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Festas Felizes 
com Bons Negócios

O Editor
João de Sousa

É neste trimestre que se jogam muitas das expectativas de todos os Parceiros do Canal. 
Para muitos, felizmente, o final do ano vem confirmar a correcção das decisões tomadas, 
traduzidas pela consolidação dos resultados e pelo cumprimento ou, até, nos exemplos mais 
felizes, pela ultrapassagem dos objectivos definidos para o ano civil.

Para outros, pelo contrário, o fim do ano constitui um momento de decepção mas, e 
sobretudo, de reflexão. Há que perceber as razões que conduziram a números aquém dos 
objectivos, quais as decisões que se interpuseram entre o planeado e os resultados obtidos. 
Como todos os efeitos têm as suas causas é essencial identificar com rigor e disciplina o que 
terá corrido menos bem.

Só falha quem não tenta e os resultados menos positivos podem ser, e quase sempre são, 
fontes pródigas de conhecimento e, por isso, do aperfeiçoamento no desempenho. Não vale, 
portanto, a pena, desmoralizar ou perder a motivação. Uma vez localizadas as causas torna-
se mais fácil descobrir os novos caminhos a trilhar e quais as correcções necessárias.
Para tal, sabe que pode contar com o apoio incondicional da Bons Negócios que, edição 
a edição, procurará sempre apetrechá-lo com a melhor e mais actualizada informação, 
indispensável à gestão da sua empresa. O seu sucesso será também o nosso.

A equipa da BN, deseja aos Parceiros do Canal de TICs, e respectivas famílias e amigos, um 
Feliz Natal e um magnífico ano de 2014. Repleto de...

Bons Negócios!
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Breves //

Dica Em Foco

A Kaspersky Lab, no relatório de 
“malware” referente ao terceiro 
trimestre de 2013, nota que 97,5% 
de todos os ataques contra as pla-
taformas móveis são dirigidas ao 
Android.

A companhia informa em comu-
nicado que registou um total de 
120.341 modificações de “malwa-
re” móvel, o que representa quase 
20 mil ocorrências mais do que 
no trimestre anterior. Os Trojans 
SMS representaram 61% de todos 
os programas maliciosos móveis, 
sendo que o Google Cloud Messa-
ging começa a ser utilizado como 
o centro de administração adicio-
nal para os Trojans.

A companhia vem explicar que “as 
modificações não são detecções 
individuais ou programas mali-
ciosos, mas amostras de códigos 
maliciosos que os cibercriminosos 
utilizam para infectar as aplica-
ções móveis legítimas”, adian-
tando ainda que o procedimento 
comum é descarregar aplicações 
legítimas e modificá-las com o có-
digo malicioso. BN

I nterligar a educação escolar e as novas tecnolo-
gias na promoção do uso seguro e responsável 
para jovens entre os 11 e 13 anos, a bordo de um 

“smartbus”. É esta a iniciativa de responsabilidade 
social da Huawei, que vai percorrer escolas de Lis-
boa e do Porto. No interior do “Smartbus Huawei” 
vão decorrer aulas de cerca de 50 minutos, para gru-
pos com o máximo de 24 alunos, realizadas através 
de recursos audiovisuais interactivos tais como 
vídeos e aplicações multimédia, incluindo a inte-
racção por toque e jogos interactivos desenvolvidos 
especialmente para o projecto. O objectivo é propor-
cionar uma utilização dinâmica e divertida, mas ao 
mesmo tempo educativa, demonstrando como de-
vem abordar os riscos da Internet, redes sociais e 
utilização do e-mail. A iniciativa quer também sen-
sibilizar os pais, encarregados de educação e profes-
sores para o diálogo entre gerações, contribuindo 
para o uso adequado das Tecnologias de Informação 
e Comunicação.  Pedro Ferreira, Director Geral da 
Huawei Portugal, considera que o projecto materia-
liza a identidade da sua empresa ao aliar “o carácter 
extremamente inovador” com a “contribuição para 
a melhoria da educação em novas tecnologias.” BN

ANDROID
ALVO PREFERENCIAL 
DOS CIBERATAQUES

A Capgemini e a SAP anunciaram recentemen-
te o reforço da cooperação, com o propósito de 
desenvolver vários projectos de integração de 
soluções em clientes de referência no mercado 
nacional. A primeira, enquanto empresa reco-
nhecida como revendedora de valor acrescen-
tado (VAR) da SAP, expande o portefólio de 
aplicações da companhia disponíveis no mer-
cado. Em comunicado, a SAP destaca o maior 
acesso às inovações nas áreas da mobilidade 
empresarial, da informação analítica de ne-
gócio, do “cloud computing” e da computação 
“in-memory”.  A Capgemini Portugal explica 
que pode agora aumentar a presença no ecos-
sistema SAP, anunciando uma oferta integra-
da de software SAP e serviços de consultoria e 
de implementação Capgemini. BN

SAP e CAPGEMINI
APOSTA EM MODELO
DE VALOR ACRESCENTADO

CISCO | Melhores capitais para trabalhar 
O estudo inédito sobre as “Melhores Capitais para 
Trabalhar na Europa”, recentemente apresenta-
do em Lisboa, contou com a participação da Cis-
co Portugal, que assim pretendeu “demonstrar o 
compromisso” em contribuir para se alcançar tal 

Estudo

Parceria

distinção, refere a companhia em comunicado.
A Cisco foi agraciada este ano, pela terceira vez 
consecutiva, com o “Great Place to Work” em Por-
tugal, iniciativa do Great Place to Work Institute, 
entidade promotora do estudo, juntamente com a 
autarquia. BNwww.kaspersky.pt

www.huawei.com/pt/ www.sap.com

www.cisco.com/web/pt 

“SMARTBUS” PARA
“EDUCAR AS GERAÇÕES DO FUTURO” 

HUAWEI
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Notícias // Mercado

DATA SYSTEMS

REFORÇA ÁREAS DE “BACKUP” 
E GESTÃO DE SISTEMAS

O Nokia MixRadio acaba de ser lançado em 
31 países. A função “Surpreende-me”, servi-

ço de streaming gratuito de música que opera a 
partir dos hábitos de audição, é um dos atributos 
em destaque. Para os utilizadores usufruírem de 
uma rádio personalizada, basta um simples toque 
num botão, podendo até ser partilhada. “Estamos 
a disponibilizar o mais intuitivo e personalizado 
serviço de streaming de música”, declarou Jyrki 
Rosenberg, Vice-presidente da área de Entertain-
ment. O serviço pode ser descarregado a partir da 
loja Windows Phone. BN

NICOLE ANASENES
É A NOVA CHIEF FINANCIAL
OFFICER DA INFOR

www.infor.com

A Infor tem desde Novembro uma 
nova Chief Financial Office, Ni-

cole Anasenes. Reportando directa-
mente ao CEO, Charles Phillips, fica 
instalada na sede da companhia em 
Manhattan (EUA). Anasenes ocupou 
antes o cargo de VP e Chief Financial 
Officer da unidade de negócios da Mi-
ddleware do Grupo IBM. Do seu cur-
rículo académico fazem parte o MBA 
da Wharton School da Universidade 
da Pensilvânia e um bacharelato da 
Universidade de Nova Iorque.

O CEO da Infor, Charles Phillips, 
destaca “a ampla mistura das capa-
cidades de negócio e financeiras da 
Nicole”, que “ajudará” na próxima fase 

O acordo entre as duas companhias vem 
permitir o reforço da presença da Data 

Systems na região Europa, Médio Oriente 
e África, bem como o desenvolvimento do 
canal de distribuição específico, conceden-
do aos parceiros de negócio “novas solu-
ções com vantagens competitivas”, explica 
a companhia em comunicado.

Gonçalo Mello, Sales Manager da Data Sys-
tems, “acredita”que o acordo vai permitir a 
ambas as instituições disponibilizar “duas 
soluções de valor”, tornando possível aos 
actuais parceiros de negócio da Dell “ofere-

A Data Systems assinou em Outubro uma nova parceria com a Dell 
Software. O portefólio nas áreas de “backup” e Gestão de Sistemas 
ganha duas novas soluções: a “Dell KACE” e a “Dell AppAssure

cer uma solução de IT completa”.

De acordo com a mesma fonte, o Technical 
Manager da Data Systems, Bruno Madeira, 
depois de ter utilizado as tecnologias con-
siderou que a Dell AppAssure “veio revo-
lucionar o mercado da Data Protection ao 
agregar backup, compressão, encriptação, 
replicação e recovery numa única solução 
de software”.

A nova versão 5 do Dell AppAssure, vem 
permitir um desempenho “ainda melhor 
e uma maior flexibilidade” para backups 

de expansão global companhia. “Com 
o aumento de dez vezes mais em no-
vas versões de produtos ao longo dos 
últimos três anos e uma linha de pro-
dutos totalmente actualizada, há uma 
oportunidade para expandir para 
mais cidades e indústrias e acrescen-
tar mais parceiros em cada país”, su-
blinha o CEO, explicando ainda que 
a experiência de Anasenes vai ajudar 
a estratégia relativa ao programa Up-
gradeX, lançado recentemente.

Está a decorrer na Infor a iniciativa 
Rede Mulher Infor, um programa 
com ênfase estratégico no crescente 
talento feminino dentro da compa-
nhia. BN

www.datasystems.pt 

Windows e Linux, com opções editáveis de 
replicação e recovery que abrangem tanto 
ambientes físicos como virtuais e cloud, 
que assim são protegidos através de uma 
única consola de gestão.

Quanto à solução Dell KACE, destaca-se a 
abordagem à gestão de sistemas com base 
em appliances, o que permite não só pou-
par tempo ao administrador de sistemas 
mas também recursos financeiros. Dife-
rente das soluções MDM independentes, 
dispõe de funcionalidade de gestão de dis-
positivos móveis. BN

NOKIA PARA MELÓMANOS
QUE GOSTAM
DE SER SURPREENDIDOS 

www.mixrad.io/pt/pt
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Mercado // Conferência

ECONOMIA DIGITAL E DIREITO
ACEPI

Serviços WEB 2.0, Patentes, ISPs 
e Titulares de Direitos de PI, No-
mes de Domínio e Governação 

da Internet, Privacidade, Dados Pesso-
ais e Correio Electrónico nas Empresas, 
Cloud Computing, Contratação Pública 
Electrónica, Cibercrime, Banca Online, 
Mobile, Angola e Moçambique, Protecção 
dos Consumidores Online, Jogo Online, 
Publicidade, e-Factura e Desmaterializa-
ção na Administração Pública foram os 
temas em agenda, que contaram com a 
intervenção, entre outros, de Jude Umeh, 
Senior Consultant and Enterprise Archi-
tect na Capgemini UK e Fellow of the BCS 
Chartered Institute for IT (keynote spe-
aker), Cédric Manara, Copyright Counsel 
da Google e Mário Monte, presidente da 
Universidade do Minho.

Os desafios que os novos cenários em 
constante mudança da Economia Digital 
estão a colocar aos enquadramentos le-
gais e regulatórios estiveram em cima da 
mesa ao longo de dois dias.

O coordenador da conferência, o vice-
-presidente da ACEPI, Manuel Lopes Ro-
cha, sublinhando que a “a Economia Di-

gital é a única área que resiste e melhora 
nos tempos de crise”, defende que o Direi-
to “não pode desistir da Economia Digi-
tal”, tem antes de gerar diferentes respos-
tas.  “O Estado, a indústria, o comércio, 
tudo muda sob o influxo da tecnologia, 
como acontece nas formas contratuais da 
Cloud Computing.

O mesmo sucede na desmaterialização 
das actividades do Estado, temas, aliás, 
há muito pressentidos pelas Escolas de 
Direito Público de Coimbra e Lisboa, por 
exemplo. Até em África a revolução digi-
tal transforma a realidade, pelo advento e 
imposição do Mobile que simboliza uma 
nova revolução dentro da revolução da 
Economia Digital”, defende o responsá-
vel da ACEPI. 

