e serviços, 
capitais, conhecimento, etc., etc... O 
consumo ocorre em qualquer lugar e 

O FUTURO AQUI 
TÃO PERTO!?

A MARCA DOS PRÓXIMOS ANOS

O Global Trends Report 2013 apresenta as principais tendências 
que deverá ter em conta nos próximos anos. O estudo apresenta 
um mundo em reconfiguração, onde se acentuam tendências e há 
inovação… e muitas incógnitas. A não perder!    

www.globaltrends.com/reports/gt-2013

a qualquer hora; as ferramentas e os 
recursos necessários para a produção 
estão mais amplamente distribuídos. 
O tele-trabalho via Internet está em 
crescimento, onde pequenas peças de 
grandes tarefas são necessidades emer-
gentes. Os avanços na fabricação em 
pequena escala, incluindo impressão 
3D, vão reformular a produção no fu-
turo, permitindo a criação de produ-
tos personalizados em casa ou através 
de quiosques. Estas tendências vão ser 
potenciadas por avanços tecnológicos 
como os materiais inteligentes, a Inter-
net of things e a nanotecnologia. As coi-
sas que fazemos, ou as empresas, não 
têm de ser controlados centralmente: a 
propriedade pode ser distribuída (com-
partilhar ou alugar um item).

A educação será mais distribuída, auxi-
liada por novas ferramentas de ensino 

Tracey S. Keys,
Directora da Strategy Dyna-
mics Global SA. Consultora 
e Executiva com mais de 20 
anos de experiência, mun-
dial, em Estratégia complexa 
e problemas organizacionais
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Thomas
W. Malnight,
Professor de Estratégia no 
International Institute for 
Management Development 
(IMD), Lausanne, Suiça

em massa, qualquer pessoa conectada 
“pode” ser aluno ou professor.

Próxima revolução social:
o redesenho do trabalho
Máquinas e robôs inteligentes poderão 
realizar não apenas as tarefas subalter-
nas, mas qualquer trabalho que possa 
ser reduzido a etapas repetitivas.

O editor da revista “The Futurist”, Tho-
mas Frey, prevê que mais de 2 mil mi-
lhões de empregos poderão desaparecer, 
até 2030, nos sectores da alimentação, 
transporte de automóveis e ensino; bem 
como nas indústrias vulneráveis à subs-
tituição por impressoras 3D. Mas, subli-
nha o estudo, “no mundo digital ainda é 
necessária criatividade humana, emoti-
vidade e envolvimento, e sofisticação de 
pensamento”. O desafio será assegurar 

uma mão-de-obra pronta e capacitada 
para esta redefinição.

Nova corrida ao espaço
Os avanços científicos dos programas 
espaciais tiveram um impacto significa-
tivo no modo como vivemos e trabalha-
mos, desde a introdução de novos mate-
riais até aos satélites.

Agora, a aventura capitalista está na li-
derança da corrida ao espaço. Viagens 
comerciais espaciais e “pressões” para 
a exploração de recursos no espaço, 
como asteróides de minerais raros, são 
uma realidade, após a privatização do 
programa espacial de transportes norte-
-americano.

Geopolítica
“O foco será nos BRICS”: basta abrir um 
jornal ou ouvir um executivo para en-
contrar a referência. É aqui que encon-
tramos o crescimento hoje e o deveremos 
encontrar no futuro. O poder económico 
está a mudar para os BRICS, caracteri-
zados por um rápido desenvolvimento 
devido a uma combinação de factores 
como o aumento do poder financeiro, 
recursos, conhecimento, população e ri-
queza dos consumidores.

Escalada 
de conflitualidade devido
à escassez de recursos
Mais de 9 mil milhões de pessoas espe-
radas no planeta em 2050. Incremento 
da riqueza e da urbanização. Recursos 
sob pressão. Se juntarmos as alterações 
climáticas e o aumento dos desastres na-
turais como secas e inundações, não fica 
um cenário muito optimista.A procura 
de recursos naturais, incluindo água, 
alimentos, minerais, metais, terras agrí-
colas e de energia está já bem além do 
ponto em que a terra pode reconstituir 
os recursos.

Mantendo as actuais tendências, signi-
fica que em meados de 2030 a popula-
ção mundial vai exigir duas vezes mais 

recursos do que o planeta pode fornecer. 
Instabilidade social, conflitos decorren-
tes da competição por recursos cada vez 
mais escassos.

Aprofundamento
dos negócios: do lucro
para o efeito 
Muitas empresas estão a dirigir a “arti-
lharia” na direcção de uma consciência 
amplamente disseminada entre clientes, 
funcionários e outras partes interessa-
das sobre a necessidade de inovação e 
mudança positiva para enfrentar desa-
fios sociais e económicos. É clara a apos-
ta na gestão ambiental e na religação às 
comunidades locais – “ser local” está a 
tornar-se um mercado por si só.

