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FICHA TÉCNICA

Nesta época de comunicações rápidas, onde 
a informação é instantânea para quem a pro-
cura, elegemos como tarefa central fazer chegar          
a informação necessária às pessoas certas.

Toda a informação que recebemos é analisa-
da e contextualizada, com independência, isen-
ção e rigor, procurando ajudar os leitores a tomar 
decisões acertadas e atempadas, antecipando 
comportamentos e tendências do mercado.

A Bons Negócios é uma publicação trimes-
tral, de carácter corporativo, produzida de acordo 
com critérios jornalísticos, e dirigida a empresas 
do Canal de Revenda de TICs - Grossistas, Reta-
lhistas e Integradores - e a Profissionais do sec-
tor em geral.

Apesar de corporativa, a Bons Negócios 
orienta-se por critérios editoriais de rigor e cria-
tividade, com independência dos Fabricantes, 
Editores de Software, Consultores e restantes 
players, bem como face a orientações políticas, 
religiosas, ideológicas e económicas.

A nossa aposta assenta na diversificação da 
informação, procura abranger os mais variados 
temas na área das Tecnologias da informação 
e dos Negócios, correspondendo às motivações     
e interesses do público que necessita de infor-
mação e formação sobre os mercados - em es-
pecial o Canal de Distribuição.

A difusão da Bons Negócios faz-se através de 
assinaturas controladas, garantindo que chega a 
todos os profissionais do Canal relevantes e com 
capacidade de decisão nas suas empresas.

Do escrupuloso cumprimento destes princí-
pios aqui fica o nosso solene compromisso. A si, 
Caro Leitor, solicitamos que colabore connosco 
enviando-nos críticas, comentários e sugestões 
no sentido de que esta publicação corresponda 
progressivamente, mais e melhor, às suas ex-
pectativas e necessidades.

O Director                                          O Editor

Sérgio Nunes                                     João de Sousa
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Sérgio Nunes                                     João de Sousa
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“NUM AMBIENTE EXTREMAMENTE 
COMPETITIVO AS PEQUENAS 
E MÉDIAS EMPRESAS ENFRENTAM 
DESAFIOS ÚNICOS, MUITAS 
VEZES COMPETINDO COM RIVAIS 
DE MAIOR DIMENSÃO E BASTANTE 
MAIS CAPITALIZADOS.”

CORE BUSINESS

RENTING
UMA DECISÃO INTELIGENTE

RECURSOS ESCASSOS, MUITAS TAREFAS 
Entre muitas outras tarefas, os lideres das PME frequente-
mente têm que actuar como os seus próprios directores     
de informática – desenvolvendo e implementando um plano 
para adquirir os equipamentos de comunicação e processa-
mento de dados, software e tecnologias da informação (T.I), 
necessários para colocar o negócio a andar. 
Manter e actualizar a plataforma T.I é essencial para                   
o sucesso competitivo de quase rodos os negócios. Cada vez 
mais, as novas tecnologias da informação alimentam todas 
as áreas da empresa desde o “ back-office” até às áreas      
de serviço ao cliente.  
Uma questão que surge com frequêcias aos gestores das 
PME é se devem comprar ou efectuar um renting dos seus 
equipamentos tecnológicos. Devido aos avanços tecnológi-
cos contínuos e ao ambiente actual extremamente com-
petitivo, os pequenos e médios  negócios devem também 
desenvolver um plano para actualizar regularmente a sua 
infra-estrutura T.I. 
O renting pode ser uma opção especialmente atractiva para 
as empresas que querem investir em equipamento tecnlogi-
camente avançado, enquanto conservam os seus recursos 
financeiros. 

TODOS OS MESMOS DESAFIOS – E MAIS...  
Nos dias que correm a tecnologia é o coração dos negócios, e manter uma plataforma 
de tecnologias da informação (T.I) actualizada é essencial para o sucesso competitivo de 
qualquer empresa. Permite-lhe gerir de forma eficiente todas as áreas da sua empresa, no-
meadamente manter a contabilidade organizada e gerir a área financeira, controlar stocks, 
planear novas iniciativas, monitorizar a evolução dos negócios, melhorar os serviços aos 
seus clientes.
Quando se tem que planear e implementar uma estratégia de tecnologias da informação,   
as pequenas e médias empresas enfrentam os mesmos problemas que as grandes – e 
mais. Quando se gere uma pequena empresa, os desafios na área das TI aparecem em 
cinco áreas-chave: 

:: Como todas as companhias, as pequenas e médias empresas necessitam de actualizar 
os seus equipamentos TI, assim que aparecem novas gerações com capacidades – ou 
eficiências - mais  avançadas e á medida que as empresa se vão desenvolvendo e crescen-
do. Com recursos limitados, apenas ficar em sintonia com o que está disponível, pode ser 
intimidatório; 

:: Ao mesmo tempo, as pequenas e médias empresas muitas vezes atravessam problemas 
de liquidez e têm dificuldades em aceder à  panóplia de formas de financiamento que estão 
disponíveis para as grandes empresas. Segundo alguns estudos, os próprios empresários 
participam com cerca de 60% do capital inicial das suas empresas, na fase de arranque, 
enquanto as suas famílias, amigos e vizinhos providenciam praticamente todo o restante. 

As pequenas e médias empresas enfrentam os mesmos 
desafios e complexidades que as empresas de grandes di-
mensões e têm que executar os processos com a mesma  
performance – No entanto, têm que executar o trabalho com 
bastante menos recursos. 
Para muitos líderes de pequenas e médias empresas (PME), 
existe pouca disponibilidade no que toca aos recursos de 
gestão, humanos e financeiros. Muitas vezes a questão é 
como fazer o trabalho de uma forma económica e eficiente, 
enquanto se dá a melhor utilização a um capital que é es-
casso.
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Mesmo muito depois da fase de arranque da 
empresa, as pequenas e médias empresas na 
maioria dos casos deparam-se com dificul-
dades financeiras. Estas empresas necessitam 
de soluções que melhorem o “cash-flow” e 
lhes permitam preservar os seus capitais para 
outras necessidades; 

