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IBM COGNOS EXPRESS
A primeira e única Solução integrada de Business Intelligence (BI) 
e Planning para pequenas e média empresas.

Os benefícios que o Cognos Express oferece são transversais à 
organização:

    Direcção Geral - Funcionalidades que permitem executar análises com-
plexas, imprescindíveis para obter os dados necessários para o suporte à 
tomada de decisão, e que são disponibilizados em objectos gráficos muito 
apelativos e de fácil compreensão.

  Direcção Financeira - funcionalidades de elaboração de orçamento, 
controlo orçamental, previsões de vendas/custos (forecasting). Obter uma 
única versão da informação e reduzir o risco de introdução de dados incor-
rectos. Foco na gestão de alocação de activos e resultados financeiros. 

   Tecnologias de Informação – funcionalidades que permitem a autono-
mização dos utilizadores finais para criar os seus próprios reports, liber-
tando o departamento de informática para questões mais estratégicas. 
Garantia de informação consistente mesmo sendo proveniente de várias 
fontes de dados, como dashboards e folhas de Excel.  

Para mais informações contacte:
Ricardo Gomes
Tlm :  926 619 602 |  E-mai l  :  rgomes@alt imate-group.com
Av.  D.  João I I ,  1 .17.3 -  2º  C/D ,  1990-084 Lisboa
www.alt imate.pt

Solução IBM Cognos Express
a partir de 12.851 Euros + iva* 
Solução personalizável em linha com os seus 

requisitos. Válido até 30/07/2011.

* Bundle constituído por 1 Administrator  
+ Cognos Express Connector for Planner 

+ 25 Planner Authorized User 

O IBM Cognos Express foi especialmente desenhado para responder aos requisitos das pequenas e médias empre-
sas. Disponibiliza o essencial em termos de Reporting, Análise, Dashboard, Scoreboard, Planning, Budgeting e 
Forecasting. Tudo incluído numa Solução pré-configurada, fácil de instalar e utilizar, simples de adquirir.
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FICHA TÉCNICA

Renting 
tecnológico de 
baixo valor
São muitos os factores em jogo para as empresas que 
consideram o financiamento em renting. A maior parte 
das vezes, os assuntos mais importantes para as PME 
são: velocidade, preservação da liquidez e conveniência. 
Deve ainda considerar 8 importantes elementos: cash-

flow, impacto  no imposto, 
requisitos do equipamento 
ou vendas, velocidade, 
balanço, flexibilidade, 
preferência pela liquidez e 
conveniência:
• Cash-flow e liqui-
dez. No renting, nor-
malmente, a propriedade 
do activo tem vantagens 
fiscais através da depre-
ciação. É opção atractiva 
para empresas que não 
querem despender a 
maior parte do orçamento 

em equipamentos novos;
• Rotação do equipamento. A necessidade de man-
ter a estrutura tecnológica actualizada têm impacto na 
decisão. Obsolescência e necessidade de actualizar fre-
quentemente o equipamento apontam o renting como 
melhor opção;
• Flexibilidade. O renting de equipamentos com um 
serviço global associado, software e outros “custos 
suaves”, pode, em muitos casos, ser agrupado ao contrato 
de renting. Logo que equipamentos novos são apresen-
tados, a empresa pode substituir os existentes mantendo 
as rendas;
• Velocidade. Um renting de baixo valor pode ser 
aprovado com pouca informação e em poucas horas. 
Pouco depois da aprovação o locatário pode levantar o 
equipamento;
• O balanço da empresa. A forma como a decisão de 
adquirir o novo equipamento tem impacto no balanço da 
empresa deve influenciar o processo de aquisição;
• Preferência pela Liquidez. O facto do locatário ter 
outros destinos para o capital, e poder adiar a sua utiliza-
ção, determina a opção entre renting ou compra;
• Conveniência. Uma vez que o gestor procura adquirir 
equipamento no intervalo dos 1.000 aos 50 mil euros, os 
cash-flow, requisitos do equipamento ou vendas, rapidez 
e flexibilidade, bem como preferência pela liquidez, são 
benefícios importantes do renting.
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Exclusive: 
Data Center e Remote Worforce
A Exclusive Networks, distribuidor de valor acrescentado especializado em 
segurança e comunicações, e a Palo Alto Networks, fabricante  de soluções 
de segurança de rede, representada em Portugal pela Exclusive, lançaram 
o GlobalProtect™ − novo modelo da série PA-5000™ − e 4ª novidade 
PAN-OS™.
A nova solução (de hardware e software) estende a capacidade das firewalls 
última geração da Palo Alto e responde aos requisitos de segurança das 
redes actuais de 3 formas distintas:
• Protege utilizadores e dados independentemente da localização – todos 
os tipos de tráfego, aplicações e ameaças, muito além do perímetro físico;
• Inclui os novos requisitos de Data Center – suporta 20Gbps de perfor-
mance na firewall próxima geração de redes e data centers;
• Elimina pontos cegos do tráfego de rede – Estabelece políticas que au-
mentam a protecção face ao desconhecido.
“As empresas querem abraçar uma arquitectura consistente que ofereça 
protecção e execução de políticas para a força de trabalho remota, tornando 
a segurança de rede parte fundamental das ligações”, disse Sónia Casaca, 
Country Manager da Exclusive Networks Portugal.