O desafio da segurança
O Ciberespaço como última fronteira 
da segurança. O mundo digital - e a de-
pendência dele - deixa indivíduos, orga-
nizações e nações vulneráveis; não só à 
utilização abusiva de informações, mas 
a graves ameaças à segurança.

Há uma maré crescente de processos 
judiciais e de políticas de regulamenta-
ção. Em vez da liberdade prometida pelo 
mundo digital, estaremos em risco de 
uma sociedade hiper vigiada?

Sistema financeiro
redesenhado
Os reguladores querem mudar, as em-
presas querem novos meios de financia-
mento e o consumidor quer alternativas.
As alternativas ao dinheiro multiplicam-
-se: moedas de comunidade, redes so-
ciais de moedas, BitCoin e cupões, entre 
outros. Confiança é a palavra-chave para 
o crescimento de um sistema com mais 
“operadores” - de retalhistas a bancos co-
munitários passando pelo crowdfunding.

Até os clientes mais fiéis são novos in-
vestidores. Afinal, quem é que precisa 
dos bancos? BN
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Os benefícios da tecnologia cloud 
estão amplamente divulgados. 
Custo reduzido, rapidez e tran-

sição de despesas de capital (CAPEX) 
para despesas operacionais (OPEX) são 
alguns dos exemplos mais recorrentes. 

Os principais factores que têm estado a 
empurrar os negócios para a “nuvem”, 
apontados pelo estudo “Business Cloud: 
The State of Play Shifts Rapidly”, da Ca-
pGemini, são o custo reduzido, 56 %; a 
redução do tempo de chegada ao merca-
do, 41 %; e a eficiência operacional, 39 %.
Quanto aos principais obstáculos que 
estão a impedir uma expansão maior da 
“nuvem”, de acordo com a mesma inves-
tigação, são o medo da segurança vio-
lada, a resposta de 41 % das instituições 
inquiridas, problemas com os dados pró-
prios, 35 %, e a falta de integração, 33 %. 

Por outro lado, nos últimos meses muito 
tem sido escrito sobre “shadow IT” (so-
luções de TI e sistemas criados e aplica-
dos dentro das empresas e organizações, 
sem a sua autorização). Os dados reuni-
dos a partir de logs em redes mostram 
que o número de serviços de computa-
ção em nuvem em uso pelos colabora-
dores é 10 vezes superior ao estimado. 
A profusão de “shadow IT” pode parecer 
assustadora, no entanto, as equipas de 
segurança de TI podem tomar o controlo 
e segurança de forma proactiva dos seus 
dados na nuvem. Aqui ficam registados 
cinco passos.

Compreender
a sua utilização
da nuvem e exposição 

“Check this box to agree to the terms and 
conditions of this website/app/service”. 

Certamente já leu esta caixa de diálogo 
inúmeras vezes, através da qual concor-
da com os termos e condições de um ser-
viço, mas e as restantes 30 páginas que 
esclarecem sobre o conteúdo do mesmo 
e que deverá ler sempre que se inscreve 
num novo serviço na nuvem?

Quando se trata de informação confi-
dencial da empresa, o habitual é os co-
laboradores fazerem upload e download 
de dados para muitos serviços, mas as 
letras miudinhas dos termos e condi-
ções ficaram por ler. Estes certificados 
contêm detalhes tão importantes como 
quem detém a propriedade intelectual 
do upload para o site e o que acontece 
com seus dados se o provedor de servi-
ços de computação em nuvem encerrar 
a empresa.

PARA ACABAR
DE VEZ
COM O MEDO 

Cloud

Ao longo dos últimos anos os departamentos de Tecnologias de Informação 
(TI) têm sido surpreendentemente lentos no uso em pleno da “nuvem”. E qual é 
a principal preocupação apontada? A segurança dos dados corporativos. O que 
lhe propomos é um conjunto exaustivo de procedimentos que o deixarão mais 
tranquilo, seguramente
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Criar e aplicar
uma política
de segurança de dados

Se o seu caso é semelhante ao da maior 
parte das empresas, é provável que te-
nha políticas que definam quais os tipos 
de dispositivos que podem aceder à sua 
rede corporativa, e que os serviços de 
computação em nuvem são permitidos 
ou bloqueados pela firewall.

Mas, existem excepções, como quando o 
departamento de Marketing recebe per-
missão para usar o Twitter. Dependendo 
da solução de firewall, pode acabar por 
dar permissão a uma ampla categoria de 
“media social”, o que inclui numerosos 
serviços com os quais se correm maiores 
riscos. Além disso, se bloquear o Twit-
ter também terá de bloquear sites de 
terceiros e aplicações que servem como 
proxies do Twitter, o TweetDeck e Hoot-
Suite.