:: Nestas empresas de dimensão muito redu-
zida não existem sequer departamentos de TI 
– dispõem apenas dos poucos minutos que 
o responsável do escritório ou o próprio ges-
tor podem dedicar a tais assuntos. Mesmo as 
médias empresas não conseguem equiparar os 
recursos humanos que as grandes empresas 
disponibilizam para gerir e apoiar decisões fi-
nanceiras e iniciativas-chave para as empresas 
no campo tecnológico. 
Assim que uma nova tecnologia entra no mer-
cado, o que fazer com o equipamento obsoleto 
ou desnecessário torna-se uma questão rele-
vante. As pequenas e médias empresas não 
dispõem de volume suficiente, em escala, para 

revender os equipamentos antigos ou descontinu-
ados. Adicionalmente, não dispõem do tempo – ou, 
frequentemente, do conhecimento – para gerir as 
matérias relacionadas com preocupações ambien-
tais e com a segurança dos seus dados; 

:: Mais do que as grandes empresas, as PMEs 
deparam-se com pressões constantes para a ob-
tenção de resultados através da redução dos cus-
tos do imobilizado relacionado com a sua estrutura 
de TI. Cada euro não investido em TI é um euro 
que podem investir em qualquer outra vertente dos 
seus negócios; 

Para qualquer pequena empresa, trabalhar de 
forma inteligente é um prémio e um objectivo per-
manente. Com a abordagem correcta, as PMEs 
conseguem obter o financiamento que necessitam, 
ultrapassar o obstáculo da falta de recursos hu-
manos e ter ao seu dispor tecnologia de ponta – a 
custos que permitem manter a competitividade e 
alcançar o sucesso. 

CORE BUSINESS

“AS PMES DEPARAM-SE COM PRESSÕES
CONSTANTES PARA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS
ATRAVÉS DA REDUÇÃO DOS CUSTOS 
DO IMOBILIZADO RELACIONADO COM A SUA
ESTRUTURA DE TI”

SÉRGIO NUNES     

DIRECTOR-GERAL DA GRENKE PORTUGAL
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PARCEIRO

PARCEIRO DE VALOR ACRESCENTADO, RESPONDE EM CONCRETO ÀS NECESSIDADES EMPRESARIAIS MAIS EXIGENTES.

Fundada em Abril de 2000, a Diginor estabele-
ceu o foco na oferta ao mercado de factores 
diferenciadores como inovação, adaptabilidade 
e gestão direccionada ao cliente. Desenvolve 
a sua actividade na competitiva área das TIs 
– nomeadamente: Consultoria & Análise de 
Soluções e Serviços de Gestão Documental – 
na distribuição de Produtos e Soluções Ricoh, 
baseada no acordo de parceria com a sucursal 
nacional da Ricoh Europe BV. Ao longo da sua 
história a Diginor vem produzindo resultados 
motivadores, que garantem crescimento sus-
tentado, fortalecem a visibilidade e credibili-
dade, e fazem dela, nos dias que correm, uma 
empresa de referência com elevada notorie-
dade de mercado, merecedora da confiança 
dos clientes mais exigentes em diversos secto-
res. 
O sucesso resulta do elevado profissionalismo, 
determinação e criatividade de uma equipa 
dinâmica, capaz de encarar a mudança como 
processo permanente de oportunidades para 
inovar e diferenciar. 

Missão e Estratégia
Tem como objectivo ser referência de liderança, 
através de uma proposta de valor acrescentado 
diferenciadora em Soluções de Gestão Docu-
mental. Servir com elevados padrões de quali-
dade, procurando insistentemente a perfeição 
para garantir, no mínimo, a excelência, materia-
lizando uma filosofia orientada pelos esforços 
de cada colaborador na construção constante 
de uma empresa mais forte, competitiva e pre-
sente no mercado. 
:: Ambição - Desenvolver a actividade com ob-
jectivos de liderança, implementando soluções 
de gestão documental que melhoram a produ-
tividade empresarial. Criar a capacidade de 
enfrentar e exceder os desafios, acreditar nas 
capacidades e competências da equipa. Ser in-
cansável na perseguição dos objectivos, agindo 
com integridade; 
:: Inovação - Criar novas formas de comunicar: 
mais eficazes, objectivas e entusiastas, contri-
buindo para uma comunicação de excelência. 

Romper com o convencional e ter a capacidade 
de surpreender o mercado. Ir além dos suces-
sos conquistados fazendo uso da capacidade 
tecnológica e apelando à criatividade e em-
preendedorismo; 
:: Formação - Valorizar a “formação” como ac-
tivo primordial. Estimular e garantir a evolução 
relacional dos colaboradores. Obter e Reforçar 
a formação dos colaboradores, promovendo um 
nível superior de conhecimentos e garantindo a 
confiança de clientes e parceiros; 
:: Orientação para o Cliente - Oferta de uma 
Solução Global, apoiada no rigor da consulto-
ria comercial, na qualidade dos equipamentos 
e serviços pós venda. Compreender e respeitar 
o património “cliente” como activo primordial; 
:: Orientação para o Negócio - Procurar a soli-
dez e rentabilidade para, consistentemente, 
sustentar o crescimento e cumprir a missão. 
Crescer com a experiência, oferecendo valor 
diferenciado. Ser mais, sendo realmente mel-
hor; 

CASO PRÁTICO

DIGINOR
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:: Orientação para as Pessoas - Potenciar as 
capacidades dos profissionais e valorizar as 
suas ideias e iniciativas. Incentivar o desen-
volvimento humano e zelar pelo equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional. Valorizar a lealdade, 
profissionalismo, honestidade de actuação 
e pensamento e sentido de verdade. Agir de 
forma transparente e com respeito pelos princí- 
pios éticos do mercado e da sociedade; 
:: Responsabilidade Social - Compromisso com 
a comunidade – ter crescente preocupação 
com as boas práticas ambientais e ser social-
mente responsável, cuidando do presente e do 
futuro. 

Identidade e Ambiente 
:: Conceito Corporativo - “Criamos a sua Im-
pressão” estabelece uma relação forte na par-
ceria de gestão e optimização de Equipamentos 
e Soluções de Impressão ajustados à necessi-
dade do cliente; 

:: Identidade Corporativa - A marca é encarada 
pela Diginor como a assinatura a que está as-
sociada a personalidade global da equipa. É 
um activo da empresa que deve ser gerido no 
sentido de projectar os valores, a atitude e os 
compromissos da Diginor para com os negócios 
e a sociedade em geral; 
:: Imagem de Marca - A imagem de marca é 
encarada pela Diginor com elevado sentido de 
responsabilidade, considerando que esta é o 
espelho do relacionamento afectivo e racional 
que a empresa estabelece com os parceiros 
clientes e fornecedores; 
:: Ambiente - A Diginor está consciente da 
sua responsabilidade na criação de um futuro 
sustentável e tem vindo a implementar acções 
que reforçam a crescente preocupação com as 
boas práticas ambientais, através de: 
:: Estimular a reciclagem; 
:: Recolher as embalagens de consumíveis  
   e os próprios equipamentos; 
:: Estabelecer acordos com os ecopontos locais; 

A protecção dos recursos naturais e o fomento 
desta consciência é uma das principais preo-
cupações da Diginor, que através da educação 
ambiental define o cuidado ecológico como 
preocupação colectiva. Afinal, há apenas uma 
Terra!