www.exclusive-networks.com

Pioneer devolve 
100 € aos clientes
A Pioneer, empresa de produtos electrónicos, lançou o “Cashback”, pro-
moção através da qual os participantes recebem 100 € de crédito por cada 
produto Pioneer adquirido para uso pessoal. A campanha decorre até 31 de 
Julho.
Ao adquirirem os produtos selecionados para esta campanha - os leitores 
profissionais CDJ-900 e CDJ-2000 e a mesa de mistura DJM-2000 -, num 
máximo de 6 equipamentos por cliente, os participantes terão apenas de 
fazer o pedido de “Cashback” em http://pioneer.sales-promotions.com.
O crédito será feito directamente na conta bancária do cliente, após o 
preenchimento do formulário em http://pioneer.sales-promotions.com, sen-
do necessário enviar o comprovativo de compra pela mesma via. O formu-
lário totalmente preenchido, a cópia digitalizada da factura do revendedor e 
o nº de série (copiado da parte de trás do produto), devem ser recebidos na 
Pioneer até ao dia 14 de Agosto de 2011.

www.pioneer.pt

Placa Wireless 
PCI Express 150Mbps
A SMC Networks, líder em LAN e conectividade de banda larga, lançou a 
placa EZ Connect™ N Wireless PCI Express, SMCWPCIeS-N.
Para ambientes domésticos ou escritórios, oferece a velocidade, cobertura e 
segurança desejadas pelos utilizadores wireless.
Wi-Fi CERTIFIED™, garante total compatibilidade com os standards IEEE 
802.11b/g/n, velocidades de transferência de dados até 150Mbps, stream-
ing vídeo e áudio, jogos online, transferência de dados, chamadas VoIP e 
navegação na internet.
Para Nelson Pinheiro, Iberian Retail Manager SMC, “o suporte 802.11n signi-
fica que esta placa mais que duplica a velocidade de redes wireless basea-
das em dispositivos 802.11g, pelo mesmo preço da anterior”.
A SMCWPCIeS-N suporta os mais recentes standards de encriptação Wire-
less WPA/WPA2, previne acessos não autorizados e assegura a segurança 
dos dados. A encriptação é facilmente configurada através do Wi-Fi Pro-
tected Setup™ (WPS), usando o utilitário ou a configuração de PIN.

Especificações
Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n
Velocidades Wireless até 150Mbps 
Suporte WEP, WPA e WPA2
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Multimédia (WMM)
Assistente de Configuração 
PVP 18.90 € (+IVA)

www.smc.com 

Colunas 
para dispositivos móveis
A Tons de Laranja está a proceder à liquidação de stocks dos altifalantes por-
táteis Headphonies. Personalizáveis, caracterizam-se pela potência sonora e 
reduzidas dimensões que apresentam.
Adquirindo 50% do stock beneficia do preço unitário de 12,45 €, comprando 
todas as unidades disponíveis o valor baixa para 8,95 € (valores de revenda). 
À venda na FNAC por 25 € (PVP). Existências:
22 Ape/Koko
10 Sinister
15 Purist White
1 Sunny
15 Sumo
Construídos em ABS, os Headphonies oferecem 2W de potência, distorção 
máxima de 0,5%, 1 entrada estéreo Jack de 3,5mm e altifalantes com 8 cm 
de altura. A bateria, de iões de lítio, tem autonomia de 4 horas.