Minimizar o risco
de violação de dados

Quase todas as semanas é tornado públi-
co mais um caso de um alto quadro de 
uma empresa que sofreu uma violação 
de segurança, expondo dados confiden-
ciais de um cliente. As violações de da-
dos podem ter impacto na reputação de 
uma organização, levar à perda de negó-
cios e até mesmo dar lugar a multas.
Embora os serviços em nuvem possam 
ser como um sonho na medida em que 
lhe facilitam o trabalho e consequen-
temente a vida, podem rapidamente 
transformar-se num pesadelo quando 
a segurança dos dados confidenciais é 
comprometida.

Dropbox, Evernote e Google são apenas 
alguns dos serviços que recentemente 
sofreram importantes violações de se-
gurança.

Manter vigilância
contra o malware
e acessos maliciosos

As ameaças à segurança podem ser tão 
prejudiciais quando tenham origem no 
interior da organização ou no fornece-
dor de serviços de computação em nu-
vem a quem confiou os seus dados.

Os seus colaboradores têm acesso a da-
dos confidenciais que vão desde contac-
tos de vendas para os seus clientes até 
aos números de segurança social. Por 
outro lado, podem também transferir 
enormes quantidades de dados da “nu-
vem”. Como podemos ter a certeza que, 
quando o fizerem, não transferirão tam-
bém malware? O desafio é proteger-se 
contra as ameaças de algumas “maçãs 
podres” sem limitar a liberdade dos seus 
colaboradores de serem mais produti-
vos.

Proteger contra
a perda de dados 

Das informações armazenadas em apli-
cações empresariais e bancos de dados 
deverá ser feito um backup, de modo a 
dar garantias de segurança. Mas, e o que 
é que acontece com os dados na nuvem? 
Passar de uma solução de ERP para ins-
talações baseadas em “nuvem” não eli-
mina a necessidade de proteger os dados 
contra perdas ou exclusão.

De facto, é ainda mais importante para 
salvaguardar que os dados armazenados 
na nuvem não são perdidos, uma vez que 
os fornecedores de cloud muitas vezes 
apresentam normas de protecção de da-
dos inconsistentes, que podem não estar 
de acordo com as políticas de protecção 
de dados da sua empresa. BN

Lista de verificação para
protecção da sua empresa

1. Criar um inventário dos serviços na nuvem 
em utilização pelos funcionários, analisando 
os ficheiros log dos dispositivos “egress” (fi-
rewalls, proxies, SIEMs);

2. Realizar avaliações periódicas de riscos nos 
serviços cloud e comparar a segurança jurídi-
ca e a dos negócios nos serviços prestados;

3. Actualizar os funcionários sobre o perfil de 
risco dos serviços mais popularmente usados, 
quando a utilização dos mesmos aumenta;

4. Desenvolver uma política abrangente sobre 
o que é permitido nos dispositivos e serviços 
de computação em nuvem: compliance, segu-
rança da informação e jurídico;

5. Auditoria regular sobre execução de políti-
cas que garantem a consistência das firewalls 
e proxies;

6. Estender as soluções DLP aos serviços em 
nuvem para impedir que informações pesso-
ais identificáveis (PII) saiam da empresa;

7. Reforçar a autenticação multi-factor para 
serviços em nuvem aprovados pela empresa;

8. Proteger os dados através de encriptação 
enquanto estiverem armazenados na nuvem, 
tornando-os deste modo indecifráveis na 
eventualidade de violação de segurança;

9. Manter o controlo das chaves de encripta-
ção de modo a que o serviço de computação 
em nuvem não consiga ler os dados;

10. Analisar regularmente os serviços cloud 
para identificar padrões de uso anómalo que 
possam indicar roubo de dados e malware;

11. Desenvolver benchmarks de utilização por 
departamento e geografia para detectar se as 
anomalias dependem do contexto;

12. Pesquisar todas as instâncias de um mes-
mo ficheiro quando é identificado “malware” 
para determinar a sua exposição;

13. Backup e replicação dos dados armazena-
dos na nuvem, tanto ERP, CRM ou documentos 
para o caso de perda de dados;

14. Definir políticas para aprovar e acompa-
nhar os aplicativos de terceiros que tenham 
acesso aos seus negócios críticos nos serviços 
cloud;

15. Garantir que as políticas de retenção são 
aplicadas adequadamente aos dados na nu-
vem para evitar exclusão acidental.