O keynote speaker, Jude Umeh, citado 
pela ACEPI, numa intervenção sobre os 
desafios da Economia Digital e a forma 
como o Direito funciona como uma for-
ma de protecção, mas também por vezes 
de barreira à criatividade, defendeu que 
“as empresas têm de mudar a forma como 
pensam e tentar ver o mundo e a forma 
como evolui, ajustando-se às mudanças 

A Conferência Economia Digital e Direito realizou-se no final de Novembro,
em Lisboa. Na iniciativa, promovida pela Associação do Comércio Electrónico
e da Publicidade Interactiva (ACEPI), foram debatidas as tendências mais relevantes
e os desafios com que se confronta o Direito na Economia Digital

do digital”, sob risco de perder oportuni-
dades num mundo em transformação.
Umeh sobre as questões associadas à pro-
priedade intelectual apontou os exemplos 
da indústria da música para lembrar que 
a protecção é boa, mas que pode ser de-
masiado restritiva e impedir as pessoas 
de criarem novos conteúdos.

Cédric Manara, relativamente à forma 
como os detentores de direitos devem 
combater a pirataria, deixou um conse-
lho: “follow the money”, adiantando ain-
da que a colaboração futura entre forne-
cedores de serviços online e estes deverá 
passar por uma nova forma de combate à 
pirataria, centrada não no “normal utili-
zador”, mas naqueles que tentam rentabi-
lizar os conteúdos ilegais.

Nota para a intervenção de Alexandre 
Fonseca, presidente da ACEPI, que lem-
brou o facto de em 2012 terem sido mo-
vimentados 50 mil milhões de euros em 
transacções electrónicas no mercado 
português: “não é um mercado pequeno, 
não é um valor nada desprezível e não 
está limitado só a empresas da nova Eco-
nomia”. BN



www.adveo.com
www.adimpo.pt
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Mercado // Apresentação

PROTEGE PCS, MACS E 
DISPOSITIVOS ANDROID 
COM UMA SÓ LICENÇA

OPINIÃO
Kaspersky Internet Security Multi-Dispositivo

O Kaspersky Internet Security Mul-
ti-Dispositivo permite proteger a 
actividade na Internet em todos 

os dispositivos com uma única solução. 
A ferramenta inclui f u nc ion a l i -
dades inovadoras e 
tecnologias como a 
Caixa de Segurança, a 
Prevenção Automáti-
ca de Exploits, ZETA 
Shield e Verificação 
de Aplicações, para 
proteger a informa-
ção financeira e dados 
pessoais.
Para activar o Kas-
persky Multi-Disposi-
tivo é necessário ape-
nas um único código 
universal, podendo 
optar-se entre licen-
ças para 3, 4, 5 e 10 
dispositivos, em qual-
quer combinação. 

Um estudo da Kas-
persky Lab, realizado pela B2B Interna-
cional este ano, refere que os lares na Eu-
ropa Ocidental contam com uma média 
de 5,1 dispositivos ligados à Internet, in-
cluindo dois smartphones ou tablets. São 
já equipamentos imprescindíveis para 
estar on-line, mas muitos utilizadores 

desconhecem que precisam da mesma 
protecção, sobretudo agora que são cada 
vez mais alvo de ciber-ameaças.

O sistema operativo Android é o alvo pre-
ferido dos cibercriminosos: 99% de todo 

o malware móvel detectado 
pela Kaspersky Lab 
foi criado para estes 
dispositivos. Além 
disso, o volume de-
tectado em 2013 está 
a crescer: na primeira 
metade do ano mais 
de 50 mil novas va-
riantes, quando em 
2012 se verificaram 
38 mil. 

À medida que cresce 
a quota de mercado 
dos computadores 
Mac, os ataques vão-
-se orientando para 

esta plataforma. A Kaspersky 
garante também um elevado grau de se-
gurança on-line, sem redução no rendi-
mento do equipamento.

Preços Kaspersky (3 dispositivos)
Internet Security Multi-Device: €59,95 
Internet Security 2014: €59,95 
Anti-Virus 2014: €39,95 BN

Foi no alto de um hotel na Gran Via, 
em Madrid, que a Kaspersky juntou 
algumas dezenas de jornalistas, à 
volta de uma piscina, para anunciar 
que a luta contra os maus da fita é 
para continuar porque a ameaça é 
real e cada vez mais sofisticada. 

A organização, que reuniu responsá-
veis ibéricos da Kaspersky, jornalis-
tas e blogers da Península, ofereceu, 
para além das estruturas de apoio, 
um almoço de confraternização ao 
ar livre e um espectáculo de nata-
ção sincronizada, executada por 
um grupo de atletas espanholas que 
surpreendeu pela originalidade da 
coreografia.

Paralelamente, um espectáculo pro-
tagonizado pela equipa de filma-
gens contratada para o evento, com 
mergulhadores e câmaras voadoras, 
atraiu os hóspedes mais curiosos.

Fica a certeza que, se os hackers 
aterrorizam com os seus ataques, 
cada vez mais rebuscados, os bons 
da fita passaram com eficácia a sua 
mensagem, mostrando que têm fôle-
go e imaginação para cativar e ofere-
cer alguma segurança aos clientes / 
utilizadores desse espaço tão pouco 
seguro que é a Internet. BN

A Kaspersky Lab anuncia o lançamento do Kaspersky Internet 
Security Multi-Dispositivo, uma solução de segurança que 
oferece protecção em tempo real para PCs com Windows, 
Mac, bem como smartphones e tablets Android

www.kaspersky.pt

Rodrigo de Souza,
em Madrid



Todo um conjunto de benefícios 
para a sua empresa

A gama de impressoras e 
multifuncionais Canon i-SENSYS, 
contribuem para melhorar a 
produtividade e eficiência do 
seu trabalho.

Aumento da Produtividade
ComCom a vasta gama i-SENSYS, pode escolher o equipamento que melhor se 
adapta às suas necessidades e que oferece aos utilizadores os serviços 
necessários. Quer seja uma impressora inteligente e ligada em rede, ou 
um equipamento multifuncional versátil, a sua equipa vai agradecer as 
impressões de elevada qualidade e de alta velocidade, que lhes permite 
realizar os seus trabalhos de forma mais eficaz. 

Descubra mais sobre os seus parceiros de escritório em canon.pt/isensys

Função 
de envio

Duplex em 
todas as 
funções

Impressão 
Segura

Teclas de 
acesso 
rápido

Eficiência 
energética

Gestão 
remota

Wi-Fi

Impressão 
Móvel

Google 
Cloud Print TM

e Apple 
AirPrintTM

MF5980dw

LBP6670
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Parceiros // Em destaque

Os seus serviços passam pela definição 
estratégica do uso das TI. As soluções 

informáticas disponibilizadas pela empresa 
são dirigidas ao mercado residencial, estado, 
banca e empresas (micro, PME e grandes). 
Dispõe de uma equipa técnica que fornece 
serviços de assistência dentro e fora do país.

A Olicom oferece soluções de instalação, 
gestão de redes, manutenção e reparação 
de equipamentos informáticos, bem como 
serviços de “help-desk”. O departamento 
técnico, operando a partir de um espaço de 
100m2, actua junto dos principais sectores 

de actividade pública e privada.

“Os nossos serviços passam pela definição da 
melhor maneira de utilizar a informática nos 
negócios, dando-lhe uma abordagem sisté-
mica para a definição estratégica do uso da 
Tecnologia da Informação”, esclarece a em-
presa na apresentação institucional.

Por outro lado, a Olicom considera a forma-
ção e a certificação como “pilares fundamen-
tais para os técnicos e colaboradores”, bem 
como aponta o desenvolvimento de parce-
rias em projectos nacionais e internacionais 

como prioritários. A empresa disponibiliza 
uma oferta alargada de produtos e serviços, 
que pretendem facilitar a aquisição de solu-
ções “fiáveis, funcionais, eficientes e rentá-
veis”. 

Dada a constante pesquisa e evolução em 
serviços profissionais nas áreas de Business 
Continuity, Segurança, Armazenamento, 
Gestão de Energia, Telefonia IP, Printing, 
soluções Cloud entre outras, a Olicom posi-
ciona-se como uma alternativa “inteligente e 
segura neste tipo de soluções integradas”.   BN

COMÉRCIO E SERVIÇOS COM ESTRATÉGIA
OLICOM

CODEONE

UM INTEGRADOR “POR MEDIDA” 
Carlos Figueiredo, CEO

Vítor Pais, CEO

S edeada no Porto, tem delegações em 
Lisboa e Terras de Bouro. Dos serviços 

de desenvolvimento e processos da CodeO-
ne fazem parte a integração do software das 
aplicações dos terminais portáteis, leitores 
ópticos e impressoras de códigos de barras, 
servidores dos sistemas centrais, nomea-
damente para alimentação de sistemas de 
gestão de armazéns, soluções de controlo de 
produção, e processos de recolha de dados 
em ambiente externo, tais como os sistemas 
comerciais ou de serviços externos.

Face à necessidade de uma abordagem dife-
renciada ao método de recolha e processa-
mento de dados de cada empresa, a CodeOne 
trabalha de modo a rentabilizar e potenciar 
a integração dos equipamentos, do sistema 
informático e do know-how específico. Para 
tal, dispõe de competências técnicas para 
identificar o tipo e as características da con-
figuração do sistema informático adequado, 
bem como para a definição do tipo de equi-
pamento ou da solução total para o projecto.
Desenvolveu o projecto de software GRAL 
Suite enquanto solução para o controlo de 
gestão, rastreabilidade e controlo de lotes, 

em todos os processos de recolha de dados 
associados à cadeia de abastecimento.

Comercializa terminais portáteis e de veícu-
los, leitores de código de barras, impressoras 
de secretária, industriais, semi-industriais e 
portáteis, bem como fornece estudos técni-
cos nas áreas de “Produce Traceability”, “Su-
pply Chain”, “Choosing Thermal Printer”, 
“Food Traceability” e “Mobile Computers 
Purchase”. 

É parceiro “platinum” da Intermec Techno-
logies. BN

www.codeone.pt

www.olicom.pt

Optimizar os processos de identificação e recolha automática de dados na cadeia 
de distribuição, dos grandes armazéns às lojas de média dimensão passando pela 
indústria, é o foco da actividade desenvolvida pela CodeOne

A Olicom, empresa sedeada em Viseu (Abraveses) completou este ano 15 de 
existência. Representa, tanto para comercialização como a nível de assistência 
técnica, a Fujitsu e a Lexmark
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A Digitalgaia, representante oficial do Grupo Develop & Konica 
Minolta Business Solutions Portugal, foi criada na cidade de Gaia, em 
2005. Disponibiliza uma gama alargada de soluções digitais: cópia, 
impressão, digitalização, fax e software de gestão documental

CRESCER
DE OLHOS POSTOS 
NO CAPITAL HUMANO

DIGITALGAIA

Cresce este ano, depois do reforço da 
equipa… uma aposta para continu-
ar. A empresa, que conta com uma 

equipa profissional experiente, incluindo 
a assistência técnica pós-venda, apresenta 
como missão disponibilizar a melhor solu-
ção de gestão documental com o objectivo 
de permitir aos clientes uma poupança 
nos custos com o parque informático, bem 
como contribuir para o aumento da pro-
dutividade.

Para tal, contribui o facto de procurar 
“ter continuadamente uma proposta de 
valor acrescentado e diferenciadora em 
Soluções de Gestão Documental e Tecno-
lógicos”, explica a Digitalgaia na sua apre-
sentação institucional, onde aponta como 
valores a honestidade, a ética, o rigor e o 
compromisso, dando nota também das 
suas preocupações com as normas relati-
vas à protecção ambiental e ao desenvolvi-
mento sustentável.

Actualmente com 11 colaboradores, re-
gistou em 2012 um volume de negócios 
de 950 mil euros. A acção da empresa é 
dirigida aos “Small Medium Business” e 
“General Major Accounts”, tendo como 
core da actividade a consultadoria (Print, 
Software e Serviços).

O modelo de negócio adoptado é o directo.

A opção pelo Renting
Face às características do seu negócio, a 
Digitalgaia tomou a decisão de optar pelo 
renting por várias ordens de factores que a 
sua Directora Comercial e de Marketing, 
Cidália Domingues, enumera: 

“Vantagens contabilísticas, dado que os 
equipamentos não fazem parte do imo-
bilizado das empresas, uma vez que, o 
cliente não tem um investimento inicial 
no parque de impressão.  As organizações 
têm a possibilidade de durante a vigência 
do contrato alterar os equipamentos e/ou 
soluções mediante a realidade actual. No 
final do contrato os equipamentos podem 
pertencer às organizações sem qualquer 
custo associado.”