PARCEIRO

ANOS DE ACTIVIDADE   10

PORFOLIO EXCLUSIVO RICOH TOTAL 12DIRECTOR GERAL E COMERCIAL JOÃO BRANCO

CORE 
BUSINESS

FICHA EMPRESA

NÚMERO 
DE TRABALHADORES

BOARD

PRODUTOS IMPRESSORAS   MULTIFUNCIONAIS   GESTÃO DOCUMENTAL DIRECTOR FINANCEIRO MANUELA GONÇALVES

SERVIÇOS CONSULTORIA   RENTING   OUTSOURCING ADMINISTRATIVOS 4DIRECTOR TÉCNICO TIAGO RODRIGUES

SUPORTE TÉCNICO PROFISSIONAL   FORMAÇÃO

2008 € 750.000.00

VOLUME 
DE NEGÓCIOS
2009 (PREVISÃO) > € 1.000.000.00
CRESCIMENTO > 35%
RENTING > 48% SUPORTE 4

SOFTWARE GESTÃO DOCUMENTAL RICOH

DIGINOR    

VIA ENG. BELMIRO MENDES AZEVEDO, 372, 4475-401 MAIA, PORTO

(+351) 22 987 20 25 / 22 987 11 98

RICOH@DIGINOR.PT     WWW.DIGINOR.PT

PARCEIRO

COMERCIAIS 4
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O sucesso dos últimos dez anos fez da 
Diginor o líder nacional RICOH, em resultado 
do elevado profissionalismo, determinação 
e criatividade de uma equipa dinâmica, que 
encara a mudança como processo de cresci-
mento e evolução natural. 

A estratégia de segmentação e comuni-
cação implementadas pela Diginor não esta-
belece pilares entre tamanhos ou sectores 
de actividade. A sua gestão não assenta em 
estereótipos de segmentação, sendo antes 
dotada para a total adaptabilidade aos dife-
rentes cenários que lhe são apresentados. 

Responde às necessidades empresariais 
mais exigentes de grandes, médias e peque-
nas empresas, dos diversos sectores privados 
e do estado.

Quais os mercados 
e segmentos endereçados 
pela Diginor? 

Na realidade, é nas médias e pequenas or-
ganizações que sentimos os maiores desafios: 
ao nível da capacidade financeira, na inexistên-
cia de políticas de Gestão Documental e na 
ausência de profissionais TI responsáveis pela 
gestão dessa área. É nessa enorme fatia de 
mercado que existe maior pressão e desigual-
dade entre organizações, que competem diaria-
mente com concorrentes de maior dimensão. 

Os clientes já não adquirem equipamentos 
por mera actualização tecnológica, exigindo às 
empresas fornecedoras outras competências, 
criando enorme diferenciação entre potenciais 
fornecedores e verdadeiros parceiros. É aqui 
que a Diginor mais tem investido, apontando 
ao longo dos últimos anos a direcção certa 
no crescimento e consolidação de resultados, 
credibilização da marca e relação de satisfação 
reconhecida pelos clientes.

Porquê o renting como 
modelo de financiamento? 

A Diginor foi pioneira no mercado de im-
pressão Office, apresentando soluções de 
Renting “puro”. Quando o mercado ainda ofe-
recia locação financeira (leasing ou crédito ao 
consumo), a Diginor diferenciou-se ao iniciar 
um plano baseado no Renting, inovando na 
oferta de soluções que incluíam hardware, soft-
ware e serviços ao cliente. 

A Diginor oferece em exclusivo o serviço 
“simulador” de Renting em www.diginor.pt. Esta 
ferramenta tecnologicamente evoluída, é útil e 
muito intuitiva permitindo ao decisor simular a 
solução de impressão que melhor se adapta às 
suas necessidades.

Qual o impacto desta 
opção nos resultados? 

O Renting é hoje referência na facturação 
da Diginor. A evolução positiva dos resultados 
é visível em todos os quadrantes. Para além do 
crescimento assinalável no negócio imediato, é 
importante quantificar os resultados que ofere-
ce a curto e médio prazo - como a criação de 
novos clientes e novas necessidades e aumento 
do suporte, dos produtos pós-venda e da fideli-
zação de clientes. 

Com o Renting o negócio é mais transparen-
te e previsível - fornecendo com precisão o fim 
do prazo dos contratos e consequente renova-
ção tecnológica e contratual – e a solução mais 
profícua para obter estabilidade empresarial.

PARCEIRO

“OS MAIORES 
DESAFIOS 
ESTÃO NAS 
PMEs”

JOÃO BRANCO

DIRECTOR-GERAL E COMERCIAL DA  DIGINOR

6

JOÃO BRANCO, DIRECTOR- GERAL E COMERCIAL DA DIGINOR, EM DISCURSO DIRECTO

1/2010
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Porque escolheram 
a Grenke como Parceiro? 

A oferta de soluções financeiras ao mer-
cado, massificou-se de tal forma que, por 
momentos, gera a sensação de excesso de 
soluções. Destrinçar a solução das ofertas 
acessórias foi exactamente o que nos pro-
pusemos quando realizámos a parceria com a 
Grenke. O Renting “Puro”, ajustado e adaptado 
ao mercado TI, fazem da Grenke um “player” 
altamente diferenciado. É justo salientar ainda o 
desempenho da Grenke, baseado numa equipa 
versátil, pró-activa e dedicada, de apoio cons-
tante aos parceiros de negócio.

A crise veio aumentar 
o número de empresas 
a optar pelo renting? 

Embora o Renting tenha sido a resposta 
possível de actualização tecnológica de muitas 
empresas, em nossa opinião é errado associar 
o produto a estruturas frágeis ou a simples 
moda. Pelo contrário, o Renting é a solução 
mais inteligente e acessível para todas as em-
presas. Investir recursos financeiros em bens 
apreciáveis e apenas pagar o uso de bens de-
preciáveis nunca fez tanto sentido como agora. 