Tecnologia // Serviços
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A Ernst&Young (EY), organização global de prestação de serviços 
profissionais de auditoria e de assessoria nas áreas fiscal, tran-
sacções e gestão, está presente em território nacional através da 
EY Portugal, com escritórios em Lisboa e no Porto. Para as TI apre-
senta vários tipos de intervenção, de que a seguir lhe damos conta

OS SERVIÇOS
DE APOIO ÀS TI

ERNST&YOUNG

O s números são por demais 
demonstrativos da dimensão 
global da companhia: 167 mil 

colaboradores, mais de 700 escritórios 
em 140 países, de acordo com os valo-
res registados até 30 de Junho do ano 
passado.

No ano financeiro com termo na mesma 
data registou receitas globais de 24,4 
mil milhões de dólares. 

Serviços
Entre os diversos serviços que disponi-
biliza, encontra-se a consultoria às TI. 
Com o objectivo de ajudar e de alavan-
car o desempenho dos negócios, a EY 
propõe vários tipos de intervenção nesta 
área, que passamos a identificar: 

• Transformação de TI (possibilitar, men-
surar e melhorar a eficácia, a fim de aumen-
tar o retorno geral sobre o investimento);

• “Application Advisory” (colaboração 
com os clientes de modo a transformar 
os negócios pela tecnologia, utilizando a 
vasta experiência técnica e empresarial 
para implementar soluções de software 
específicas para cada sector);

• Consultoria na gestão de processos 
complexos (contribuição para levar a 
cabo transformações das TI em gran-
de escala, inclusivamente aquelas que 
envolvem implementação de soluções/
sistemas complexos. Auxilia também os 
clientes a gerirem o programa completo 
de transformação, incluindo a gestão 
de fornecedores);

• Serviços de riscos e auditoria em TI 
(ajuda para gerir os riscos, em linha com 
a estratégia de negócio, através da inter-
venção de profissionais da área e de au-
ditoria em TI, utilizando o vasto conhe-
cimento técnico e em gestão de riscos 
detido pela organização global).

Além destes serviços - note-se que as 
competências de que a EY dispõe em 
operações rotineiras, gestão e tomada 
de decisões estratégicas são a base da 
sua capacitação relativa a aspectos das 
TI -, está presente nas seguintes áreas 
de apoio: mudança organizacional e de 
pessoas, direcção estratégica e gestão 
de programas.

Estrutura global
A estrutura global da companhia é com-
posta por Executivo e Regiões, com sede 

em Londres, tendo como CEO, Mark 
Weinberger. Na primeira incluiu-se a 
liderança global, estruturas de admi-
nistração e quatro áreas geográficas. As 
Regiões, que são 29, agrupam-se em 
torno dos blocos Américas, Europa, 
Médio Oriente, Índia e África, Ásia-
-Pacífico e Japão.

Esta estrutura, de acordo com a compa-
nhia, permite decisões rápidas, a exe-
cução da estratégia e o providenciar de 
um serviço excepcional aos clientes in-
dependentemente da sua localização ge-
ográfica. “Uma organização global uni-
ficada na abordagem e não um conjunto 
disperso de práticas locais”, esclarece.

Localmente, a EY está empenhada em 
fazer parte da construção de “um mun-
do melhor”, do trabalho para os seus 
colaboradores, para os clientes e para as 
respectivas comunidades.

Globalmente, apresenta-se como estan-
do unida em torno destes valores parti-
lhados, que inspiram os colaboradores 
espalhados por todo o mundo e os orien-
ta a “fazer a coisa certa” e ao “compro-
misso com a qualidade”. BN

www.ey.pt/PT/en/Home

CEO, Mark Weinberger

Negócio // Consultor



29Setembro 2013

Com a necessidade crónica de fazer diminuir o peso da 
máquina do Estado, muito se têm discutido as regras aplicáveis 
ao contrato de trabalho em funções públicas, seja no que se 
refere a remuneração, tempo de trabalho ou meios de cessação 
do vínculo laboral

FLEXIBILIZAÇÃO 
DA LEI LABORAL

ATPR

Menos mediáticas, mas não menos rele-
vantes, são as alterações muito recente-
mente introduzidas à lei laboral no âm-
bito privado. Com a mesma preocupação 
de contribuir para o equilíbrio das con-
tas públicas, desta vez pela positiva, in-
centivando o crescimento da economia 
através de alterações ao funcionamento 
do mercado de trabalho, entendeu o po-
der legislativo rever a lei laboral, alte-
rando regras com o propósito claro in-
troduzir factores de maior flexibilidade 
no domínio laboral privado. 

Com o anunciado propósito de promover 
a sustentabilidade das empresas portu-
guesas e de estimular a criação de em-
prego, a quinta alteração ao Código do 
Trabalho, decorrente da Lei 69/2013 
de 30 de Agosto, visa essencialmen-
te ajustar a compensação devida pela 
cessação do contrato de trabalho nas 
situações que tal cessação é promovida 
pelo empregador.