Os aspectos relevantes identificados pela 
mesma responsável, comparativamente 
a outras modalidades praticadas, dizem 
respeito a “vantagens fiscais, a única fac-
tura e a facilidade de troca de equipamen-
tos a qualquer momento”.

No decorrer deste ano, a Digitalgaia criou 
várias oportunidades baseadas num con-
ceito OPS em simultâneo com a Grenke. 
Como exemplos disso mesmo, Cidália Do-
mingues destaca empresas como a Petra-
tex, o Colégio Novo da Maia, a Polisport e 
a Cooperativa Agrícola de Vila do Conde, 
onde estão presentes com mais de uma 
centena de equipamentos.

Presente e Futuro
Praticamente a encerrar o ano, a empresa 
regista “um crescimento bastante signifi-
cativo”, esperando terminar 2013 com “um 
volume de facturação acima de 1 milhão de 
euros”, avança a mesma fonte, que aponta 
para o 2014 “um aumento em 15 %”.

Neste sentido, a Digitalgaia pretende con-
tinuar a reforçar a equipa comercial, tal 
como tem feito no último ano, o que é “uma 
aposta forte”, sublinha Cidália Domingues. 
Assim, pretendem recrutar mais cinco no-
vos colaboradores: “uma vez que somos o 
único representante oficial da marca De-
velop. Para isso precisamos de pessoas for-
madas nas áreas de Marketing e TI, funda-
mentais para manter o desenvolvimento e 
eficiência da empresa”.

Para terminar, quanto a planos de expan-
são, a mesma responsável aponta uma evo-
lução para a venda de soluções de softwa-
re, à medida que cresce o mercado das TI. 
“Somos considerados uma empresa de re-
ferência do norte e temos que crescer com 
o mercado; para além da oferta de soluções 
que já temos com o nosso principal parcei-
ro, vamos evoluir com a venda de ERP e de 
outras soluções idênticas”, conclui Cidália 
Domingues. BN

www.digitalgaia.pt
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Para conhecer melhor este Distri-
buidor singular a BN entrevis-
tou, em exclusivo, João George, 

Director Estratégico desta empresa com 
26 anos de existência. Em discurso di-
recto, aqui lhe deixamos as respostas do 
executivo.

Bons Negócios: Quais os merca-
dos e segmentos-alvo endereça-
dos pela Minitel?
João George: A Minitel está presente 
no mercado Português e está represen-
tada através dos Parceiros nos mercados 
Angolano e Moçambicano. O universo 
Minitel divide-se em vários segmentos 
distribuídos por duas divisões princi-
pais: Valor Acrescentado e Electrónica 
de Consumo. No Valor Acrescentado 
destacam-se os segmentos de Criativi-
dade, Backup, Segurança e Virtualiza-
ção. Na Electrónica de Consumo temos 
os segmentos de Acessórios, Power, Des-
porto e Outdoor e Audio. 

Quais as áreas de negócio core
na vossa actividade?
O core da Minitel é a Inovação, por essa 

razão, fazemos nossa missão seleccionar 
as linhas tecnologicamente mais avan-
çadas. Historicamente, também o Valor 
Acrescentado foi sempre core para nós, 
reflectido no nosso portefólio por mar-
cas líderes como Adobe, Symantec ou 
Kaspersky. Nele apostamos cada vez 
mais oferecendo várias soluções inova-
doras, como: Unitrends em Disaster Re-
covery/ Enterprise Backup; DeviceLock 
em DLP; Labtech em Remote Monito-
ring Management.

Na electrónica de consumo temos pre-
sença de relevo no mercado Apple, com 
uma rede de Parceiros que vai de alguns 
dos maiores Apple Resellers às grandes 
cadeias de retalho do país.

Qual o modelo de negócio? Têm 
presença uniforme a nível nacio-
nal? Qual o número de Parceiros 
activos?
O modelo de Negócio é exclusivamente 
indirecto. Acreditamos que o nosso cres-
cimento deve ser sempre acompanhado 
pelo crescimento dos Parceiros, pelo que 
os protegemos sempre. Estamos presen-

tes de Norte a Sul do país e Ilhas, atra-
vés de uma sólida rede de Parceiros que 
ronda 1200 revendedores e 6 cadeias de 
retalho.

Que medidas têm tomado
para apoiar o canal?
A estratégia Minitel passa por crescer 
com os Parceiros. Por essa razão, temos 
diversas actividades para dar aos Par-
ceiros as ferramentas de que necessitam 
para crescerem de forma sustentada, 
como:
1 - O cartão Minitel, resultado de uma 
parceria directa com a Caixa Geral de 
Depósitos, em que os clientes podem ter 
crédito sem juros;
2 - Levámos diversos casos de parceiros 
junto da Banca para obter prazos de pa-
gamento mais alargados;
3 - Iniciámos os Planos Premium: re-
gime através do qual compensamos os 
Parceiros pelo bom desempenho, e lhes 
damos condições privilegiadas de actu-
ação, como bonificações e prazos de pa-
gamento alargados;

INOVAÇÃO
E VALOR
ACRESCENTADO

João George, Director Estratégico, MINITEL

Com um modelo de Negócio do Distribuidor exclusivamente 
indirecto, a Minitel está presente de Norte a Sul do país e 
Ilhas, através de uma sólida rede de Parceiros que ronda 1200 
revendedores e 6 cadeias de retalho

João de Sousa, Jornalista

www.minitel.pt
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Que mais-valias têm
os Parceiros Minitel?
Desde logo, encontram uma empresa 
com conhecimento do mercado e ac-
tividade que só 26 anos de existência 
conferem. Depois porque têm acesso às 
marcas e produtos mais inovadores nos 
segmentos que trabalhamos.

A Parceria é um laço levado muito a sério 
por nós. A Minitel protege os seus par-
ceiros, não lhes prejudica a actividade, 
vendendo directamente, nem os carrega 
de stock, preferindo possibilitar-lhes 
uma relação flexível para que cresçam 
ao seu próprio ritmo.
Fazemos marketing das marcas pelos 
Clientes, actuamos junto do consumi-
dor final com vista a direccioná-lo para 
os Parceiros e, ainda, avaliamos todos 
os casos com vista a encontrar a melhor 
solução para cada Parceiro.

Que outros serviços têm
à disposição dos Parceiros? 
Temos como missão dar aos Parceiros 
todas as ferramentas indispensáveis 
para o seu crescimento, sendo este um 
dos principais elementos que nos distin-
gue de outras empresas. Disponibiliza-
mos os seguintes serviços:
• Apoio comercial: a equipa comercial 
está sempre pronta a encontrar a melhor 
solução para cada parceiro;
• Marketing: ajudamos o Parceiro com 
marketing de produtos e marcas e com 
serviços desenhados para apoiar as suas 
necessidades e lhes oferecer vantagens 
competitivas no mercado;
• Suporte Técnico: disponibilizamos 
uma linha de suporte técnico;
• Informação: organizamos, todos os 
meses, seminários e workshops para 
garantir aos Parceiros a melhor e mais 
completa informação possível, para res-
ponderem ao mercado;
• Iniciativas junto dos fabricantes: para 
que o universo Minitel funcione como 
Equipa promovemos a aproximação en-
tre Parceiros - Fabricantes e/ou Reven-
dedores. Recentemente organizámos 
um evento que reuniu 32 fabricantes, no 
CCB, para os revendedores poderem co-
nhecer melhor as marcas;

• Formação: investimos na certificação 
dos Parceiros nas várias marcas que re-
presentamos para que o mercado os dis-
tinga dos seus concorrentes. 

Quais os diferentes programas de 
canal e respectivas estratégias?
Temos programas diferentes consoan-
te as marcas e o nível de Parceria. Os 
programas de canal têm vindo a assu-
mir importância crescente e conferem 
aos Parceiros Minitel benefícios únicos 
de alargamento da clientela, marketing, 
vendas e suporte.

Planeiam aumentar o número
de Parceiros em 2014?
Estamos sempre abertos a novas re-
lações comerciais, ainda mais com a 
abertura de novos segmentos. Contudo, 
temos primeiro de apoiar os Parceiros 
actuais, os que nos trouxeram até onde 
estamos hoje. Por essa razão, em 2014, 
manteremos a aposta nos Revendedores 
dos segmentos da electrónica de consu-
mo e valor acrescentado. No entanto, há 
segmentos em que tentaremos aumentar 
o número de Parceiros devido à sua es-
pecificidade, como Desporto, Outdoor e 
Automóvel.

Planeiam expandir o portefólio? 
Nas linhas existentes ou alargar a 
oferta a novos mercados?
Todos os anos trazemos novas marcas 
para Portugal. Este ano não será ex-
cepção com novidades previstas para 
Janeiro. Estamos também a apostar 
na segmentação das marcas de forma 
a conferir maior especificidade a cada 
mercado.

Têm algum projecto
de expansão internacional?
Neste momento, o nosso core é o mer-
cado nacional. A especialização é algo 
que nos distingue e permite dar um grau 
de acompanhamento aos Parceiros que 
outras empresas não conseguem. Para 
apoiar os Parceiros tentamos estar sem-
pre nos mercados onde estes actuam. 
Estamos a avaliar a expansão para An-
gola e Moçambique e temos ainda opera-
ções em Espanha. BN

Adobe
Software avançado de Design
Symantec
Software de Segurança
Kaspersky
Software de Segurança
Unitrends
Software de Segurança e Virtualização
Lacie
Armazenamento
DeviceLock
Software de Segurança
Filemaker
Software de gestão de bases de dados
Qnap
Armazenamento em rede
Threat Track
Software de Segurança
Wacom
Mesas de digitalização
Adonit
Acessórios de desenho para Tablet
Crucial
Memórias internas
Kensington
Acessórios para Smartphone, PC e Tablet
Cygnett
Acessórios para Smartphone, PC e Tablet
Innergie
Acessórios para Smartphone, PC e Tablet
IRIS
Scanners
Clingo
Acessórios para Smartphone
Norton
Software de Segurança
Lexar
Memórias Externas
PORT
Malas Universais para Tablets
Rokform
Acessórios para Smartphone e Tablet
Scosche
Acessórios para Smartphone e Tablet
Seiko Instruments
Impressoras
Labtech
Software de Monitorização
A-Solar
Acessórios Solares

Marcas
/ Segmentos de Mercado
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As organizações estão familiarizadas com a importância de gerir 
adequadamente o seu capital financeiro, bem como o seu capital humano. 
Por exemplo, se uma empresa não pensa em como conciliar o talento 
interno com os objetivos empresariais, não poderá prosperar na economia 
atual. Mas o que podemos dizer sobre o conceito de capital de informação?

ESTÁ A MAXIMIZAR 
O SEU CAPITAL
DE INFORMAÇÃO?

Information Builders

Mesmo que a indústria tenha 
consciência de que os dados 
existentes nas empresas podem 

criar boas ideias a nível de negócio, consi-
dero que o poder transformador da infor-
mação ainda não é devidamente utilizado 
na maior parte das companhias. E uma das 
razões que explica esta situação, no meu 
ponto de vista, é que terão de ser os fun-
cionários das organizações, assim como 
os seus fornecedores externos, sócios e 
clientes, os que protagonizarão esta grande 
mudança, podendo aceder a dados que até 
à data não estavam em seu poder.   

Certamente que ao longo dos anos tem ha-
vido exceções a este respeito. Um diretor 
da siderurgia de Andrew Carnegie, um tal 
Charles Schwab, escreveu uma série de nú-
meros nas paredes das suas fábricas para 
que os trabalhadores pudessem verificar 
quais os turnos que produziam mais.

Ou numa época mais próxima no tempo, 
tanto a Wal-Mart como a FedEx divulga-
ram os seus números de vendas tanto aos 
fornecedores como aos clientes para me-
lhorar a fiabilidade dos seus dividendos. 
Mas, em geral, a maior parte das organiza-
ções ainda não partilham toda a informa-
ção que deveriam com estes grupos. 