Assumir o pagamento de uma renda men-
sal e previsível, garantindo a actualização 
tecnológica da empresa sem investimento fi-
nanceiro, foi encarado pelos decisores como 
excelente oportunidade de fazer crescer as or-
ganizações a custo zero. O Renting contribuiu 
para minimizar e superar os efeitos transversais 
da crise financeira - sendo a solução perfeita 
para adicionar valor aos negócios.

Oferecem outros modelos 
de aquisição além do renting? 
Com que resultados? 

Outros modelos de negócio estão desde 
sempre implementados na nossa estrutura - a 
venda directa “pura”, o Leasing e o crédito em-
presarial, entre outros. Contudo, o desempenho 
destes está muito desajustado no tempo, quer 
no conteúdo quer na forma, fiscal e financeira. 
O volume de negócios sem Renting na Diginor 
é residual e apenas dá resposta a exigências 
pontuais que tendem a desaparecer. O consu- 
mo empresarial futuro passará exclusivamente 
pelo Renting. 

Pagar somente o que se usa é o equilíbrio 
perfeito, agora acessível a todos.

Quais as vantagens 
do renting para revendedores 
e clientes? 

No mercado empresarial, há muito que 
não sentia tamanho equilíbrio nas ferramen-
tas existentes entre a oferta e a usabilidade de 
produtos, entre a venda e a amortização dos 
mesmos. A solução Renting veio oferecer uma 
democratização inatingível quando comparada 
com produtos financeiros concorrentes. Na 
relação entre fornecedor e fornecido o Rent-
ing fixa as obrigações das partes e projecta 
no tempo os benefícios de ambos. Este rigor 
e previsão de parte a parte oferecem um valor 
adicional à relação, garantindo uma verdadeira 
parceria, com expectativas garantidas.

PARCEIRO

“A DIGINOR FOI PIONEIRA 
NO MERCADO DE IMPRESSÃO 
OFFICE, APRESENTANDO 
SOLUÇÕES DE RENTING PURO”

7
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MARKETING & DESIGN

DESIGN 
IGUAL A 
RESULTADOS
Apostar no futuro 
Os principais factores para a ausência de um 
comportamento mais empreendedor no campo 
do Design por parte das empresas, prendem-
se com a contabilização imediata do retorno 
e a sempre presente aversão ao risco. Existe 
também um outro factor que tem a ver directa-
mente com o investimento; este resume-se à 
total falta de conhecimento, ou avaliação, dos 
efeitos directos e paralelos do design, traduzi-
dos em mais-valias para as empresas, o que 
leva a que, na hora dos investimentos, os fac-
tores de decisão se debrucem sempre sobre os 
aspectos mais visíveis e habituais, tais como 
as infra-estruturas, os meios, os recursos hu-
manos ou as técnicas comerciais, deixando de 

parte a comunicação, a imagem ou a inovação, 
que a longo prazo passam a ser tão ou mais 
importantes para o sucesso da empresa, mas 
que por norma são ignoradas. Compreende-se, 
portanto, o porquê da falta de uma implemen-
tação em escala, que justifique a presença do 
design no dia-a-dia de todas as empresas. Essa 
presença, extremamente necessária, só poderá 
ser plena, se a aposta for em escala. Por isso, 
parte do tecido empresarial a colocação do de-
sign no mapa, jogando com a forte capacidade 
de inovação que esta área trás às empresas, 
à sua estruturação e funcionamento. O reco-
nhecimento global do design como ferramenta 
de mercado, não é possível sem essa vontade. 
O facto de este ser pouco considerado, como 
acontece na maioria dos casos, relega-o para 
um plano menos privilegiado e transforma-o 
numa ferramenta menosprezada.
Ainda assim, esta visão apenas se apresenta 
em termos globais. 
O design está cada vez mais patente em diver-
sas empresas que apostam de forma directa 
na relação deste com a sua actividade, obtendo 
mais-valias concorrenciais e posições de des-
taque nas suas abordagens ao mercado. Na 
maioria das grandes empresas, o design é já 
parte integrante da estratégia. Não é possível 
sequer, imaginar a sua subsistência e viabili-
dade sem a presença deste.

Eficiência e longevidade 
Encarar o design como prioridade faz sentido 
em qualquer empresa, devido à enorme acção 
que este pode ter na construção da identidade 
de um produto ou serviço. A empresa é acima 
de tudo uma identidade. É um organismo com-
posto por diversas áreas em micro, pequena, 
média ou grande escala. Para se tornar num 
organismo identificável a todos os agentes 
envolvidos na sua acção, a empresa neces-
sita primeiramente de ter uma face. Essa face 
confere-lhe identidade. Essa identidade deverá 
explanar o seu plano de acção global. Esta só 
poderá ser definida, juntamente com técnicas 
de Gestão, de Marketing e Design. 
Nesta abordagem, podemos dividir o design 
em duas áreas; o design de Produto e o design 
de Comunicação. Nesta abordagem, entende-
mos como “Produto”, aquilo que é a oferta da 
empresa, e como “Comunicação”, todos os su-
portes de informação e divulgação da mesma. 
Muito do sucesso de alguns produtos, deve-se 
à sua estruturação global e à sua identidade. 
A “Comunicação” clara e eficiente, tende a 
gerar uma relação de afectividade com o cli-
ente/consumidor a longo prazo, conferindo 
uma fidelidade e presença duradoura nos seus 
hábitos de consumo. O mesmo se aplica ao 
“Produto”, quando a sua eficiência e propósito 
são acompanhados por uma “Comunicação” 
clara. Estas relações traduzem-se em retorno. 
Não num retorno imediato, antes num retorno 
sustentado. O mercado actual, que é global, 
abre portas a uma cada vez maior implementa-
ção do design. Uma empresa que associe o de-
sign à sua prática obtém resultados claros na 

O design pretende dar a melhor resposta aos problemas. Mas, resolver esta equação poderá ser uma dor de cabeça para 
muitos empresários. Estes tendem a optar por uma gestão herdada do passado, mais ou menos padronizada e que não acom-
panha de todo as tendências globais, onde a inovação e novos caminhos, assim como novas técnicas, são a ordem do dia.

8
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defesa da sua identidade e dos seus produtos. 
Embora o design seja uma parcela de grande 
importância nesta equação, o mesmo terá 
sempre de ser integrado num plano maior. 
Plano esse que contempla todas as áreas vi-
tais, que, em associação, constroem uma iden-
tidade plena. Além disso, a implementação do 
design, é um processo cíclico. Renova-se com 
o tempo, adaptando-se a novas tendências e 
meios, o que se traduz numa continuidade da 
identidade da empresa. 