Esta alteração tem igualmente o propó-
sito de aproximar a legislação nacional à 
lei laboral da generalidade dos Estados 
membros da União Europeia, minimi-
zando as assimetrias.

Compensação
pela cessação
de contratos por tempo
indeterminado
O montante da compensação devida pela 
cessação do contrato de trabalho por 
tempo indeterminado promovida pelo 
empregador, seja no âmbito de um des-
pedimento colectivo, despedimento por 
inadaptação ou por extinção de posto de 
trabalho, passa a corresponder a 12 dias 
de retribuição base e diuturnidades por 
cada ano completo de antiguidade. O re-
gime que vigorou até 30 de Outubro de 
2011, fixava a compensação em 30 dias 
e, de acordo com o regime que vigorou 
após 1 de Novembro de 2011 e que irá 
manter-se até 30 de Setembro de 2013, 
tal compensação passou a estar fixada 
em 20 dias. 

Compensação
pela caducidade
de contratos a termo certo
Sendo promovida pelo empregador a ca-
ducidade de contrato de trabalho a termo 
certo, o trabalhador tem agora direito a 
uma compensação correspondente a 18 
dias de retribuição base e diuturnidades 
por cada ano completo de antiguidade

Compensação
pela caducidade
de contratos a termo incerto
Fazendo o empregador cessar um con-
trato a termo incerto, o trabalhador terá 
direito a uma compensação assim calcu-
lada: i) 18 dias de retribuição base e diu-
turnidades por cada um dos três primei-
ros anos completos de antiguidade ii) 12 
dias de retribuição base e diuturnidades 
nos anos subsequentes.

Entrada em vigor
e regras transitórias
Estas alterações aplicam-se aos contra-
tos que venham a ser celebrados após 1 
de Outubro de 2013.

No que respeita aos contratos que es-
tejam em vigor antes dessa data, esta 
quinta alteração ao Código do Trabalho 
introduz um complexo regime transi-
tório que poderá implicar o cálculo da 
indemnização referente a cada um dos 
anos de antiguidade com base em regras 
distintas, contendo ainda tectos máxi-
mos para o montante global da compen-
sação e para a remuneração base mensal 
a ter em conta. BN

Consultor // Negócio

cbarata@atpr.pt | www.atpr.eu 

Por Catarina Morgadinho Barata, Advogada
Athayde Tavares, Pereira da Rosa & Associados – Sociedade de Advogados, RL



30 Setembro 2013

Parceiros // Entrevista

A PHC Software, S.A. dedica-se em 
exclusivo ao desenvolvimento de 
software de gestão. Tem como 

missão disponibilizar a melhor solução tec-
nológica de gestão para permitir aos seus 
clientes aumentar rentabilidade.

Fundada há 24 anos, conta com 135 colabo-

radores, em Lisboa, Porto, Madrid, Luanda 
e Maputo e registou, em 2012, um volume 
de negócios de 6,5 milhões de euros.

A complementaridade do portefólio, a qua-
lificação dos Parceiros e o carácter  intuiti-
vo das soluções são os principais “trunfos” 
da empresa, garante a Executiva...

“PARCEIROS SÃO O MAIOR
CARTÃO-DE-VISITA
DAS NOSSAS SOLUÇÕES”

Céu Mendonça, Sales Director, PHC

Em entrevista à BN, a Directora Comercial da PHC explica a 
estratégia da empresa, que privilegia de forma exclusiva o 
Canal, com mais de 420 Parceiros certificados, que garantem 
a presença do Software PHC em 29.200 Empresas onde é 
usado por mais de 135 mil utilizadores

Novo regime
de IVA de Caixa
A PHC procedeu à actualização e adequa-
ção legal das suas soluções PHC CS e PHC 
FX ao novo Regime de IVA de Caixa, que 
vai entrar em vigor no dia 1 de Outubro, 
para que as empresas possam estudar e 
avaliar atempadamente, de forma sim-
ples e intuitiva, os reais benefícios que 
as novas regras podem trazer para o seu 
negócio. O Regime de IVA de Caixa vai 
permitir às empresas procederem à en-
trega do IVA ao Estado apenas após a boa 
cobrança das facturas emitidas aos clien-
tes. Para melhor integrar os seus clientes 
no novo quadro legal e simplificar todo o 
processo, a PHC disponibiliza uma calcu-
ladora que permite às empresas simula-
rem, de forma rápida, os ganhos/benefí-
cios que podem obter. Esta calculadora 
exibe os resultados num gráfico que mos-
tra a diferença da tesouraria líquida, com 
e sem o regime de IVA de Caixa.