Acesso à Informação
condiciona Cliente
Não é habitual que as empresas tenham 
consciência de como o acesso à informação 
pode modificar o comportamento do clien-
te. Se, por exemplo, um indivíduo é capaz 
de analisar a despesa que teve em relação a 
um produto e compará-la com a de outras 
pessoas do seu próprio nível, tirará interes-
santes ilações com vista a futuras decisões 
de compra.

E já que a empresa proporcionou uma série 
de dados que ajudaram o indivíduo a for-
mar uma ideia mais profunda do produto 
e da sua necessidade em adquiri-lo, ele 
considerará essa organização como uma 
fonte de conhecimento, o que fomentará a 
sua fidelidade e a capacidade potencial de 
realizar novas compras. Por exemplo, o US 
Bank está a melhorar a fidelização dos seus 
clientes empresariais de cartões através de 
uma aplicação específica de inteligência de 
negócio, que lhes permite analisar as suas 
transações, comparar os seus dados com 
os de negócios semelhantes e utilizar esta 
informação para informar sobre a tomada 
de decisões em tempo real.

Razões
Em vista disto, porque é que muitas mais 
empresas não estão a gerir o seu capital de 
informação, expandindo a análise dos da-
dos a estes grupos tão relevantes? O motivo 

prende-se com o facto de que estes dados 
provêm de soluções de inteligência de ne-
gócio, e a maioria deste tipo de instalações 
não tem como objetivo fomentar a mudan-
ça nas organizações.

Além disso, as empresas estão focalizadas 
no valor analítico que estas ferramentas 
proporcionam às equipas diretivas -por 
exemplo, “em que regiões obtivemos mais 
lucros com este novo produto e porquê?”- e 
não no valor para a tomada de decisões que 
tem intrínseco - tanto para os funcionários 
operacionais (por exemplo, “o que consi-
go averiguar se comparar as vendas deste 
produto entre diferentes lojas?”) como para 
terceiros (por exemplo, “quanto gastaram 
os demais neste produto?”).

Sem a necessidade de questionar o valor 
analítico relevante das implementações de 
BI, concentrar-se apenas neste benefício 
conduz a uma utilização parcial da infor-
mação. Deve envolver-se tanto os funcio-
nários operacionais como os grupos exter-
nos da informação analítica das empresas.

Como consequência, estas melhorarão o 
nível de motivação dos seus trabalhadores, 
o seu rendimento, bem como a sua fideli-
dade. Só quando as instalações de BI forem 
avaliadas através deste prisma é que as or-
ganizações poderão avaliar adequadamen-
te o seu capital de informação. BN

Rado Kotorov, Chief Innovation Officer

www.informationbuilders.pt

A forma mais 
simples de cortar 
nos custos  
da minha empresa. 

www.sage.pt
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Rui Ferreira,
 Docente do ISCTE-IUL, Consultor de empresas

No meu artigo anterior lancei uma pergunta pertinente ao leitor para 
reflexão: existem de facto fontes disponíveis em Portugal para financiar 
projectos credíveis de reestruturação e inovação, demonstrada essa 
“vontade” por parte dos empresários?

ACTIVIDADE EMPRESARIAL

www.iscte.iul.pt
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Referi nesse artigo que a respos-
ta é claramente positiva e ainda 
reforçada pela evidência de que 

nunca antes como hoje, existem fontes 
disponíveis alternativas para financiar 
a actividade empresarial que apresente 
aquelas premissas: projectos com poten-
cial de crescimento e inovação, desen-
volvidos por empresários com capacida-
de de liderança.

Importava pois saber como aceder a 
essas fontes de financiamento disponí-
veis. A conclusão que tirei foi simples: 
para além de ter que existir um plano 
credível de reestruturação e/ou inova-
ção onde fique claramente demonstrado 
como a empresa irá gerar cash-flows no 
futuro, a decisão sobre o mix adequado 
dessas fontes e a identificação das enti-
dades que podem analisar os projectos 
sem constrangimentos do ponto de vista 
de enquadramento no âmbito das suas 
políticas de investimento serão duas va-
riáveis chave para o sucesso desse pro-
cesso.   

Sobre o mix de fontes de financiamento, 
a primeira questão relevante a ponderar 
é do objectivo para a estrutura de capi-
tais da empresa: no fundo qual o rácio 
de autonomia financeira pretendido (ou 
óptimo) para empresa, ou seja, qual o 
peso dos capitais próprios na estrutura 
de financiamento da empresa?

DEFINIR O RÁCIO
DE AUTONOMIA PRETENDIDO
A definição deste rácio à cabeça torna-se 
tão importante, pois  à  medida que au-
menta o nível de endividamento,  eleva 
o risco  financeiro (e piora o rating) da 
empresa, reduzindo a rentabilidade dos 
capitais próprios e a sua capacidade de 
endividamento adicional, ou seja, existe 
um limite natural ao nível de endivida-
mento, em função da existência de ca-
pital próprio mínimo para assegurar a 
solvabilidade da empresa.

O recurso a capital alheio deve ser as-
sim ponderado quando existe uma base 
de capital próprio mínima que assegure 

o nível mínimo de solvabilidade da em-
presa, para além de fazer sentido se o 
projecto a ser financiado gera cash-flows 
regulares no futuro que permitam o re-
embolso da dívida e ainda se a empresa 
apresentar resultados antes de impostos 
positivos para que possa deduzir os cus-
tos do financiamento. Caso contrário, a 
opção possível para financiar a empresa 
com maior probabilidade se sucesso será 
sempre a via dos capitais próprios e não 
a banca, como tradicionalmente muitas 
empresas ainda procuram como fonte de 
financiamento primária para a sua acti-
vidade.

Ainda assim, resolvida a equação da 
estrutura objectivo de capitais preten-
dida para a empresa, dentro do capital 
próprio e alheio, as empresas têm ao 
seu dispor várias opções, que devem ser 
ponderadas em função da sua natureza, 
do seu custo, do modelo de entrada na 
empresa, do seu nível de risco, dimensão 
(micro, pequena, média ou grande em-
presa) e fase do ciclo de vida (nascente, 
em fase de expansão, em maturidade ou 
em reestruturação) e sobretudo da tipo-
logia do plano de investimento em cau-
sa a financiar (por exemplo, se envolver 
activos tangíveis como instalações ou 
equipamentos susceptíveis de hipoteca 
ou penhora, o recurso a leasing ou a fi-
nanciamento bancário pode ser possível 
ou se, pelo contrário, o projecto envolve 
activos intangíveis ou muito investi-
mento em fundo de maneio, o recurso 
a fontes de capital próprio podem ser a 
única opção viável). Do mesmo modo, 
empresas nascentes terão por nature-
za menor sucesso no recurso a capital 
alheio (não tendo as garantias necessá-
rias para o efeito), o mesmo se passan-
do com empresas em fase de declínio 
ou próximo de situações de insolvência, 
onde a expectativa de geração de cash-
-flows futura é incerta e o recurso a fon-
tes de capital próprio as únicas possíveis 
num contexto de ausência de garantias 
adequadas.

Em suma, podemos identificar as se-
guintes fontes de financiamento por via 
de capital próprio e capital alheio, às 

quais dedicaremos maior atenção em 
artigos futuros:

1) CAPITAL PRÓPRIO:
• Autofinanciamento (equivalente aos  
meios libertos líquidos retidos pela em-
presa, ou seja, o valor de cash-flow efec-
tivamente gerado pela operação, liquido 
de investimento e impostos);
• Subscrição de capital por sócios/pro-
motores (que pode incluir subscrição de 
capital em espécie);
• Subscrição de capital por família e par-
ticulares sem objectivo estratégico na 
empresa (designados pelos 3 efes - fami-
ly, friends & fools);
• Subscrição de capital por investidores 
estratégicos (que podem ser clientes, 
fornecedores, concorrentes ou parceiros 
institucionais);
• Subscrição de capital por business an-
gels (investidores individuais de capital 
de risco, por regra temporários e não 
liderantes), existindo actualmente em 
Portugal mais de 50 investidores desta 
natureza com fundos disponíveis para 
financiar projectos;
• Subscrição de capital por sociedades 
ou fundos de capital de risco (investi-
dores institucionais de capital de risco, 
por regra temporários e não liderantes), 
existindo mais de três dezenas de ope-
radores activos em Portugal (privados, 
ligados ao estado, à banca e a grandes 
empresas) que gerem fundos com dis-
ponibilidade para investir em empresas 
em diversas fases do ciclo de vida que 
desenvolvam projectos com potencial de 
crescimento;
• Subscrição publica de capital por via 
de colocação em bolsa em plataformas 
como a Alternext (para empresas de 
maior dimensão e com uma estrutura de 
governação profissionalizada).

2) CAPITAL ALHEIO
(FONTES DE MÉDIO E LONGO PRAZO)
• Suprimentos (empréstimos de sócios, 
remunerados ou não e com prazo de 
reembolso predefinido ou não, quando 
combinados com subscrição de capital 
social ou prestações suplementares ou 
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acessórias identificados como financia-
mento “mezzanine”);
• Empréstimos bancários (em euros), 
destacando-se a este nível as linha PME 
Crescimento, disponibilizadas actual-
mente praticamente por quase todas 
as instituições financeiras a operar em 
Portugal, beneficiando para o efeito do 
apoio das sociedades de garantia mútua 
(que prestam garantias financeiras no 
âmbitos dessas linhas, reduzindo assim 
o seu risco de exposição nas empresas 
beneficiárias);
• Empréstimos bancários em divisas 
(muito comum para financiar projectos 

de internacionalização que impliquem 
investimento directo no estrangeiro);
• Leasing (imobiliário e mobiliário – 
fonte de financiamento alternativa ao 
renting operacional);
• Lease-back e fundos de investimento 
imobiliário - outras fontes; 
• Emissão de empréstimos obrigacionis-
tas (para empresas de maior dimensão).

3) FONTES DE FINANCIAMENTO 
DE CURTO PRAZO MAIS USUAIS
• Contas correntes caucionadas;
• Crédito documentário (vocacionado 

para apoiar a exportação);
• Crédito por livrança;
• Confirming e desconto de letras e de 
cheques;
• Factoring;
• Emissão de papel comercial (para em-
presas de maior dimensão).

Efectivamente, existe hoje em dia uma 
oferta integrada de soluções de finan-
ciamento orientadas para empresas de 
diferente dimensão, em fases distintas 
do ciclo de vida e adaptadas a distintas 
situações financeiras, esquematizadas 
nas próximas figuras:

Fonte IAPMEI, adaptado.

“(...) É INDUBITÁVEL QUE EXISTEM FONTES DE 
FINANCIAMENTO INTERESSANTES E BASTANTE 
DIVERSIFICADAS NO NOSSO PAIS PARA APOIAR 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO (...)”
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Uma última palavra para os sistemas 
de incentivos. Existindo sob a forma de 
subsidio a fundo perdido (pelo menos 
até ao final do corrente quadro comu-
nitário que termina já até ao final de 
2013) e reembolsáveis sem taxa de juro, 
os mesmos não devem ser entendidos 
como uma fonte de financiamento efec-
tiva de projectos empresariais, dada a 
sua necessária articulação com outras 
fontes (normalmente exigem níveis de 
autonomia financeira mínimos e nunca 
financiam na totalidade as despesas de 
investimento). Outro problema normal-
mente associado aos incentivos passa 
pela sua disponibilização por via de con-
cursos (com datas de aviso normalmente 
não compatíveis com o plano de investi-
mento previsto) e por restrições ao nível 
da localização dos investimentos (por 
exemplo, em Lisboa e Vale do Tejo), de 
alguns sectores de actividade (por exem-
plo, o sector primário tem um tratamen-
to autónomo e algumas CAEs estão ex-
cluídas de apoio) e da sua tipologia (por 

exemplo, o quadro actualmente em vigor 
restringe o seu apoio a projectos de ino-
vação, investigação e desenvolvimento e 
internacionalização).

QUADRO
DE APOIO COMUNITÁRIO
O próximo quadro de apoio comunitário 
a entrar em vigor de 2014 a 2020 pode 
reservar-nos algumas novidades a este 
nível, mas a lógica dos incentivos será 
sempre, como o próprio nome assim o 
indica, uma fonte complementar de fi-
nanciamento e nunca a fonte de finan-
ciamento principal.