Anos de história 
Como exemplo podemos analisar a evolução 
histórica das “faces” de algumas empresas 
que nos são familiares. Estando presentes no 
nosso consciente, não só como identidade, 
mas também como parte da nossa vivência, é 
evidente o esforço que foi feito ao longo dos 
anos, por marcas como a Coca-Cola, a Re-
nault, a Apple, e muitas outras, para manterem 
as suas marcas fieis ao seu espírito. Não só 
na sua identidade corporativa (comunicação), 
como nos seus produtos, estas são um exem-
plo claro (entre muitos outros), de identidade 
plena. Nestes casos específicos, a premissa do 
design, funciona em todas as suas vertentes. 
A identidade destas marcas, mantem-se sem-
pre fiel na materialização visual (comunicação) 
e física (produtos) da sua génese empresarial. 
Sem isso nunca teriam subsistido e evoluído.

O processo global 
Enumerar todas as áreas de intervenção do design na estruturação de uma empresa (ou produto), é 
um processo complexo, já que não existe uma linha de acção universal. Essa intervenção é sempre 
definida pelas características da empresa (ou produto), da sua oferta, e mais importante, da sua rede de 
relações, onde incluímos o cliente final, os recursos humanos e toda a sociedade (na sua condição de 
identidade, quer seja pública ou privada). 
O design é a ferramenta que define os aspectos visíveis e estruturais da identidade da empresa (ou dos 
seus produtos). A sua acção é crucial na definição de uma linha visual (sensorial), que transmita todos 
os conceitos inerentes à existência da mesma. 
Para entendermos o resultado positivo da equação, basta avaliarmos alguns “Produtos” que consumi-
mos, e o porquê. O design está cada vez mais presente no mercado, e a sua forma de acção assenta 
quase sempre no mesmo propósito - criar melhores relações de consumo. 

MARKETING & DESIGN

“DESIGN É A MATERIALIZAÇÃO FÍSICA OU VISUAL 
DE UM PRODUTO OU IDEIA, 
CONFORME AS DIRECTRIZES DEFINIDAS 
NA METODOLOGIA PROJECTUAL, 
COM O FIM DE ATINGIR 
UM PROPÓSITO OU OBJECTIVO” 

“ENCARAR O DESIGN COMO PRIORIDADE FAZ SENTIDO EM QUALQUER EMPRESA, 
DEVIDO À ENORME ACÇÃO QUE ESTE PODE TER NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
DE UM PRODUTO OU SERVIÇO”

MARKO ROSALLINE

MANAGING DIRECTOR NA DEADINBEIRUTE
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COMUNICAÇÃO

A COMUNICAÇÃO 
COMO 
ALAVANCA 
DOS 
NEGÓCIOS
No marketing mix (Produto, 
Preço, Ponto de Venda e Pro-
moção) as Relações Públicas 
são um importante contributo 
na construção de relaciona-
mentos entre as empresas e os 
públicos com que têm contacto 
ou pretendem vir a ter. 
 

É fundamental identificar os públicos estratégi-
cos e desenvolver uma network de relaciona-
mentos que permita a ambas as partes serem 
beneficiadas. A sua correcta implementação, 
demonstrada através de resultados mensu-
ráveis e tangíveis, contribuirá decisivamente 
para a obtenção de melhores resultados co-
merciais. Esta não é, no entanto, a percepção 
da maioria das empresas, que têm uma visão 
redutora da Comunicação. Os gestores focam-
-se ainda, essencialmente, na publicidade, que 
é apenas uma das diversas técnicas que inte-
gram o mix da comunicação. 
Na conjuntura actual, os profissionais de Rela-
ções Públicas devem ser encarados como os 
verdadeiros arquitectos responsáveis pela 
política de comunicação das empresas, no 
sentido de garantirem a correcta aplicação dos 
diversos instrumentos disponíveis dentro de 
uma estratégia lógica e articulada. Possuem 
uma visão transversal da organização, algo 
fundamental para a obtenção dos objectivos 
definidos.  

 O êxito das Relações Públicas consiste em fa-
zer conseguir coincidir o interesse público com o 
privado, ou seja, alcançar o equilíbrio entre o que 
ambas as partes valorizam. Este é um desafio de 
elevada dificuldade que requer a correcta análise 
dos objectivos da empresa e uma interpretação 
clara do que a opinião pública ou clientes pre-
tendem. 
Por força do desconhecimento, as Relações Públi-
cas são uma área que está envolta num conjunto 
de mitos. Eis os principais: 

A influência dos amigos 
jornalistas... 
Quantos de nós, que trabalham na área da Comu-
nicação e Relações Públicas, já não foram alvo de 
solicitações por parte de outros, clientes ou cole-
gas, do género: “fala com os teus amigos da co-
municação social para darem um bom destaque a 
este assunto, pois é muito importante para nós”. 
De facto, muitos pensam que o nosso trabalho 
se baseia em amizades e que basta termos meia 
dúzia de contactos nos media para conseguirmos 
potenciar as mensagens pretendidas. Mas, na rea-
lidade, se a informação não for razoável, jamais 
teremos sucesso. Na melhor das hipóteses pode-
remos conseguir uma ou outra notícia pontual. 
 
Garantia de resultados... 
Com a actual conjuntura de crise, onde cada euro 
que se investe tem de ser justificado, a exigência 
da garantia de resultados na comunicação é algo 
legítimo. Contudo, nas Relações Públicas ninguém 
o poderá fazer. Tal como na Publicidade. Pois dizer 

que pelo facto da empresa X estar na revista Y, 
que tem uma tiragem de 100 mil exemplares, 
proporcionará um elevado retorno, é redutor e 
enganador.
 
A eficácia do press release
Os jornalistas dos principais meios de comuni-
cação social recebem diariamente dezenas de 
press releases nos seus e-mails. 
Se já é um evidente exagero para um jorna-
lista de um meio diário, imagine para alguém 
de uma publicação semanal, que possui apenas 
duas a três páginas para escrever por edição. 
De acordo com um estudo realizado em Es-
panha, 85% dos press releases emitidos para 
as redacções não têm qualquer seguimento. O 
mesmo será dizer, que vão parar ao lixo direc-
tamente. 
Segundo esta investigação, os principais mo-
tivos são as informações enviadas serem de-
masiadamente publicitárias e não terem con-
teúdos suficientemente relevantes.