Para além disto, a empresa procedeu a di-
versas actualizações nos seus produtos. 
As principais alterações foram realizadas 
no PHC Gestão CS e PHC Contabilidade CS, 
em que se destacam desenvolvimentos 
com análises adaptadas, um novo ecrã de 
integração de dados que indica quais as 
dívidas com exigibilidade do IVA a ven-
cer, novos layouts de impressão da infor-
mação disponível, entre muitas outras. O 
plano de contas incluído no PHC CS será 
modificado para incluir de base as contas 
específicas para a configuração correcta 
do CSNC de vendas e compras.

www.phc.pt/portal/e/IVA_Caixa.aspx

João de Sousa, Jornalista www.phc.pt
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Entrevista // Parceiros

PHC Service FX:
SaaS on-line

Trata-se de uma ferramenta online dis-
ponível na modalidade SaaS – Software 
as a Service, desenvolvida com o intuito 
de ajudar as empresas a gerirem de for-
ma mais eficaz os pedidos de clientes ex-
ternos. No entanto, pode igualmente ser 
usada de forma interna nas empresas, 
ajudando-as a gerir com igual eficácia as 
dúvidas suscitadas pelos próprios cola-
boradores.  O novo Service FX possui uma 
integração automática com o sistema de 
correio electrónico das empresas, sendo 
toda a gestão feita por intermédio do en-
vio e recepção de mensagens através das 
contas habitualmente usadas no dia a 
dia. O Service FX agiliza a recepção e ges-
tão de pedidos dos clientes e permite tirar 
relatórios importantes para os gestores 
analisarem a capacidade de resposta do 
seu serviço de apoio. Devido à sua nature-
za SaaS, basta estar conectado à internet 
para aceder a qualquer produto PHC FX. 
Integra-se na perfeição com as restantes 
soluções FX e vem completar o portefó-
lio deste sistema, tendo capacidade para 
responder às mais diversas necessidades 
das empresas de serviços.

www.phcfx.com/pt/e/oqueeservice.aspx

Bons Negócios:
Qual a Estratégia
e Modelo de Negócios da PHC? 
Como se relaciona com
os Parceiros?

Céu Mendonça: A PHC não efectua 
vendas directas, fazendo todo o seu ne-
gócio através de uma rede de distribui-
ção composta por mais de 400 empresas 
Parceiras. Os Parceiros são o maior car-
tão-de-visita das nossas soluções. Pos-
suímos uma excelente relação com os 
nossos Parceiros, e tentamos disponibi-
lizar-lhes soluções cada vez mais adap-
tadas à sua realidade e que respondam 
às necessidades dos seus clientes.

Quais as vantagens
competitivas oferecidas?

O grau de complementaridade do nosso 
portfólio, a qualificação do nosso canal 
de Parceiros e a “intuitividade” das nos-
sas soluções são as grandes vantagens 
que apresentamos face à concorrência.

Estão actualizados face
às alterações Fiscais de 2013?

O software de gestão assume um papel 
de extrema importância para ajudar as 
empresas a cumprirem todos os requi-
sitos legais. Temos em grande atenção a 
adequação legal dos nossos produtos a 
todas as alterações fiscais, assegurando 
que as empresas tomem as melhores de-
cisões para o seu negócio.

Em que medida a PHC
contribui para melhorar
o negócio dos seus Parceiros?

Temos uma relação muito próxima dos 
Parceiros, ouvindo as suas sugestões e 
implementando-as nas nossas soluções. 
Queremos estar sempre na linha da 
frente e dar-lhes todas as ferramentas 
possíveis para que também o seu negó-
cio seja um sucesso.

Que apoio dão
às microempresas?

O acesso das microempresas ao softwa-
re de gestão tem de ser facilitado em 
Portugal, pois este tecido empresarial é 
uma parte fulcral da nossa economia. 
Temos essa consciência e vamos apre-
sentar dentro em breve novas medidas 
de apoio para que possam usufruir das 
melhores soluções de gestão.

Quais as expectativas
para o 4º trimestre?