Em resumo, é indubitável que existem 
fontes de financiamento interessantes 
e bastante diversificadas no nosso pais 
para apoiar projectos de investimento 
(sustentados em processos de reestru-
turação e/ou inovação), embora como 
vimos, a forma de aceder a essas fontes 
pelos empresários deva ser sempre acau-

telada e sustentada de acordo com a na-
tureza do projecto a desenvolver e sobre-
tudo ir ao encontro das expectativas dos 
financiadores que procuram, de forma 
cada vez mais criteriosa no actual con-
texto, empresas onde possam maximizar 
a rentabilidade do seu capital, minimi-
zando obviamente o seu risco. No fundo 
os agentes financiadores da economia 
são racionais como qualquer empresário 
ao decidir um investimento, preferindo 
sempre aguardar pela melhor oportuni-
dade para maximizar a sua rentabilidade. 
Cabe pois aos empresários a tarefa de os 
convencer com credibilidade, fazendo jus 
à fama já ganha de “heróis” desta crise.

No fundo, pode-se resumir numa frase 
este estado de alma:  “Apareçam bons 
projectos, liderados por empresários com 
capacidade de gestão e verdadeiro espíri-
to empreendedor,  que financiamento não 
faltará!”. BN

Fonte IAPMEI, adaptado.
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N
a circunstância entrevistámos 
Ruben Soares (RS), sócio-gerente 
da Samsys, consultoria e soluções 

informáticas. Sedeada no Porto, abrirá em 
breve uma delegação em Lisboa, actuando 
cada vez mais a nível nacional.

BN: Qual é o vosso “core business”?
RS: É a consultoria. Actuamos na área 
das soluções tecnológicas. Prestamos 
consultoria para fazer a detecção das 
necessidades dos nossos parceiros.

Têm um mercado alvo
preferencial?
Não, não temos um sector específico alvo. 
Tanto actuamos na área dos serviços, 
da hotelaria, como junto da indústria, 
entre outros. Para conseguir actuar e 
sermos competitivos em mercados tão 
diferentes, e com as suas especificidades, 
importa perceber um pouco da nossa 
história. A Samsys, desde a sua nascença, 
teve uma visão estratégica que passou 
por agregarmos cada vez mais soluções 
diferentes na área das novas tecnologias, e 
com isto endereçar várias necessidades de 
vários parceiros ou até do mesmo parceiro. 
Dentro da área tecnológica trabalhamos 
desde o hardware ao software, soluções 
de software de gestão, desenvolvimento 
próprio, programação e hosting. Temos 
uma panóplia de serviços bastante 
alargada, que nos permite resolver várias 
necessidades dos parceiros.

Qual o vosso modelo de negócio, 
directo, indirecto ou um mix de 
ambos?
Trabalhamos “business to business”…

Mas vão ao cliente final?
Vamos ao cliente final. Temos alguns 
parceiros associados, sem tipologias.

Como estão a correr
os negócios este ano?
Estão a correr muito bem. Está a ser um 
ano fantástico para nós. Inclusive, no 
planeamento estratégico para este ano 
e os próximos mudámos um pouco o 
rumo. Enquanto o rumo destes 15 anos 
de existência da empresa, e até ao ano 
passado, passou por este aumento e 
capitalização de cada vez mais áreas de 
negócio onde actuávamos, este ano marca 
o início da estratégia na verticalização 
de cada uma das ofertas. Estamos cada 
vez mais a especializarmo-nos nestas 
áreas. E a fazer uma aposta muito grande 
nos recursos humanos internos da 
empresa e na contratação de pessoas mais 
especializadas para cada uma das áreas 
de negócio… Fechámos o mês passado 
com 52% de crescimento face ao período 
homólogo, o que é muito bom.

Como esperam encerrar o ano?
Temos expectativas de fechar o ano com 
um crescimento na ordem dos 50% face ao 
ano anterior.

A que atribui tais valores, num 
momento em que os resultados 
globais da economia não são 
famosos?
Estamos a fazer uma aposta, que já 
remonta a dois ou três anos atrás, em 
dar ao cliente. Dar primeiro ao cliente. À 
semelhança do que a Grenke faz connosco 
nestes seminários e eventos, nós também 
fazemos com os nossos parceiros e estamos 
a ter um retorno bastante interessante. 
A Samsys promove tertúlias, eventos 
gratuitos de formação, que abordam 
vários temas, desde liderança a motivação, 
e temos tido uma grande adesão dos 
nossos parceiros. Acreditamos que estes 
eventos nos aproximam dos parceiros e de 
outros potenciais clientes, e até de alguns 
concorrentes que estão lá presentes, e tem 
ajudado também a projectar a nossa marca 
e a nossa empresa e obviamente isso sugere 
negócios de forma indirecta.  

Está a gostar deste evento?
Bastante, para mim não é novidade, como 
já disse, mas estou a gostar bastante e com 
expectativa para ouvir o segundo orador.

Costuma trazer outras pessoas?
Sim, sem sombra de dúvida. Eu e o meu 
sócio somos assíduos nos eventos da 
Grenke. Hoje, particularmente, veio 
também o director comercial e mais três 
comerciais porque achámos que faria 
sentido estarem presentes. BN

“Tomar o pulso”
  ao Mercado

A Bons Negócios (BN) realizou, em Outubro, mais um dos seus já carismáticos 
eventos, em Lisboa e no Porto, reunindo de novo mais de 600 Parceiros

João de Sousa, Jornalista
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Ancorada na sua rubrica de Recursos Humanos (RH), dedicada a Recrutamento e Formação de quadros no sector das Tecnologias da Informação e Comunicações, bem como Salários, Análise da evolução da Procura e Oferta e outros aspectos relacionados  com os RH, a BN criou um espaço próprio – dividido em módulos e por um valor muito acessível – onde as empresas dos referidos mercados, poderão divulgar as suas Ofertas de Emprego e de Formação.

A BN chega trimestralmente às mãos dos Gerentes, Directores Gerais, de Marketing, de Vendas e Comerciais em geral, das empresas que contam no Canal de TICs, oferecendo assim um suporte totalmente especializado e direccionado para as necessidades dos responsáveis de RH das empresas do sector, bem como para as empresas de RH, publicitarem as suas Propostas.
Para mais informações sobre como utilizar este NOVO SERVIÇO da Bons Negócios consulte-nos através do e-mail rh@bonsnegocios.com.pt.
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Uma Revolução
Ética e Cultural
Vinte anos após a entrada em vigor do D-L n.º 370/93, de 29 de Outubro, que estabeleceu 
o regime jurídico das práticas individuais restritivas de comércio, há muito que se 
tornara imperativo rever este regime, revisão reclamada quer por produtores quer por 
distribuidores, ainda que por razões diferentes, senão mesmo opostas

www.rousseau.com.pt

A actual redacção deste conceito, 
expresso no art. 5º da proposta, é 
consideravelmente melhor, man-

tendo a essencialidade do conceito, nome-
adamente a definição e a possibilidade de 
levar à formação do preço os descontos de 
natureza financeira, comercial e de quanti-
dade mas, expurgando do preceito, alguns 
dos aspectos que originaram tantos proble-
mas na sua aplicação. 

Mas o Governo não se ficou por aqui e foi 
mais longe, na esteira daquela que é uma 
tendência europeia já traduzida em lei em 
vários países, introduzindo conteúdos que 
irão seguramente mudar muita coisa nas 
relações negociais entre produtores e distri-
buidores, nomeadamente, as denominadas 
práticas negociais abusivas (art. 7º) e as me-
didas cautelares (art. 8º).

O conceito de práticas negociais abusivas, 
até agora vago e indefinido, é densificado 
através da identificação expressa de algu-
mas práticas, nomeadamente, alterações 
retroactivas de contratos, imposição da 
impossibilidade de venda a outra empresa 
a um preço mais baixo; obtenção de pre-
ços, condições de pagamento, modalidades 
de venda ou condições de cooperação co-
mercial exorbitantes relativamente às suas 
condições gerais de venda; imposição uni-
lateral, directa ou indirecta de realização da 
promoção de determinado produto ou de 
quaisquer pagamentos enquanto contrapar-
tida da promoção e obtenção de contrapar-
tidas por promoções em curso ou passadas.

Princípios negociais estruturantes
Pode dizer-se que o Governo foi longe de 
mais no detalhe com que descreve algumas 
práticas ferindo gravemente o princípio da 
liberdade contratual mas, vistas bem as coi-
sas, teria de ser assim de forma a proteger 
princípios importantes nas negociações, 
tais como: do cumprimento do acordado, 
da reciprocidade e da transparência que, 
ostensiva e frequentemente, eram violados 
por práticas menos éticas de alguns distri-
buidores.

Neste particular, as empresas de distribui-
ção só se podem queixar de si mesmas e 
muitas delas que são e sempre foram justas, 
isto é, sempre foram éticas e correctas, irão 
agora pagar pelas pecadoras, cujos exageros 
e abusos reiterados criaram as condições 
para agora se tornarem, por via da lei, im-
postas situações que só nos processos nego-
ciais inter partes competiria tratar.

Foram criadas ex novo medidas cautelares 
e sanções pecuniárias compulsórias como 
nunca antes se havia feito em qualquer sec-
tor de actividade e cuja justificação para tão 
draconianas medidas, só se poderá encon-
trar num fundado (?) receio do legislador 
em que, apesar das proibições e dos eleva-
díssimos montantes das coimas, os distri-
buidores prevaricassem. 

A lei permite que a entidade fiscalizadora 
possa determinar, com carácter de urgência 
e sem dependência de audiência de inte-
ressados, a suspensão da execução de uma 
prática restritiva do comércio susceptível 

de provocar prejuízo grave, de difícil ou 
impossível reparação, a outras empresas, 
sempre que constate que existem indícios 
fortes da sua verificação, ainda que na for-
ma tentada e aplicar sanções pecuniárias 
compulsórias que consistem no pagamento 
de quantias pecuniárias, por cada dia de in-
cumprimento.

Um ultrage para a Distribuição
Considero uma indignidade e um ultraje 
para o sector da Distribuição, que tanto tem 
contribuído para a modernização da socie-
dade portuguesa, para a consolidação do te-
cido industrial português e para aumentar 
a acessibilidade de bens essenciais a todos 
os segmentos de consumidores, qualquer 
destas medidas cautelares e respectivas 
sanções compulsórias. 

De forma lamentável, seguido o instrutivo 
exemplo dos políticos, também produtores 
e distribuidores continuam a jogar às es-
condidas com os portugueses, exacerbando 
posições, acentuando diferenças inexisten-
tes, inventando conflitos e problemas com 
o sádico objectivo de destruir os “inimigos 
imaginários” que só eles vêm.

Uma revolução ética e cultural na maneira 
como produtores e distribuidores se rela-
cionam, precisa-se com carácter de urgên-
cia. Quem a fará? E se não for feita quem 
pagará? BN

José António Rousseau, Consultor e docente no IADE/IPAM
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Criar Resultados 
Máximos
Em Julho de 2013 nasce a Ricardo Mendoza Unip. Lda. O seu líder, que lhe empresta o 
nome – Presenter e Trainer internacional, Master em Neuro-Estratégia, PNL e Coach, 
Senior Partner em seis Companhias, Manager, Consultor e Adviser internacional – 
partilha com os Leitores da BN, algumas das suas reflexões

ricardo.mendoza@optimismo.pt

E
sta empresa, inovadora e diferen-
ciada, que se funde no domínio 
de dois mercados, o do desenvol-

vimento humano/empresarial e o da 
saúde, oferece programas motivacio-
nais, organização e criação de eventos, 
workshops, coaching, formação, consul-
toria, intervenções e acções Resultados 
Máximos, comercialização de produtos 
naturais e saudáveis e serviços de treino 
personalizado, actividade física e PURA 
ENERGIA.

Temos como visão, ser líderes mundiais 
na saúde, desenvolvimento pessoal e 
empresarial, entregando resultados má-
ximos em mais de 1 milhão de vidas, até 
2016, que superem a expectativa e mar-
quem a diferença pela positiva em tudo o 
que fazemos e nos envolvemos, de forma 
inovadora, divertida e apaixonada, onde 
o todo é mais que a soma das par-
tes.