As Relações Públicas não geram 
vendas 
Infelizmente este é ainda o pensamento de 
muitos gestores. As relações públicas são uma 
disciplina dispensável, pois não contribuem di-
rectamente para o aumento das vendas. Assim 
sendo, muitos referem: “vamos fazendo umas 
coisinhas só para não dizerem que não fazemos 
nada”. Esta postura de fazer sem acreditar, por 
impulso e dispensando qualquer tipo de estra-
tégia ou planificação é, sem dúvida, desperdício 
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de dinheiro e tempo.   
Apesar de difíceis de quantificar e avaliar, as 
Relações Públicas podem de facto ajudar a 
subir as vendas das empresas. Uma boa estra-
tégia de comunicação é capaz de transmitir de 
forma inteligente as mensagens pretendidas 
pelas marcas, gerando elevados resultados a 
médio-longo prazo. Este é, por vezes, um 
caminho longo e duro, mas que quando bem 
executado, possibilita rasgados sorrisos aos 
administradores das empresas pelo retorno 
alcançado.

Relações Públicas igual 
a Publicidade
Muitas pessoas confundem ainda estas duas 
disciplinas, bem distintas por sinal. Se é mais 
ou menos do senso comum o que é a Publici-
dade, o mesmo já não poderemos afirmar rela-
tivamente às Relações Públicas. Até mesmo os 
marketeers denotam um profundo e preocu-
pante desconhecimento sobre o que são e as 

suas potencialidades. 
Basicamente existem duas grandes diferenças 
entre Relações Públicas e Publicidade: credibili-
dade e eficácia. Diariamente todos somos alvo de 
milhares de mensagens publicitárias. Estejamos 
onde estivermos - em casa, na rua, no cinema, 
nos transportes públicos ou até mesmo na casa-
de-banho de um restaurante - somos impactados 
pelos mais diversos tipos de anúncios. Algo que 
tem saturado o público e levado as empresas a 
desperdiçar muitos euros. As pessoas sabem que 
toda a publicidade a que estão expostas é paga. 
Logo, tem pouca credibilidade.

Os jornalistas são um bicho 
papão... 
Alguns gestores ficam aterrorizados quando têm 
de falar com um jornalista. Para muitos, um mi-
crofone ou um gravador são mesmo um pesadelo. 
Não evite falar com os meios de comunicação 
social, pois estará a prejudicar seriamente a sua 
organização. Este contacto é fundamental para 
posicionar publicamente a sua empresa e para 
valorizar os aspectos positivos inerentes à mesma. 
Aconselhe-se com quem sabe. 

A importância da consultoria 
em Comunicação e RP
É uma actividade ainda muito baseada na 
prestação de serviços de assessoria mediática 
e no tradicional envio do comunicado de imp-
rensa ou press release. Mas, esta visão redutora 
está lentamente a alterar-se. O consultor de co-
municação começa a ser valorizado mais pelas 
suas competências estratégicas e experiência 
especializada na área para a qual é solicitado 
a intervir. O papel deste, quando chega a uma 
organização, é injectar conhecimentos objec-
tivos e independentes nos seus responsáveis. 
As actividades desenvolvidas pelas consultoras 
são normalmente bastante abrangentes: 

- Relações Mediáticas; 
- Comunicação de Marketing; 
- Media Training; 
- Gestão de Crise; 
- Estratégias Web 2.0; 
- Lobbie; 
- Gestão de Reputação; 
- Responsabilidade Social; 
- Auditorias Comunicacionais. 

Vejamos algumas das vantagens em contratar 
um consultor externo:    
- Experiência; 
- Imparcialidade; 
- Maior legitimidade na tomada de decisões; 
- Visão externa; 
- Objectividade; 
- Flexibilidade; 
- Maior liberdade para criar. 

Não pretenda falar mais alto que a concor-
rência. Ambicione cantar enquanto os outros 
falam! Bons negócios! 

COMUNICAÇÃO

“NÃO PRENTENDA FALAR MAIS ALTO QUE A CONCORRÊNCIA.
 AMBICIONE CANTAR ENQUANTO OS OUTROS FALAM!”

RENATO PÓVOAS

MANAGING DIRECTOR DA GUESS WHAT PR
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COACHINGO QUE O COACHING 
ACRESCENTA AO 
SEU NEGÓCIO

A mudança processa-se a ritmos muito difí-
ceis de acompanhar – tanto para os indivíduos 
como para as empresas. 
Tempos difíceis? Sim, talvez. Mas a história 
demonstra que estes são promotores de mu-
dança, inovação e novos modelos de negócio, 
e, de alguns pontos de vista, constituem opor- 
tunidade para alterar o status-quo. 
Como pessoas, já não nos basta ganhar dinhei-
ro e ter coisas, o sucesso é, cada vez mais, um 
conceito global. A par do sucesso profissional, 
precisamos de ser bem sucedidos na família 
e junto dos amigos, de sentir que cuidamos 
da nossa saúde, de sermos respeitados na 
comunidade e, pelo menos, de suspeitar que 
conseguimos fazer alguma diferença neste 
mundo. Sim, claro, o sucesso também já não 
é o que era. 
Se as multinacionais operam globalmente no 
mundo, as empresas locais podem operar, 
também globalmente nos seus mercados, 
porém a uma escala mais reduzida. O coa-
ching não surge portanto por acaso ou como 
uma moda passageira. Nasce como resposta à 
necessidade de pessoas e empresas para fazer 
face a estes novos desafios. 
E porquê o coaching e não outra disciplina? 
Porque o coaching é, por definição, “...um pro-
cesso criativo e gerador de ideias que inspira 
os clientes a maximizar o seu potencial pessoal 
e profissional” (International Coach Federation), 
que potencia a mudança, a excelência, a visão 
e o futuro.

O MUNDO MUDOU! 
A REALIDADE DOS NEGÓCIOS JÁ NÃO É O QUE ERA - ESTAMOS A VIVER 
UM PERÍODO, ÍMPAR NA CONJUNTURA SOCIOECONÓMICA, 
DE MUDANÇA E GLOBALIZAÇÃO. SEM PRECEDENTES HISTÓRICOS! 