Continuamos a trabalhar para a evolu-
ção das nossas soluções, para que pos-
sam ajudar no aumento da competiti-
vidade das empresas. Preparámos um 
conjunto de novidades no nosso softwa-
re para responder à vaga de alterações 
legais, vamos disponibilizar novas ver-
sões e novos produtos nas várias solu-
ções PHC. Esperamos com isso ir cada 
vez mais ao encontro do que as empresas 
necessitam. BN

FX max Edition

A nova FX max Edition, inserida na ofer-
ta FX, é uma gama desenvolvida para 
empresas que necessitam de funciona-
lidades mais avançadas para a adapta-
ção perfeita às suas necessidades espe-
cíficas. A FX max Edition inclui todas as 
funcionalidades do sistema FX net Edi-
tion – destinado a empresas sem grande 
complexidade de processos –, como tam-
bém oferece a dinâmica de um sistema 
personalizado, sendo uma excelente 
opção para empresas que querem criar 
a própria identidade. Inclui importantes 
funcionalidades de raiz que permitem 
criar, organizar e gerir de forma eficaz 
toda a informação relevante para os ne-
gócios: Campos de Utilizador, para mais 
fácil personalização da informação que 
se pretende usar; Campos Obrigatórios, 
para garantir coerência e uniformida-
de da informação; Explorador de Dados, 
que cruza informação para encontrar o 
que procura consoante as necessidades, 
entre outras. As várias funcionalidades 
avançadas da nova oferta FX oferecem 
maior controlo sobre todas as vertentes 
do negócio, como por exemplo, definir 
Moedas e Câmbios, Gerir Cheques, criar 
Produtos Compostos, tipos de Documen-
tos e Referências multibanco Ilimitados, 
ou até Controlar Clientes incumpridores 
cancelando automaticamente as suas 
encomendas e facturação. A max Edi-
tion assegura todas as funcionalidades 
FX, quanto às questões da certificação e 
conformidade com a legislação em vigor; 
segurança; estatística; gestão de utiliza-
dores e cópia de segurança dos dados as-
sociados a cada conta.

www.phcfx.com/pt/e/max-edition.aspx
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RH // Salários e Licenças

Um relatório recente da “Worl-
datWork” estima que os au-
mentos salariais para 2014 se 

situem, em média, nos 3.1 %, o que re-
presenta um aumento de 0,2 % em re-
lação à previsão para o ano corrente.

Além desta tendência, importa consi-
derar outros aspectos determinantes, 
como distribuir os salários de acordo 
com as divisões dentro da empresa, ten-
do em conta que algumas não contri-
buem directamente para o crescimento.

É recomendável a adopção de uma 
metodologia na atribuição dos salá-
rios em todas as divisões. Também 
é importante reconhecer que os or-
çamentos estão sujeitos a alterações 
decorrentes da avaliação de desempe-
nho do colaborador.

O trabalhador deverá estar preferen-
cialmente na posse de metas e objec-
tivos anuais, previamente definidos 
- um instrumento útil na avaliação 
do desempenho. As tabelas de clas-
sificação, com itens como “abaixo da 
média”, “na média”, “acima da média” 
e “excepcional”, contribuem para defi-
nir níveis de aumento. Uma empresa 
com lucro bruto de 12 % pode conside-
rar aumentos 0, 3, 6 e 9 %, de acordo 
com a classificação sugerida.  

Salários competitivos são outro as-

pecto incontornável. A maioria dos 
trabalhadores compara os seus sa-
lários com os da concorrência. Deve 
ter uma ideia dos valores em ques-
tão para acompanhar a tendência ou 
superá-la no caso de colaboradores 
que pretende “segurar”. Não podendo 
acompanhar os valores, pode conside-
rar outras opções, como benefícios e 
programas que equilibrem a relação 
trabalho - vida pessoal, melhores que 
as dos concorrentes.

Por fim, os factores macro-económi-
cos. A maioria dos trabalhadores  está 
atenta às condições locais e nacionais. 
No contexto actual, com muitas eco-
nomias nacionais sem crescimento e 
deprimidas, é provável que a maioria 
compreenda que haja aumentos pouco 
significativos ou mesmo que não ocor-
ram. No entanto, as alterações no custo 
de vida devem ser reflectidas na folha 
de pagamento. É expectável que face à 
depreciação do rendimento disponível, 
o colaborador procure alternativas.

Em síntese, é importante ter presen-
tes todos estes factores na altura de 
determinar salários e aumentos. Na 
maioria das empresas os funcionários 
são o motor que impulsiona o cresci-
mento. Assim, é muito clara a impor-
tância que representa o facto de se 
sentirem satisfeitos. BN
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O QUE CONSIDERAR
NA ALTURA
DOS AUMENTOS

Salários

Pagamento e reconhecimento são os dois factores cruciais 
para a moral, o desempenho e o crescimento da produtividade 
de qualquer trabalhador

LICENÇAS
DE PATERNIDADE 

Um estudo nacional sobre empregadores 
realizado em 2012, no Reino Unido, pelo 
Families and Work Institute, Society of 
Human Resources Management, e ou-
tras entidades, verificou que a licença de 
paternidade, para cônjuges de mulheres 
que deram à luz, diminuiu entre 2005 e 
2012.