www.tonsdelaranja.pt 
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Grenke abre 
filial em Leiria
Prosseguindo a política de expansão definida para 2011, e com 

o objectivo de estar mais próxima dos parceiros, a GRENKE 

abriu uma filial em Leiria. Mais de um quarto do negócio da 

financeira é proveniente do centro do país e, num momento em 

que a banca vive momentos de enorme turbulência, a existên-

cia de locadoras como a GRENKE traz uma lufada de ar fresco 

às necessidades de aprovisionamento de recursos financeiros 

das PMEs. O Renting, como ferramenta de vendas e de gestão, 

é uma mais-valia nos dias de hoje em que as empresas pre-

cisam de liquidez para poderem investir e crescer. A filial de 

Leiria visa facilitar este objectivo.

Cobrança de dívidas Tomaz de Albuquerque Advogado

Um dos problemas com que se deparam as PME na gestão da Tesouraria é 
a dificuldade em cobrar dívidas de clientes de forma célere. 
Têm vindo a ser adoptadas por diversos governos, desde há alguns anos, 
medidas que pretendem resolver este problema. Todavia, e sem prejuízo da 
bondade de algumas dessas medidas, têm os sucessivos  governos esque-
cido um princípio elementar sem o qual não existe qualquer medida legis-
lativa que resulte: os meios necessários à sua execução. E neste aspecto, o 
fracasso tem sido total, com a falta de criação de meios que permitam aos 
tribunais responder a esta praga (podemos chamar-lhe assim), que tantas 
dificuldades provoca às empresas, por vezes levando mesmo à sua morte. 
É nosso entendimento que a cobrança de dívidas deverá passar pelos tribu-
nais e não por outras entidades, de isenção e confiabilidade questionáveis. É 
aos tribunais que cabe essa tarefa, e bom será que os governos o entendam. 
E, na nossa profissão, temos frequentemente encontrado empresas que, 
quando na posição de credores, defendem toda a agilização de procedimen-
tos, com o fundamento, “eu tenho a factura que não foi paga, o que é que 

se pode discutir?” Todavia, 
quando, como devedores, são 
demandados, mudam rapida-
mente de posição, querendo 
discutir tudo: “Os juros não 
são estes; combinámos um 
prazo para entrega de merca-
doria que não foi cumprido; o 
serviço foi mal prestado” etc.
Assim, e para que ninguém 
fique com a ideia de ter sido 
injustiçado, remetam-se es-
tes assuntos aos tribunais: 
são matérias tão dignas como 
qualquer outra e da maior 
relevância para o bom funcio-
namento das empresas, sem o 
que a economia também não 
funcionará.
Para proceder a uma cobrança coerciva, sempre que o devedor se recusa a 
pagar voluntariamente, tem o credor necessidade de se munir de um título 
executivo, pois só com ele poderá recorrer a uma execução que lhe permitirá 
agir, normalmente através de penhoras, sobre o património do devedor.
A tradicional factura que as empresas emitem sempre que vendem um bem 
ou prestam um serviço não tem essa qualidade de título executivo. Assim, 
torna-se necessário ao credor obter um título executivo, para o que necessita 
de uma sentença judicial ou documento com força equivalente. 
Para esse efeito, tem o credor vários meios à sua disposição: uma acção 
comum, cujo formalismo depende do valor da causa; acções segundo um 
regime processual simplificado, ainda em fase de experimentação e só pos-
síveis em alguns tribunais; acções declarativas especiais para cumprimento 
de obrigações pecuniárias emergentes de contratos; e injunções. 
Por serem estes dois últimos meios processuais os mais comummente uti-
lizados, sobre eles iremos dar algumas indicações no próximo número, com 
o objectivo de habilitar as empresas, ainda que de forma sumária, a terem 
uma ideia das diligências a efectuar e custos judiciais a suportar para cobrar 
uma dívida. (Texto escrito em português anterior ao acordo ortográfico)

tomazdealbuquerque.adv@gmail.com
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... e Diário 
Económico
Mas não foi só na lista de eleição orga-
nizada pela Exame que a Grenke Ren-
ting entrou. Numa iniciativa conjunta do 
Diário Económico, ISCTE Business School 
e Heidrick & Struggles (H&S), a empresa 
voltou a ser premiada, desta feita pela 
forma como o capital humano é levado 
à excelência. A companhia ganhou na 
categoria Banca e Serviços Financeiros, 
numa vitória ex aequo com outra orga-
nização, após análise quantitativa e quali-
tativa levada a cabo pelas três entidades 
promotoras dos prémios.
O reconhecimento das boas práticas fo-
mentadas pela Grenke Renting são, por 
inerência, um estímulo para a empresa 
continuar esta política definida como es-
sencial para o aumento da produtividade 
das organizações.
Na cerimónia de entrega de prémios, 
Felipa Xara-Brasil, partner da H&S, fez 
questão de salientar “o espírito” que 