Uma Paixão:
Inspirar Pessoas e Organizações
Na missão de APAIXONADOS procura-
mos inspirar pessoas e organizações de 
todo o mundo, a criarem com energia 
a mais consistente e extraordinária ex-
periência de consciência e crescimento, 

através do bem-estar, equilíbrio e saúde 
naturais e, de forma carismática, entre-
gar Resultados Máximos. Inverter a es-
piral negativa influenciando para uma 
vida melhor, AGORA!

“É na motivação que 
descobrimos que… “Jamais

o Sol vê a sua sombra…”
Leonardo da Vinci

A experiência em 19 países e ao lado de 
alguns dos melhores do mundo, como 
Deepack Chopra, Anthony Robbins, 
Paul Mackenna, Don Miguel Ruiz, Steve 
Linder, Hermogenes… e com uma equi-
pa com várias valências diferenciadoras, 
especialistas em Desenvolvimento e 
psicologia do sucesso, Motivação, Exer-
cício, Nutrição e Sono, … temos como 
objetivo, trazer o melhor da actualida-
de mundial à nossa realidade e ajudar 
pessoas e empresas a desenvolverem e a 
conquistarem o máximo de sucesso, re-
alização e resultados no melhor da vida!

Porquê? Analisando a espiral emocio-
nal, psicológica instável, no sentido da 
desmotivação, fadiga, stress, “crise”, 
falta de tempo e desafios financeiros, 
relacionais, sociais e de saúde, por vezes 

conseguir entrar em acção, conquistar 
o equilíbrio emocional, planear e or-
ganizar os nossos objetivos e Metas ou 
conseguir paixão e inspiração regular 
no nosso propósito de vida, precisa do 
apoio e influências certas para que se 
crie a energia e ambiente favoráveis a 
essa conquista.

Transformar
Sonhos em Resultados
A vida é simples mas nem sempre fácil, 
por vezes lembrar que as estrelas só 
brilham no meio da escuridão, faz a 
diferença!

Todos temos direito e possibilidade de 
livremente conquistar os nossos sonhos 
e desejos. E se a vida não acontecer a ti 
MAS PARA TI? Conseguir ter o apoio 
para impulsionar a transformação dos 
sonhos em RESULTADOS (ou Realida-
de) é fundamental!

Bem como, acreditar que, em momentos 
de “crise”, poder ver os problemas como 
“presentes” possibilita a oportunidade 
de, sem o “S”… CRIAR Resultados 
Máximos! BN

Ricardo Mendoza, Presenter & Trainer Internacional
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MASTER LEASE
AGREEMENT
GRENKE

É nesta lógica que se enquadra este 
nosso novo produto, o Master 
Lease Agreement. Uma linha 

de financiamento aprovada em menos 
de 20 minutos e direccionada para to-
dos os investimentos na área informá-
tica e tecnológica. Após uma pesquisa 
de mercado, conseguimos compreender 
que, dentro do mercado de financia-
mento nacional, não existia uma linha 
de financiamento específica para auxi-
liar o investimento das empresas em 
tecnologia e informática.

Mais importante que isso: não exis-
tia nenhum modelo de financiamento 
assente em Renting que permitisse às 
empresas não aumentar o seu passivo, 
dado que todos os financiamentos ac-
tualmente disponíveis estavam repre-
sentados sob a forma de endividamento 
bancário. 

Benefícios imediatos
Portanto, o nosso produto oferece au-

tomaticamente dois fortes e imediatos 
benefícios para os nossos clientes: Não 
aumentam o seu passivo libertando as 
suas linhas bancárias; Amortizam o 
investimento ao longo da sua vida útil 
do equipamento com a liberdade de, 
apenas no final do contrato, decidir se 
pretendem adquirir o equipamento, ou 
então renovar o mesmo.

Tendo em consideração que estamos a 
falar de equipamentos informáticos e 
tecnológicos que ficam obsoletos muito 
rapidamente, muitas vezes as empresas 
optam por falar com o seu fornecedor 
de equipamentos e renovar a solução. 
O que constitui um ponto-chave para o 
sucesso destas empresas.

Soluções dos “grandes”
ao alcance de todos
Num mercado cada vez mais global e 
competitivo em que o nível de exigência 
dos clientes aumenta de dia para dia, é 
fundamental para as empresas estarem 

preparadas para corresponder a essas 
mesmas exigências. E, isso implica te-
rem os melhores equipamentos e as me-
lhores soluções informáticas.  

Quando conjugamos este cenário com o 
facto de a nossa linha de financiamento 
ser aprovada em menos de 20 minutos 
e de estar isenta de custos de manuten-
ção ou de abertura de linha, assegu-
ramos uma procura muito grande por 
parte do mercado.

Serviço eficiente e fácil
Além disso, temos um serviço rápido e 
simples. Desde que uma empresa este-
ja a planear efectuar investimentos na 
área tecnológica ou informática no total 
de 25 Mil Euros, em menos de 12 meses, 
pode facilmente contactar-nos.

Em menos de 20 minutos, terá uma 
proposta nas suas mãos para poder 
analisar as condições e assim formali-
zar o contrato. BN

Victor Ferreira, Sales Director da Grenke Renting

Uma das principais dificuldades que as empresas sentem 
neste momento, é conseguirem financiamento para todos 
os seus projectos, sobretudo, se estes estiverem de alguma 
forma direccionados para áreas onde a banca não se sente 
tão confortável como acontece com o software ou hardware, 
algo que é compreensível uma vez que não é esse o negócio 
deles

www.grenke.pt

Opinião // Negócio
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Os seus exemplos ajudam a compre-
ender, através da especificidade de 
cada um dos universos, as vanta-

gens do renting em comparação com ou-
tras modalidades de financiamento.

Fornecedor global
de soluções móveis
A TIMWE comercializa para todo o mun-
do aplicações para telemóveis, soluções 
de grande impacto em mobile marketing, 
mobile entertainment e mobile Money. Há 
muito apontada como um caso de sucesso 
nacional, tem como clientes operadoras 
móveis, grupos de media, governos, ONGs 
e marcas. Fundada em 2002, tem vindo a 
tirar partido de uma vasta experiência em 
monetização móvel e da sua plataforma 
proprietária Neo. 

Este fornecedor global de soluções móveis 
opera em mais de 75 países, contando com 
o apoio de 26 escritórios locais, o que faz 
com que a gestão de pagamentos de pro-
dutos e serviços seja bastante complexa, 
ainda que muito operacionalizada pelo es-
critório de Lisboa. Alguns desses serviços/
produtos que são adquiridos na TIMWE 
são comprados como “pre-payment”. Nes-

VANTAGENS COMPARATIVAS:

TRÊS EMPRESAS,
TRÊS CERTEZAS

A TIMWE, a Recofinance e a LavaMais são empresas de áreas tão distintas como as 
aplicações para telemóveis, a recuperação de crédito e as lavandarias self-service

tes casos, a opção de “renting” permite à 
empresa ajustar melhor os seus prazos, de 
forma a criar planos de pagamento, e, as-
sim, estabilizar o seu “cash flow” ao longo 
do ano.

O renting é assim usado para “Cash 
Management”, de forma a “permitir um 
maior controlo das contas e pagamentos ao 
longo do ano”, explica Sofia Santos, Com-
munication Specialist da TIMWE.
Quanto às vantagens que encontra na op-
ção pelo renting, comparativamente às 

outras modalidades, considera que, tendo 
em conta a actividade e a indústria das te-
lecomunicações e do mobile em que se mo-
vimenta, a opção pelo renting é “muito 
mais simples e menos burocrática”, assim 
como lhes “oferece um pacote de serviços 
mais completo”, o que permite que conti-
nuem a fornecer aos clientes “um serviço 
de elevada qualidade”, o que faz com que 
consigam manter-se como “um dos líderes 
deste mercado tão volátil”, avança ainda a 
mesma responsável. 

Cadeia de Lavandarias
A cadeia de lavandarias self-service, Lava-
Mais, disponibiliza em horários alargados 
serviços de lavagem e secagem de roupa 
(com capacidade entre 8 e 16 quilos). Apos-
tada na prática de “preços muito competi-
tivos”, utiliza detergentes ecológicos e bio-
degradáveis, disponibilizando ainda Wi-Fi. 
De resto, não estranhe se reparar que está a 
decorrer um concerto num destes espaços 
espalhados pela cidade de Lisboa; é que se 
trata de uma aposta da marca.

Propriedade da empresa Adiar Rotina, 
comercializa também este tipo de lavan-
darias na forma de “chave-na-mão”, ma-

RENTING

COMPRAR

Prós +
• Usufruir, quando existam, de 
programas do estado que promovem 
a aquisição de activos mobiliários 
(supercrédito fiscal);
• Não compromete linhas de 

endividamento da empresa.

Contras -
• Todos os benefícios do Renting;
• Imobilizado;
• Alocação de capitais a bens que 
depreciam muito rapidamente 
(tecnológicos);
• Custos de produtividade elevados 
derivados da gestão do parque 
tecnológico da empresa.
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quinaria, decoração e imagem corporativa, 
tal como explicou à BN, João Amaral, 
General Manager.

Quanto às características e aspectos espe-
cíficos, desta área comercial, que levaram 
à adopção do renting, explica o mesmo 
responsável: “o nosso negócio reveste-se 
de grande novidade em Portugal e impli-
ca uma estratégia de investimento elevado 
em pouco tempo, no sentido de conquistar 
rapidamente diversos pontos de venda, co-
mercialmente estratégicos.

Foi neste contexto que o renting se revelou 
uma opção inestimável de financiamento, 
na medida em que o peso do investimento 
em tecnologia financiável em modalidade 
de Renting, em cada loja LavaMais, é de 
cerca de 75 %”. Assim, a opção pelo renting 
permite às lojas LavaMais incorporarem 
cerca de 75 % do investimento inicial em 
tecnologia de lavagem e secagem, o que 
constitui toda a força produtiva do negócio. 
“Em algumas lojas LavaMais o renting é 
utilizado para o financiamento de todo o 
centro nevrálgico do ponto de venda”, su-
blinha João Amaral.

Quanto aos benefícios encontrados nesta 
opção de financiamento, o General Ma-
nager é categórico: “além das conhecidas 
vantagens fiscais e financeiras, esta opção 
de financiamento acabou por se revelar 
como a mais vantajosa de todas as alter-
nativas disponíveis, quando ponderados 
os factores principais, ou seja, taxa de juro, 
montante financiado, eficácia e rapidez”.

Recuperação de Créditos
A Reconfinance, empresa certificada, 
sedeada em Gaia, actua na recuperação de 
valores e bens, designadamente localização 
de devedores, cobrança telefónica e visita 
presencial, bem como na recuperação de 
viaturas, armazenamento de bens e gestão 
de stocks de viaturas. Presta ainda serviços 

de gestão integral e de factoring (análise de 
risco, gestão de portefólios, apoio pré-judi-
cial; gestão de contas correntes, cobrança 
especializada e controlo de solvabilidade).  

Recuperar a confiança financeira de todos 
os intervenientes, a ambição de continuar 
a crescer de forma sustentada de modo a 
tornar-se uma instituição de referência na 
área onde actua, suportada numa equipa 
de profissionais de qualidade, são algumas 
das características fundamentais aponta-
das pela Reconfinance.     

Júlio Pedro Marques, responsável pela 
direcção de Gestão, Qualidade e Factoring 
explica que “o mercado apresenta sempre 
oscilações, independentemente da actual 
conjuntura, pelo que a Reconfinance 
tem necessidades de crescimento e desen-
volvimento”. Neste contexto, os requisitos 
dos parceiros aliados aos objectivos estra-
tégicos da empresa, “obrigam a uma adap-
tação contínua, assim como a uma moder-
nização da infra-estrutura TI, com vista a 
performances adequadas”, refere o mesmo 
responsável. “A Grenke disponibiliza, atra-
vés da sua experiência de mais de 30 anos, 

soluções especializadas em renting in-
formático, permitindo-nos concentrar na 
actividade core da nossa organização”, su-
blinha Pedro Marques.

Num contexto que caracteriza como sendo 
de “convergência tecnológica” que tem vin-
do a assumir “características muito espe-
cíficas nos últimos anos, através da maior 
disponibilidade de acesso, do desenvolvi-
mento de novos dispositivos e da inovação 
a nível de aplicações, a actualização da es-
trutura TI da Reconfinance assume par-
ticular importância”.