Deverão as empresas definir com clareza 
políticas de licença de paternidade? Se 
perguntarmos a Chris Duchesne, vice-
-presidente da companhia de soluções de 
trabalho Care.com, que disponibiliza ser-
viços online, a resposta é um inequívoco 
sim. Argumenta que faz toda a diferença 
no modo como os funcionários se sentem 
em relação ao local de trabalho quando 
aproveitam as referidas licenças.

Duchesne chama também a atenção dos 
empregadores para a necessidade de co-
nhecerem em detalhe a lei que regula-
menta as licenças, bem como avaliarem 
com igual precaução os prós e contras na 
adopção de políticas concretas.

Duchesne considera ainda que os pais 
se mostram muitas vezes relutantes em 
tirar proveito da licença remunerada, re-
comendando que se incentive o seu uso, 
desde que a mesma seja preparada atem-
padamente e se salvaguarde a disponibi-
lidade para eventuais contactos em caso 
de emergência. BN
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entre a melancolia e a falta 
de vontade para fazer o que 
quer que seja, até ao dia que 
surge na biblioteca um amigo 
do seu falecido pai. Esse ami-
go promete-lhe mudar a vida 
e garante que, em apenas um 
dia, visitando quatro profes-
sores muito especiais, tam-
bém eles líderes sem títulos, 
Blake poderá ser o melhor do 
mundo na sua profissão.

Desta forma começa a aven-
tura de Blake. Cada professor 
tem uma lição para ensinar 
a Blake e cada uma delas 
aplica-se a um dos diferen-
tes campos necessários para 
liderar.

Comentário: No seu livro 
mais recente, Robin Sharma, 
apresenta uma visão sobre 
isso mesmo: liderar sem tí-
tulo, o que significa que não 
é preciso ter a palavra líder 
escrita na testa para se com-
portar como tal.

Essencialmente, Sharma 
conta-nos uma fábula onde 
Blake, ex-militar dos EUA e 
de regresso da sua missão 
no Iraque, passa os dias na 
biblioteca onde trabalha, por-
que vê nesse trabalho uma 
forma de passar o tempo. Al-
tamente perturbado pela sua 
experiência de guerra, Blake 
vive os dias deambulando 

Comentário: No livro mais 
importante e criativo sobre 
a forma como os sentidos 
afectam as nossas decisões 
de compra diária, o guru do 

Victor Ferreira, GRENKE

Título: BrandSense

Autor: Martin Lindstrom

Editora: Gestão Plus

“KILLER APP” DO GESTOR
Para a BN a ferramenta decisiva do Sucesso é aprender algo novo todos os dias.
Nesta rubrica, partilhamos com o Leitor os nossos livros de cabeceira. Boa Leitura!
O Editor

ESTILOS DE VIDA
Por Luís Mota, GRENKE

Saúde e Bem-estar

Na ausência de exercício físico diário, o 
corpo torna-se um depósito de tensões 
acumuladas, provocando stress e rou-
bando energia para enfrentar o dia-a-dia.

Premissas como saúde e bem-estar 
são conceitos presentes nos valores da 
GRENKE, que procuramos passar a to-
dos os colaboradores. Semanalmente, a 
equipa GRENKE saía para uma corrida 
no final do dia trabalho. Inicialmente a 
acção teve bastante adesão mas, devido 
à incompatibilidade de agendas, optámos 

A actividade física e o desporto são essenciais para a nossa saúde 
e bem-estar e constituem um dos pilares para um estilo de vida 
saudável, a par de uma boa alimentação

por treinos individuais, passando a “reu-
nir” em provas organizadas.

O próximo encontro será no Urban Trail 
Run, 12 de Outubro próximo, no Porto. 
Em breve iremos alargar esta iniciativa 
aos Parceiros, promovendo a sua par-
ticipação em algumas iniciativas, seja 
caminhar, correr ou, quem sabe, num 
futuro próximo, realizar uma maratona 
GRENKE. 

Bons treinos e… bons negócios. BN

como poderemos, como em-
presa, construir engagement 
junto dos consumidores com 
a nossa marca.

branding, Martin Lindstrom, 
revela como as empresas e 
os produtos mais bem-suce-
didos do planeta integram 
o tacto, o sabor, o cheiro, a 
visão e o som para criar mar-
cas que os consumidores não 
conseguem esquecer - literal-
mente! Com uma abordagem 
inovadora, reveladora e mui-
to surpreendente, Brandsen-
se demonstra a importância 
da ligação multissensorial no 
comportamento consciente 
e subconsciente do consumi-
dor. Tão importante quanto 
isso, é compreendermos de 
que forma somos influencia-
dos todos os dias em determi-
nadas decisões de compra e 

Bruno Morais, GRENKE
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