12
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COACHING

Caminhos, mais que destinos 

O objectivo de um processo de coaching é 
construir e avançar de forma positiva para ob-
jectivos importantes, significativos e excepcio-
nais. Para isso o Coach está presente para o 
Coachee, ouvindo-o sem preconceitos ou idei-
as feitas, com o único e genuíno propósito de 
ajudar. 
Um dos fundamentos básicos do coaching 
baseia-se no princípio de que o Coachee con-
tém em si a capacidade necessária para atingir 
os seus objectivos. Neste sentido o Coach tem 
de respeitar e acreditar na autonomia do seu 
Coachee. 
Com uma escuta genuína deve fazer perguntas 
abertas para que o Coachee possa descobrir 
o seu próprio caminho. O Coach não deve dar 
conselhos e receitas sob pena de estar a condi-
cionar o caminho e a autonomia do Coachee. 
A autonomia do Coachee é essencial para que 
o processo de coaching funcione, pretende-se 
que as pessoas se baseiem nos seus próprios 
recursos, que acreditem em si e nas suas capa-
cidades, mas também que conheçam as suas 
limitações e que não fiquem dependentes das 
ideias e ajudas do Coach. 
No meu caso pessoal, de Coach e empresário 
de uma PME, posso afirmar que o coaching mu-
dou a minha visão dos negócios para sempre. 
Ajudou-me a trabalhar e escolher de forma 
consciente e sustentável novas áreas de ex-
celência, em vez das áreas de exigência exis-
tentes. Permitiu-me identificar qual a minha 
visão de negócio e como esta se enquadraria 
na minha vida pessoal, quais os recursos ne-
cessários para atingir o meu objectivo, o que 
teria que aprender, quais os lastros que me im-
pediam de avançar, enfim, a realizar todo um 
trabalho de reflexão, introspecção, planeamen-
to e acção que me permitiram não só atingir os 
meus objectivos mas também, e acima de tudo, 
melhorar a minha qualidade de vida.

Visão Global é indispensável 

O coaching trabalha sob uma visão global do 
indivíduo e a sua interacção com o mundo, não 
considera que este viva em compartimentos 
estanques, que a sua vida pessoal não tenha 
influência sobre a sua vida profissional e vice-
versa. Se podemos transmitir conhecimentos 
técnicos e aperfeiçoar metodologias através de 
métodos pedagógicos tradicionais, a alteração 
de atitudes e comportamentos carecem de 
abordagens e timings completamente distintos. 
O coaching é uma metodologia virada para a 
acção, mas por ter uma visão global trabalha 
o indivíduo como um todo abordando factores 
profissionais e pessoais que o motivam, ou 
mesmo emoções que o podem estar a condi-
cionar para a acção.

O que é o coaching? 

Se fizer uma pesquisa sobre coaching na in-
ternet vai encontrar certamente uma variedade 
infindável de definições do tema. Desde o Ex-
ecutive Coaching ao, Profissional, Family, Life, 
Personal, Team, etc... Enfim coaching para to-
dos os gostos e feitios. Este fenómeno é per-
feitamente normal e comum numa área relati-
vamente nova e onde todos querem vingar. Daí 
a importância de clarificar o que é coaching. 
Coaching consiste no estabelecimento de uma 
relação de parceria em que, através de um 
processo que apela à reflexão e à criatividade, 
se inspiram as pessoas a maximizarem o seu 
potencial pessoal e profissional de forma ex-
cepcional, utilizando para isso as competências 
que já possuem, bem como o reconhecimento 
e superação das suas próprias limitações. É 
costume dizer que o Coach acredita no seu 
Coachee mesmo quando este não acredita em 
si próprio. 
Este processo segue um código deontológico 
rigoroso (para mais informação consultar a 
International Coach Federation (ICF) - http://
www.coachfederation.org/ ) e é celebrado um 
contrato entre as partes intervenientes (Coach 
/Coachee), assegurando ao Coachee uma to-
tal imparcialidade, idoneidade, transparência e 
confidencialidade de todo o processo.

COACHING

“O COACHING 
BASEIA-SE NO PRINCÍPIO DE QUE 
O COACHEE CONTÉM EM SI 
A CAPACIDADE NECESSÁRIA PARA 
ATINGIR OS SEUS OBJECTIVOS”

ALEXANDRE PRATA
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FORMAÇÃO

10 REGRAS BÁSICAS, NUNCA SUFICIENTEMENTE REPETIDAS, QUE FACILITAM EM MUITO     
A VIDA, E AS VENDAS, DE QUALQUER EQUIPA COMERCIAL

TÉCNICA DE VENDAS

FORMAR, FORMAR
Não sei se sabe, mas a opinião do público 

sobre a honestidade dos vendedores é bas-
tante negativa, que o digam os resultados de 
uma sondagem realizada recentemente e que 
são bem explícitos nesse sentido. Esta opinião 
agrava-se ainda mais quando se trata de ven-
dedores de carros e de seguros. Estes profis-
sionais aparecem no fim da lista, que na sua 

globalidade já não é nada famosa. Na verdade, 
segundo o estudo de um conhecido grupo de 
sondagens, a opinião de 85% das pessoas so-
bre a integridade dos vendedores é bastante 
negativa.

No entanto esta opinião pode ser modificada 
e podemos sem dúvida levar as pessoas a en-
carar com outros olhos o processo de vendas 

e levá-las a aumentar o seu grau de confiança 
nos vendedores. Para tal basta ler com atenção 
o manual que de seguida lhe vamos apresentar. 
Este manual é composto por 10 “mandamen-
tos” e, se o seguir, vai ver que não se arre-
pende.

14/15
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Este princípio é fundamental nos primeiros 
5 minutos de qualquer acção de vendas. Para 
além disso não esquecer:

1. Não fale de si;
2. Não fale sobre os seus produtos;
3. Não fale sobre os seus serviços;
4. E acima de tudo, não debite o seu discurso!
Claro que vai ter de se apresentar ao seu    

potencial comprador, vai ter de lhe dizer o seu 
nome e explicar-lhe o propósito da sua visita, 
ou da sua chamada, mas não precisa de se 
pôr logo a vender o “seu peixe”. Na verdade, 
nesta altura do campeonato você ainda nem 
sequer sabe se a pessoa que está a contactar 
vai encontrar alguma utilidade no produto que 
quer vender. Posto isto, de que  é que deve falar 
então?

FALAR MENOS 
E OUVIR MAIS

FAZER DA ABORDAGEM 
UM MOMENTO ÍNTIMO

SÓ DEPOIS DE SABER 
O QUE O CLIENTE QUER SE
PODE FALAR DO QUE TEM 
PARA OFERECER

FALAR NORMALMENTE 
COM O CLIENTE

NÃO SE ALONGAR

PERGUNTAR AO CLIENTE 
SE VÊ ALGUM IMPEDIMENTO 
EM DAR O PASSO SEGUINTE

PRESTAR ATENÇÃO 
AO QUE O CLIENTE NÃO DIZ

PASSAR A BOLA 
AO CLIENTE

PARA VENDER 
É PRECISO PERGUNTAR

Mostre-se curioso. Faça perguntas sobre os 
produtos e serviços que a pessoa usa actual-
mente. Interesse-se pelo seu nível de satisfa-
ção. Determine se esses produtos são caros, se 
são pouco fiáveis, lentos, etc. Descubra o que é 
que ele/ela verdadeiramente deseja. E lembre-
-se que não está a fazer nenhuma sondagem, 
não faça perguntas só por perguntar.