move a iniciativa quando disse que: “Acreditamos que o activo humano é 
o Activo dentro das organizações.” Deste modo, a atribuição destes pré-
mios acaba por revelar a forma como cada empresa se preocupa com o seu 
potencial humano e o modo como tenta dar condições para que este seja 
valorizado e levado ao máximo da sua capacidade.

Uma aposta a manter
Esta iniciativa contribui, ainda, para que as companhias premiadas recebam 
indicações, através dos relatórios fornecidos pela organização, dos métodos 
e outras técnicas que devem ser postas em prática para que as boas práticas 
relacionadas com o trabalho se mantenham e melhorem. Para, relembrou 
Xara-Brasil, que “Acreditem também que têm uma missão a cumprir: a de 
melhorar as boas práticas que já têm implementadas nas suas organiza-
ções”, sempre com o objectivo de criar condições para que a produtividade 
cresça.
Manter as equipas de colaboradores motivadas é uma das principais chaves 
do sucesso. Mas as estratégias positivas e bem sucedidas ao nível dos re-
cursos humanos não ficam por aí – estabelecer uma relação em que os re-
cursos humanos se identifiquem com os princípios das companhias é essen-
cial para que, no final do ano, as empresas tenham o potencial necessário 
que lhes garanta a entrada nestas listas de elite em que as boas práticas no 
trabalho são amplamente reconhecidas e elogiadas.

As boas práticas ao nível dos recursos humanos da empresa valeram-lhe 
o reconhecimento de várias organizações e meios de comunicação que 
integraram a Grenke Renting no lote restrito das melhores empresas para 
se trabalhar em Portugal

As boas práticas no trabalho promovidas pela Grenke Renting foram re-
conhecidas durante o último ano. Prova disso é a presença nos inúmeros 
rankings estabelecidos por diversas entidades e os prémios entregues à 
empresa.

Exame...
Foi assim na revista Exame. Não só entrou para a lista das 100 melhores 
companhias para trabalhar no país, como integrou o lote das dez mais ao 
ocupar o nono lugar numa ordenação por grau de compromisso. Na análise 
reservada a pequenas e médias empresas, a Grenke Renting continua em 
destaque com o sexto posto nesta categoria. Na classe em que constam, 
apenas, as organizações que operam no sector “actividades administrati-
vas” e dos “serviços de apoio”, a empresa, está ainda em melhor posição 
pois lidera esta tabela.

NOTÍCIAS

www.grenkerenting.pt 
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Grenke 
entre as melhores 
empresas nacionais
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EM FOCO

A Afina nasceu em Espanha mas hoje em dia é uma multinacional com sede 
em Madrid e presença em Portugal, Marrocos e em toda a América, da Ar-
gentina aos Estados Unidos. Com 20 anos de existência, é um distribuidor 
de referência na área das soluções integradas e completas para empresas e 
organizações, oferecendo produtos avançados para o mercado empresarial 
em áreas tão distintas como as de infraestrutura IP, segurança, virtualização 
e centros de dados, sempre com a garantia de fornecer serviços profissio-
nais, como o suporte técnico ou a formação completa.

Crescimento transversal
2010 foi um ano muito positivo para a Afina. A facturação foi superior a 165 
milhões de euros e o crescimento foi assinalável em dois mercados cruciais 
– a América Latina, com 47%, e a Europa, com 53%. No global, a subida foi 
de 33%, devida à oferta de ecossistemas de soluções, flexibilidade, eficiên-
cia, apoio na criação de leads e proximidade com o cliente.
O crescimento sustentado foi particularmente impressionante no Brasil com 
a filial a registar um aumento de 115% nas operações, face a 2009. Em 
África, os números são ainda mais expressivos, principalmente em Marro-
cos, que cresceu 124%.
Relativamente às áreas nas quais a Afina tem actividade, destaque para a 
Virtualização e Data Center, com crescimento superior a 42%. Aliás, estas 
foram apostas ganhas na medida em que a companhia havia investido nesta 
unidade como sector chave há mais de dois anos. Assim, conseguiu tornar-