“A Grenke como parceiro de referência do 
sector, permite acesso às novas tecnologias, 
fazendo face ao aumento do ciclo de reno-
vação a nível de hardware e software, na 
flexibilidade de ajustamento das necessida-
des de TI, na melhoria do planeamento fi-
nanceiro considerando um valor constante 
da manutenção e actualização de TI, assim 
como na redução de custos e na gestão agi-
lizada de activos”, sublinha o responsável 
pela direcção de Gestão.

Quanto a vantagens identificadas nesta 
opção de financiamento em comparação 
com outras, Pedro Marques esclarece que 
“o renting da Grenke permite flexibilizar 
o processo de aquisição, assim como dispo-
nibiliza propostas de criação de valor”.

“A Reconfinance vê a Grenke como par-
ceiro estratégico de negócio, na renovação 
da estrutura de TI sem qualquer investi-
mento, na manutenção de linhas de crédi-
to intactas, na redução de procedimentos 
contabilísticos ao longo da vida dos equipa-
mentos e/ou software, assim como na de-
dução de benefícios fiscais”, afirma o mes-
mo responsável, apontando, em registo de 
conclusão, que o lema da empresa está bem 
definido: “aceitamos todos os seus desafios 
- e este é partilhado por qualquer colabo-
rador -, a Grenke tem assumido participar 
nos nossos desafios, possibilitando-nos 
acesso a uma moderna infra-estrutura e 
garantindo a excelência nos resultados ob-
tidos”.

Três universos distintos,
a mesma conclusão. BN

RENTING

Prós +
• Facilita o acesso a tecnologia “estado 
da arte”;
• Aumenta a competitividade das 
empresas;
• Amortizações 100% dedutíveis em 
IRC;
• Liberta fluxo de tesouraria da 
empresa;
• Permite gestão a médio/longo prazo 
dos investimentos;
• Paga enquanto utiliza;
• Não está “agarrado” a equipamentos 
obsoletos;
• Permite a renovação tecnológica;
• Não surge na rubrica “passivo” no 
balanço;
• Liberta linhas de crédito tradicionais.

Contras -
• Não permite usufruir de alguns 
programas de incentivo ao 
investimento lançados pelo estado 
em que a posse dos bens tem de ser do 
cliente;
• Requer uma cativação de tesouraria 
a médio prazo.
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Uma economia estagnada com-
binada com a inovação tecno-
lógica constante torna o tempo 

que vivemos particularmente desafiante 
no que toca ao sector de canal. A tradi-
cional  aposta no hardware permanece. 
No entanto, os clientes querem mais do 
que a simples ‘manutenção de hardware 
e consumíveis”. O serviço deve incluir 
também uma estratégia de Bring Your 
Own Device (BYOD). Além das impres-
soras, scanners e multifunções (MFPs), 
as empresas exigem também soluções 
end-to-end que permitam gerir o con-
teúdo que circula no interior da organi-
zação através de tecnologia móvel inteli-
gente e com uma perfeita integração.

  No passado, os revendedores lidavam 
sobretudo com hardware. A venda de 
uma impressora/copiadora era seguida 
pelo fornecimento de toner e papel, sen-

VENDER SOLUÇÕES 
DE CONECTIVIDADE 
MÓVEL AUMENTA A 
MARGEM DE LUCRO

ESTÁ PREPARADO PARA A MOBILIDADE?

Por Juan Leal Cárdenas, Diretor Geral da Lexmark Ibérica

A Lexmark discute as razões pelas quais os revendedores 
europeus devem alterar as suas técnicas de venda, 
acompanhando a transição do hardware para as soluções 
e focando-se no apoio a clientes virado para o futuro da 
mobilidade

www.lexmark.pt

Áreas de Negócio

Core business
Soluções de gestão de Informação 
não estruturada

Linhas de Produtos 
Impressoras e Multifuncionais

Software 
Markvision, SAP, Controlador de 
Impressora Universal

Serviços 
Managed Print Services, 
Serviços Profissionais

Soluções empresariais
Soluções de back Office, Gestão de 
impressão, Secure Content Monitor, 
Mobile Capture, Segurança, Solu-
ção Distributed Intelligent Capture, 
Impressão móvel, Impressão cor a 
pedido nas suas instalações

Soluções sectoriais
Saúde, Ensino, Finanças
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boradores, indicando que caminho se-
guir no futuro. As exigências actuais, a 
procura urgente e as expectativas cria-
das pelo móvel devem ser reflectidas no 
grande enfoque do sector de canal. Este 
segmento tem um papel importante no 
apoio ao cliente, ajudando-o a aceitar a 
mobilidade e a compreender o que pode 
ganhar com a produtividade móvel. BN 

do o fabricante responsável pela manu-
tenção necessária. Mas os dias de lucrar 
apenas com o hardware estão a chegar 
ao fim.

Os dispositivos vão continuar a ser ven-
didos mas o crescimento (e as margens!) 
surgirão de ajudar os clientes a traba-
lhar de forma inteligente, efectiva e efi-
ciente, o que por sua vez será conseguido 
através de novas tecnologias de captura, 
gestão e acesso à informação quer a par-
tir de multifuncionais inteligentes, quer 
de dispositivos móveis. A saúde finan-
ceira do segmento de canal vai depender 
da sua capacidade de se adaptar a estas 
mudanças.

Com a transição para o móvel a um rit-
mo cada vez mais acelerado, o conceito 
BYOD está a tornar-se prática comum 
no local de trabalho. Agora que 4 em 
cada 5 empresas permitem aos colabo-
radores a utilização do seu smartphone 
pessoal no trabalho, a Lexmark Mobile 
Capture torna mais fácil tomar partido 
do poder computacional destes dispo-
sitivos. A aplicação permite aos utiliza-
dores dar início a fluxos de trabalho de 
forma instantânea através da captura, 
pesquisa e envio de dados considerados 

fundamentais onde quer que esteja.
Fluxos de trabalho que permitam uma 
transferência e gestão de dados optimi-
zadas adaptados a smartphones e tablets 
podem rapidamente ser desenhados, ti-
rando partido do ecrã táctil inteligente 
dos multifuncionais Lexmark. Poucas 
ou nenhumas competências de progra-
mação são necessárias para o fazer e as 
soluções para clientes podem ser desen-
volvidas em poucos dias.

Tarefas operacionais diárias como o pro-
cessamento de pedidos de indemnização 
de seguros, um relatório de incidente em 
lojas de retalho ou a abertura de conta 
de um novo cliente pode ser simplificado 
tirando partido das últimas tecnologias 
disponíveis para smartphones e MFPs.       

No actual ambiente de negócio, onde o 
tempo é cada vez mais valioso, inovações 
ligadas à estratégia BYOD que permitam 
poupar tempo marcam a diferença no 
que toca à produtividade. Imagine-se 
que os clientes podem agora utilizar os 
seus dispositivos inteligentes para cap-
turar imagens das suas despesas de via-
gem e submeter as mesmas para proces-
samento não tal como fazemos, através 
do ecrã touch screen de uma MFP, mas a 
qualquer hora e em qualquer lugar.
Inovações como esta permitem maior 
flexibilidade e produtividade dos cola-

Juan Leal Cárdenas,
Director Geral da Lexmark Ibé-
rica desde fevereiro de 2013. 
Natural de Bilbao e licenciado 
pela Escola Técnica Superior 
de Engenheiros Industriais de 
Madrid, Juan Leal Cárdenas 
especializou-se em Organi-
zação Industrial. Integrou a 
equipa da Lexmark em 1993 
como Técnico de Vendas, car-
go que ocupou durante cinco 
anos. Desempenhou também 
outras actividades nas áreas 
de Canal e Retalho, acabando 
por ser nomeado Director de 
Grandes Contas da Lexmark 
Espanha em 1998 e reportan-
do as suas acções directamen-
te ao director geral da empre-
sa. Desde 2010, geria também 
o mercado português.

Bilhete de Identidade

Nome da Empresa 
Lexmark Portugal

Morada da Sede 
Alameda Fernão Lopes nº 16 A – 8º 
Andar, Edifício Miraflores Premium, 
1495-136 Algés

Tel.: (+351) 214 200 360
Fax: (+351) 214 109 213

Web  
www.lexmark.pt 
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centrocl@lexmark.com

Director-Geral Ibérico 
Juan Leal Cardenas
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A Microsoft apresentou em Novembro a mais recente edição do 
Dynamics CRM. Novos modelos de processo de negócio verticalizados 
e personalizáveis para diferentes indústrias, novas capacidades de 
colaboração social e aumento da produtividade do utilizador final foram 
os destaques apontados pela companhia

NOVA VERSÃO
QUER SER MAIS
PRÓXIMA
DO UTILIZADOR

Microsoft Dynamics CRM

A recente parceria com uma em-
presa líder em inteligência emo-
cional, a InsideView, foi determi-

nante para as ferramentas colaborativas. 
Na concepção do CRM, a Microsoft tirou 
partido do valor acrescentado do conjunto 
das suas tecnologias, concretamente com a 
integração do Yammer, do Lync e do Skype, 
de modo a proporcionar aos profissionais 
de vendas, serviços e marketing “uma ex-
periência personalizada, colaborativa e  
sempre disponível”, explica a companhia 
em comunicado.

O Vice-Presidente Corporativo da Mi-
crosoft Dynamics CRM, Bob Stutz, mais 
em detalhe, avançava que o “objectivo é 
que o CRM identifique tendências, facili-
te decisões e revele acções que conduzam 
a resultados e a relações de sucesso. Esta 
nova edição centra as atenções no cliente, 
juntando diferentes tecnologias Microsoft e 
ajudando empresas e organizações a envol-
ver ainda mais os seus clientes”.

Colaboração social
Com a primeira fase do acordo com a In-
sideView, chegam as novas capacidades de 
colaboração social no Microsoft Dynamics 

CRM Online. Estas disponibilizam infor-
mação contextual de empresas e de indiví-
duos, de mais de 30 mil fontes, no Dyna-
mics CRM em tempo real.

A nova solução permite também desenhar 
e modelar os processos de negócio, defi-
nindo as suas fases, os diferentes passos a 
executar em cada fase, bem como o perma-
nente acompanhamento da execução. Para 
os serviços profissionais, financeiros e sec-
tor público, a Microsoft disponibiliza mo-
delos verticais que poderão servir de pon-
to de partida para as implementações dos 
clientes finais. Estes modelos de processo 
de negócio podem serem visualizados em 
qualquer dispositivo móvel.

No relacionamento com os clientes, os res-
ponsáveis de vendas, marketing e serviço 
a clientes, fruto das novas funcionalidades 
da solução, podem criar correspondência 
entre os actuais e potenciais clientes com 
os produtos e serviços pretendidos, envol-
vendo-os na altura própria, bem como es-
timulando o relacionamento entre ambos.

Orientado para resultados
A experiência de utilizador foi orientada 

para os resultados, com processos de negó-
cio guiados que ajudam na execução diária. 
Podem ser adaptados e personalizados de 
modo a alcançar os requisitos de negócio 
das diferentes indústrias, com benefícios 
tais como a aceleração dos ciclos de vendas, 
maiores taxas de eficiência em cada pro-
cesso de negócio e uma menor necessidade 
de formação para novos colaboradores.

A capacidade do utilizador permanecer 
actualizado face a clientes e processos de 
negócio, colocando ferramentas sociais em 
contexto, é outra das características. Gra-
ças à integração com o Yammer, é possível 
comentar publicações ou iniciar conversas 
contextuais a partir do Microsoft Dyna-
mics CRM, utilizando o conceito de rede 
social transversal a toda a organização. 

O novo CRM disponibiliza também novas 
aplicações para tablets Windows 8 e iPad, 
bem como para telefones com Windows 
Phone, iOS e Android.

O Dynamics CRM Online, dependendo do 
perfil do utilizador, pode ser subscrito di-
rectamente no portal da Microsoft a partir 
de 12,20 euros (utilizador/mês). BN

www.microsoft.pt/portugal
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“The New Style of IT” foi a designação adoptada 
pela HP para o evento de apresentação de novos 
produtos, “apps” e soluções, que se realizou em 
Novembro, em Lisboa

“THE NEW
  STYLE OF…” 

HP

Vejamos então as novidades, em 
destaque, para as áreas de con-
sumo e empresarial.