Faça perguntas pertinentes que o elucidem 
sobre as reais necessidades do seu cliente.

Se perceber o que aquela pessoa verdadeira-
mente quer, ao contrário de tentar convencê-la 
a fazer uma coisa em que provavelmente não 
está interessada, verá que vai ver em si um po-
tencial conselheiro e, consequentemente que-
rer negociar consigo.

Mais uma história. Uma vez conheci um tipo 
que estava a tentar vender a um manequim 
(não estou a brincar, não senhor)! O tipo es-
tava de tal forma em “piloto automático”, que 
nem se deu conta de que o “cliente” não era 
exactamente humano. Não siga este exemplo, 
perceba com quem está a falar antes de dizer o 
que quer que seja.

Não disserte sobre coisas que não tenham 
nada a ver com o que as pessoas lhe disseram. 
Escolha meia dúzia de temas que tenham a ver 
com o que o cliente lhe disse, e fale-lhe so-
bre isso. Se possível reitere os benefícios dos 
seus produtos usando as palavras dele e não 
as suas. 

Nesta altura, depois de passar as fases an-
teriores, já deve ter uma boa ideia sobre as 
necessidades do cliente e a apetência deste 
pelo seu produto. A partir daí, e tendo estabe-
lecido uma relação de confiança mútua, está 
preparado para estabelecer a ponte entre o que 
o cliente quer e o que você tem para oferecer. 
Esta é portanto a altura ideal para…

Neste ponto você vai dispensar quaisquer téc-
nicas de “fecho de vendas”, na medida em que 
a “bola” foi colocada do outro lado. “O fecho 
de vendas” mantém a bola do seu lado e tudo 
estará centrado em si, o vendedor. Mas isso é 
precisamente o que você não quer, porque não 
quer que o cliente se lembre que está a lidar 
com um “vendedor”. Você não é um vendedor, 
é um ser humano que está a oferecer um de-
terminado produto ou serviço. E se conseguir 
que o seu potencial cliente perceba isso, está 
no bom caminho para se tornar um vendedor 
brilhante.

Por favor, lembre-se de que nunca deve usar 
a conversa “do vendedor”, cheia de persuasão, 
clichés e falas decoradas.

Os padrões de discurso, caracterizados pelas 
entoações exageradas, os tons baixos e graves, 
hipnóticos, facilmente conotáveis com indução 
da venda, não são de todo aceitáveis nos dias 
de hoje. Dirija-se normalmente aos clientes, (e 
de forma apropriada, claro está!) no mesmo 
tom que usa quando fala com a sua família e 
com os seus amigos.

Outro factor importante a ter em conside-
ração é o estado de espírito do seu potencial 
comprador. Será que está com pressa? Estará 
agitado, preocupado com qualquer coisa? Caso 
isso aconteça pergunte sempre se a ocasião 
é propícia, se tem disponibilidade. Se não for, 
procure agendar a conversa para outra altura. 
Muitos vendedores estão tão preocupados com 
o que vão dizer a seguir que se esquecem que 
existe outro ser humano envolvido na conversa. 

É importantíssimo que tenha uma ideia   sem-
pre presente: os outros não querem saber para 
nada se nós somos bons, preferem de longe 
que pensemos que bons são eles.

Nesta altura o importante é determinar os 
motivos que levam o potencial cliente a com-
prar e não as razões que o levam a si a vender. 
Para isso é necessário que se interesse genui-
namente pela pessoa que está a contactar, é 
preciso fazer-lhe perguntas (quantas mais me-
lhor) sem deixar transparecer nenhum plano 
previamente elaborado.

Deixe-me contar-lhe uma história passada 
há muitos anos atrás. Tinha sido destacado 
para vender CDs num Festival de música e não 
precisei de muito tempo para compreender 
que a estratégia não era pôr-me a vender CDs 
ostensivamente. Em vez disso comecei a dis-
tribuir phones por todas as pessoas que pas-
savam no meu stand! Percebi imediatamente 
que sempre que alguém pressentia que eu lhe 
tentava “vender” um CD, ficava imediatamente 
na defensiva e procurava fugir o mais depressa 
que conseguia. Por isso optei por outra aborda-
gem, estabeleci como objectivo dar a conhecer 
a “minha” música a quem estivesse disponível 
para aceitar os phones que estava a distribuir. 
A partir do momento em que ouviam a música, 
duas coisas podiam acontecer, ou gostavam do 
que ouviam ou não gostavam.

Não me comportei exactamente como um 
“vendedor”, mas fiz mais dinheiro do que 
qualquer outro naquele Festival.

Nessa altura não sabia nada de técnica de 
vendas, mas sabia o suficiente para com-
preender que a resistência aos vendedores é 
um axioma da natureza humana. O próprio acto 
da venda cria essa resistência! E, dito isto, pas-
semos de seguida ao próximo “mandamento”.  
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DAR RESPOSTAS 
SUCINTAS

Se lhe fizerem perguntas dê respostas sucin-
tas, não se esqueça que neste processo o que 
importa não é você, o que importa é se você é a 
pessoa indicada para eles.
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FORMAÇÃO

Consciente da necessidade e relevância da aprendizagem permanente a Grenke Renting decidiu organizar um ciclo 
de acções de formação, gratuitas, para parceiros e clientes. A primeira acção, realizada em Lisboa e no Porto, a cargo 
da Basilaris, contou com a expressiva participação de 370 empresas. 
De acordo com Sérgio Nunes, managing director da Grenke Renting, citado pelo Channel Partner, estas conferências 
visam “criar valor” para os Parceiros: “Pretendemos oferecer conteúdos de formação de excelência e sabemos que na 
maioria dos casos esta formação não está ao alcance da generalidade dos parceiros”, refere o mensário. 
O primeiro tema, apresentado por João Torres Pereira, partner consultor da Basilaris, abordou a Gestão de Tempo e o 
regresso aos valores clássicos: Pessoas, Objectivos Partilhados, Disciplina e Preparação.

UMA ATITUDE 
PROACTIVA
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