se numa referência, tanto para fabricantes como para Parceiros.
Na segurança, os números não foram tão espetaculares, mas sendo um 
mercado mais maduro e também mais representativo da multinacional, os 
15% de subida foram importantes. Para isso muito se destacou a resposta 
do canal de distribuição às soluções de aplicações virtuais que ampliam a 
capacidade em ambientes virtualizados e na nuvem. Na área de infraestru-
tura IP o aumento face a 2009 foi de 24%.
“Estamos muito satisfeitos com o êxito obtido durante o ano 2010. Apesar de 
ter sido um ano complicado devido à conjuntura económica mundial, estes 
resultados comprovam que um trabalho bem executado e planificado per-
mite ultrapassar qualquer obstáculo”, afirma o director executivo da Afina, 
Pedro Galatas.

Nova organização
A necessidade de ter soluções cada vez mais eficientes e adaptadas às ne-
cessidades dos clientes, de modo a contribuir para um trabalho mais concre-
to e directo dos parceiros, levou o grupo a empreender uma reorganização 
total que estratifica a companhia em segmentos como Small Market, Mid 
Market, Enterprise, oferta de serviços para ambientes na nuvem e agora 
lança um distribuidor de serviços online 100% através de canal.
O objectivo é a aproximação ao mercado através de uma estratégia de con-
centração activa que torna o grupo maior.
Pedro Galatas justifica a mudança para “levar a tecnologia ao canal de distri-
buição com o objectivo de oferecer melhores serviços e soluções adaptadas 
a cada tipo de reseller”.
As três grandes unidades são, agora: Enterprise, Mid Market e Small Market. 
Aquele em que a Afina mais aposta é o intermédio. São clientes em que 
as empresas têm entre 25 e 500 utilizadores e para os quais desenvolveu 
soluções em pack que permitem agilidade ao canal na hora de propor, apoio 

Reestruturação 
fomenta proximidade
A F I N A   D I S T R I B U I D O R  E M  F O C O
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técnico antes e após a venda, atenção exclusiva e diferenciada.
No sector de grandes empresas, a Afina propõe a elaboração de planos de 
negócio conjuntos com os parceiros através dos quais unirá a figura do key 
account manager e outras como o technical account manager ou o marketing 
account manager. No âmbito do sector Enterprise, existe uma outra unidade 
de negócio posicionada na área “Desenvolvimento de mercado” que oferece 
serviços cloud 100% através de canal.
 “O objectivo desta reorganização é apenas o de maximizar o apoio que já 
oferecemos aos nossos parceiros através de visão de mercado e proposta de 
soluções, formação e especialização de equipas, apoio na criação de leads e 
elaboração de campanhas de marketing, apoio e consultoria financeiros, ser-
viços técnicos que complementam os já oferecidos pelo canal, apoio na gestão 
de renovações e conhecimento e suporte na gestão e execução de projectos 
globais”, explica Pedro Galatas.

Estratégia para Portugal
No mercado nacional, a Afina apresenta-se como uma companhia especializada 
em distribuir soluções e serviços tecnológicos e assume como grande objectivo 
ajudar os parceiros e os fabricantes a responderem às necessidades dos clien-
tes finais. Por isso, a empresa tenta oferecer serviços de valor. Com 20 anos de 
experiência, a empresa espanhola procura estabelecer relações de confiança 
assentes no trabalho de equipa.
Tal como acontece nos restantes mercados, Portugal também vai sentir a re-
estruturação da Afina em novos sectores de actividade para que esta se aprox-
ime ainda mais dos seus parceiros e dos clientes finais com a oferta de soluções 
e produtos inovadores, em particular, ao nível da nuvem.

CORE BUSINESS: GROSSISTA DE INFORMÁTICA
LINHAS DE PRODUTO: SEGURANÇA, INFRAESTRUTURA, 
VIRTUALIZAÇÃO E DATA CENTER;
SEGURANÇA: ALGOSEC, CHECK POINT, CROSSBEAM, 
FORTINET, IBM, MCAFEE, RSA, STONESOFT, WEBSENSE, 
BLUE COAT
VIRTUALIZAÇÃO: AVOCENT, COMMVAULT, F5, NCOMPUTING, 
NETAPP, VMWARE, QUEST SOFTWARE
INFRAESTRUTURA: ALVARION, ARUBA, AXIS,  IPRONET
SERVIÇOS: SUPORTE TÉCNICO, MONITORIZAÇÃO E GESTÃO 
REMOTA, GESTÃO DA SEGURANÇA, SERVIÇOS DE CONSUL-
TORIA E FORMAÇÃO CERTIFICADA, DESENVOLVIMENTO DE 
NEGÓCIOS E GERAÇÃO DE LEADS.