Mobilidade
O Envy 27 Recline, PC All-in-One Tou-
chSmart, vem equipado com ecrã táctil 
de 10 polegadas e tecnologia Near Field 
Communication (NFC), que permite a 
partilha através da aproximação de ou-
tro equipamento com a mesma solução. 
O Envy 15-j011sp, para utilização mais 
avançada, está dotado de um ecrã Full 
HD de 15,6 polegadas e processador In-
tel Core i7-4700MQ quad-core de última 
geração.

O Spectre13 x2 é um dois em um, portá-
til e tablet, apresentado como “o primei-
ro ultrabook convertível, sem ventoínha, 
baseado nos processadores de quarta 
geração da Intel”.

O Split x2, PC All-In-One, está dotado 
da terceira geração de processadores 
Intel Core, podendo funcionar como um 
tablet de 13 polegadas. O Pavilion 11 x2, 
dirigido à opção entre portátil e tablet, 
inclui duas webcams Full HD, e um ecrã 
de 11,6 polegadas na diagonal.

Da série ProBook 400, dois portáteis 
suportados na quarta geração de proces-
sadores Intel Core i3/i5/i7 (5), com uma 
nova opção de disco rígido híbrido, que 
alia a capacidade de resposta de um SSD 
à de um disco rígido tradicional.

O EliteBook 840 G1 é um ultrabook com 
um ecrã de 14 polegadas e touch screen 
opcional. Garante até 33 horas de ope-
ração, podendo utilizar uma bateria adi-
cional. Da mesma série, o 850 possui um 
ecrã de 15,6 polegadas, e pode também 
incluir a classificação opcional de Ul-
trabook. Última geração de tecnologia 
Intel, está protegido pelo HP Client Se-
curity.

O EliteOne 800 G1 é o PC AiO “mais po-
deroso da HP”, esclarece a marca. Este 
all-in-one inclui um ecrã full touch (op-
cional), bem como o sistema DTS Sound 
Studio com uma webcam HD. 

Monitores
Na área de monitores, em foco esteve o 
Envy 27: 68,58 cm na diagonal, tecnolo-
gia IPS e Beats Áudio.

Impressão
Quanto à impressão, entre outros des-
taques, a Officejet 2620. Dirigida aos 
utilizadores domésticos, possui digita-
lização, cópia e fax através do alimen-
tador automático de documentos de 35 
páginas. 

O multifunções empresarial topo de 
gama Laserjet Enterprise M880 permite 
o acesso directo através das capacidades 
de impressão móvel e Touch-to-Print. A 
LaserJet M830 possibilita a digitaliza-
ção frente e verso e toques de acabamen-
to profissionais, bem como a impressão 
directa sem fios, tecnologia de impres-
são através de toque e partilha de docu-
mentos.

Apps
Por fim, das apps, para iOS e Android, 
foram apresentados o HP SureSupply, 
app gratuita que permite consultar os 
consumíveis compatíveis com as im-
pressoras HP e verificar se são originais, 
e o HP Live Photo, uma aplicação que 
transforma uma foto impressa vista pela 
App num vídeo. BN

www.hp.pt
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A facilidade de interconexão e 
comunicação, apesar dos horá-
rios e distância, tirando partido 

de algumas capacidades das redes sociais 
bem como das facilidades disponibiliza-
das pelas redes sem fios, são geradores de 
mais produtividade.

A possibilidade de estar conectado em 
qualquer parte do mundo, assegurando 
o prosseguimento das tarefas, contribui 
para o desenvolvimento das empresas e 
torna possível a interacção permanente, 
sempre que desejada, entre chefias, co-
laboradores, fornecedores de serviços e 
clientes. 

Hoje, a satisfação dos colaboradores de 
uma empresa está apoiada em diferentes 
estímulos que desempenham um papel 
orientador da acção, e é tarefa dos espe-
cialistas de Recursos Humanos salva-
guardar e proporcionar as ferramentas 
necessárias para a sua satisfação, optimi-
zando as novas tendências nesta área.

O estudo “Where do people work 
from home”, publicado pela “Ho-
wDoIBecomeA.net”, sobre a situação 
do teletrabalho, parcial ou integral, em 
vários países, indica 4 % em full-time nos 

EUA, 1 % na Alemanha e 3 % em Espa-
nha. Índia e África do Sul aparecem no 
topo com uns impressionantes 32 %, logo 
seguidos da Indonésia com 16 %.

Outro aspecto que importa ainda assina-
lar é facto do trabalho à distância permitir 
gerar maior empregabilidade para traba-
lhadores com dificuldades de locomoção, 
trabalhadores-estudantes ou os que têm 
grandes responsabilidades familiares, 
nomeadamente com crianças e idosos. 

A maior flexibilidade na gestão do tem-
po de trabalho e a redução de custos, 
decorrente até das despesas com as ins-
talações, são outro ângulo da abordagem 
à questão. Também as necessidades de 
mão-de-obra qualificada das PME, em 
determinado domínio, mas apenas por 
algumas horas, dias, semanas ou até me-
ses encontram no trabalho à distância 
uma boa resposta.

A Técnica Delphi, muito utilizada na Eu-
ropa Ocidental, Oriental e Ásia, é bastante 
recomendada para a previsão de cenários 
futuros, já que os especialistas que parti-
cipam dela trocam informações, subme-
tidas a diversas rodadas de respostas, até 
chegarem a um resultado considerado 
satisfatório. Como o seu próprio criador, 
James Wright, a definiu, é uma técnica 
que busca um consenso de opiniões. BN

UMA IMPORTÂNCIA
CRESCENTE

Trabalho Remoto

O trabalho remoto tem vindo a acentuar o seu crescimento 
nos últimos anos. A tecnologia disponível facilita às empresa e 
colaboradores alcançarem objectivos em comum, contribuindo 
para o desenvolvimento da instituição

Agenda
de RH até 2015
Uma efectiva gestão de talentos, avaliar 
os resultados da gestão de pessoas, ter 
uma gestão do conhecimento e aprendi-
zagem organizacional e saber integrar 
as novas gerações, eis algumas das po-
líticas fundamentais que devem ocupar 
o devido destaque na agenda dos pro-
fissionais de Recursos Humanos (RU) 
até 2015, de acordo com uma pesquisa 
realizada no Brasil no âmbito do Delphi 
RH 2010, Programa de Estudos em Ges-
tão de Pessoas, da Fundação Instituto de 
Administração (Progep/FIA).

Na opinião do executivo da Volvo brasi-
leira, Carlos Ogliari, citado no estudo, “o 
alinhamento das estratégias e práticas 
de gestão de pessoas às necessidades e 
estratégias do negócio é um aspecto pre-
ponderante para dar sentido e coerência 
às acções de Recursos Humanos”, sendo 
que é de igual modo determinante a pro-
cura constante do alinhamento dessas 
iniciativas de RH à cultura organizacio-
nal, uma vez que tal promove a adesão 
interna e demonstra a consistência das 
práticas de gestão.

A pesquisa do Programa de Estudos em 
Gestão de Pessoas notou também que a 
gestão de pessoas com enfoque na con-
tribuição para os negócios e a busca pelo 
comprometimento da força de trabalho 
foram altamente incorporados, ao pas-
so que os princípios considerados im-
portantes tendências no início dos anos 
2000, como a gestão do conhecimento, a 
inovação e o modelo de gestão múltipla, 
“não foram devidamente incorporados” 
pela maior parte das organizações. BN





34 Dezembro 2013

A Fechar // 

Comentário: Rendi-me aos 

produtos da Apple desde o 

momento em que comprei 

um iPad em finais de 2012. 

O meu receio n o adiamen-

to da compra de um produ-

to Apple era justificado. Os 

conflitos familiares em casa 

Rui Franco,
GRENKE

Título: O Segredo da Apple

Autor: Adam Lashinsky

Editora: Objectiva

NOTA DO EDITOR
Na Bons Negócios acreditamos que a ferramenta decisiva para obter Sucesso é 
aprender algo de novo todos os dias. Nesta rubrica, partilhamos com o Leitor os livros 
de cabeceira que, neste momento, inspiram a Equipa da Grenke. Boa Leitura!
João de Sousa

ATLAS
“PEOPLE LIKE US”

Responsabilidade Social

A associação apresenta como mis-
são intervir em sectores chave 
da sociedade, de modo a criar, 

junto das comunidades locais, alavancas 
de desenvolvimento humano integrado e 
sustentável, com efeito multiplicador con-
tinuado, em que as populações autóctones 
sejam as verdadeiras protagonistas da 
mudança.

Esta Organização Não-Governamental de 
Desenvolvimento, comprometida com o 
desafio da erradicação da pobreza, actua a 
partir de três vectores fundamentais: a co-
operação para o desenvolvimento, a edu-

O Atlas – Associação de Cooperação para o Desenvolvimento – foi 
fundada em Coimbra, em 2009. “People like us” é a sua assinatura. 
É uma das instituições apoiadas pela Grenke

PARA APOIAR
Tel.: 239 781 332 / 967 757 237
E-mail: secretariado@atlaspeople.net 

cação para o Desenvolvimento e para a ci-
dadania global e o desenvolvimento local.

Tem em curso vários projectos, concreta-
mente a “Alta de Coimbra” – assistên-
cia a idosos, desta zona da cidade, em situ-
ação de carência alimentar e solidão – em 
parceria com restaurantes e outras insti-
tuições. Vinte e duas famílias apoiadas, 
um número em constante crescimento; 
“Escolas Solidárias” – voluntariado 
com crianças portadoras de deficiência, 
em Leiria, e apoio à alimentação de crian-
ças carenciadas, na Marinha Grande; e 
“Mexe-te” – projecto que pretende sen-

milímetros e que provoque 

tanto egoísmo e conflitos fa-

miliares. 

entre pais e filhos para con-

sulta do iPad são agora uma 

constante. Tornou-se assim 

o brinquedo favorito de toda 

a família: Rui, Ana, Martim (7 

anos) e Afonso (2 anos!!!).

Tornei-me fã da Apple. “Os 

meus gostos são simples, só 

quero o melhor.” Até à data 

não me recordo de nenhum 

produto de consumo que 

reúna tantos atributos como 

um pequeno aparelho com 

uma espessura de poucos 

Clube de Leitura

Confesso que gosto da per-

sonagem de Steve Jobs. Ra-

dical, inovador, exuberante, 

perfeccionista, controverso. 

Ok não conseguiria trabalhar 

sob a sua alçada por mais de 

1 dia, talvez 1 mês. A sua lide-

rança tirana não ficará regis-

tada como Best Practice nos 

manuais académicos de ges-

tão de recursos humanos.

É um contra-senso. Steve 

Jobs criou a empresa com 

maior cotação bolsista e a 

mais admirada no mundo. 

Parece simples. Mas muitas 

vezes o que se torna comple-

xo é precisamente garantir a 

simplicidade. E como é sim-

ples o meu iPad!

“Não permitirei que alguém 

descubra a nossa magia, 

porque não quero que a co-

piem.” Estas são palavras de 

Tim Cook, sucessor de Steve 

Jobs na liderança da Apple. 

Neste livro vai descobrir mui-

ta magia.

Boa leitura!

sibilizar os jovens sobre os problemas ac-
tuais, nomeadamente, o desenvolvimento 
humano sustentado e integrado.

Podem colaborar com a instituição todos 
os que se identifiquem com os objectivos e 
queiram contribuir pessoalmente, poden-
do ser voluntários, membros e/ou apoian-
tes. Todos os donativos ao ATLAS são de-
dutíveis em IRS e IRC.



Master Lease Agreement 
Um único contrato. Todos os investimentos!
Um produto flexível e moldável a todas as necessidades do seu cliente.

Mais do que um investimento nos próximos 12 meses?
Um único contrato para todos esses investimentos?
Acesso às condições mais competitivas do mercado?

A GRENKE tem um novo produto para si: o Master Lease Agreement. Uma linha de financiamento, válida para todos os investimentos.
Simplifique o seu negócio, aumente as suas vendas e garanta um serviço de excelência aos seus clientes!

Para mais informações, por favor contacte o seu gestor de conta ou a GRENKE através do 218 934 140 ou masterlease@grenke.pt.
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