TOTAL 338DIRECTOR-GERAL (CEO) PEDRO GALATAS

% Resultados mundiais (2010) 
Segurança: 36% Infraestrutura: 19% VDC: 45% 

Crescimento 
Segurança: 15% Infraestrutura: 24% VDC: 42%

ÁREAS 
DE NEGÓCIO

FICHA EMPRESA
NÚMERO 
DE TRABALHADORES

BOARD

DIRECTOR GERAL CARMEN MÚÑOZ
DIRECTOR TÉCNICO FERNANDO AYLLÓN

COUNTRY MANAGER PORTUGAL ANABELA CÂNDIDO 

2009 € 123.000.00

VOLUME 
DE NEGÓCIOS

2010 (PREVISÃO) € 165.000.00

AFINA SISTEMAS INFORMÁTICOS

R. IVONE SILVA 6, 6º D, EDIF. ARCIS 1050-124 LISBOA 

TEL. (+351) 210 310 210  FAX (+351) 210 310 200 

marketing@afina.pt      www.afina.pt  

Biografia
Pedro Galatas, na casa dos quarenta, 
foi cofundador da Afina, em Maio de 1990, 
empresa onde exerce, desde então, 
funções executivas de topo.
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Produtiv
A Produtiv tem uma plataforma integrada que congrega todos os processos 
de gestão, optimizados numa lógica de produtividade e de comunicações.
Criada por investigadores e investidores de diversas áreas, a Produtiv pro-
cura desenvolver soluções adaptadas às necessidades de cada organização. 
Baseia-se num workflow de processos que se inicia com a digitalização 
documental da correspondência recebida na organização, atualizando de 
imediato toda a informação de gestão. Com a recente Certificação em Micro-
soft Windows Azure, os custos de estrutura são racionalizados e a confiança 
do utilizador cresce exponencialmente. Permite que utilizadores sem forma-
ção específica façam todos os registos inerentes às suas funções, gerando 
automaticamente informação de gestão actualizada, acessível em qualquer 
momento e a partir de qualquer lugar.

Em destaque
A empresa oferece um ano de facturação grátis no serviço prestado: A 
plataforma integrada de gestão, comunicações e produtividade é adaptável 
a qualquer organização, seja pública ou privada, de qualquer sector de ac-
tividade. Concebida de raiz para um regime de “cloud computing” está dis-
ponível através de aluguer.

Charon
A Charon é uma empresa de referência no sector da segurança em Portugal 
e tem como lema “garantir protecção memorável e segurança diferenciada”. 
Criada no final da década de 80 do século passado, integra um corpo técnico 
com formação e preparação para responder às exigências cada vez maiores 
dos clientes, apresentando serviços e produtos adequados e competitivos na 
área da segurança electrónica.

Em destaque
Actualmente, a Charon apresenta condições interessantes para um sistema 
de segurança que pode ser aplicado em casa ou num estabelecimento com-
ercial - é o Kit de Detecção de Intrusão, composto por:
• 1 Central Charon completa (com bateria incluída);
• 1 Teclado Gráfico com tecnologia de O-LED Retro iluminado;
• 2 Detectores de duplo elemento Quad Charon “Pet Immune”;
• 1 Sirene exterior Charon com 2 Buzzers e 2 filas de LEDs;
• 1 Sirene interior Charon;
• 1 Contacto Magnético;
• Instalação e formação incluídas (para instalações até 200m2); 

O preço é de €299, mais IVA, e a ligação à central de alarmes tem um 
encargo mensal de €12,75/mês, com oferta dos três primeiros meses em 
contratos de duração superior a 2 anos.

www.charon.pt 
www.produtiv.pt 
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Fonepost
Especializada no mercado das telecomunicações, a Fonepost coloca o foco 
em ter um posicionamento inovador para facultar soluções ancoradas na 
prestação de serviços qualitativos e personalizados, bem como na promoção 
de graus de satisfação elevados, por parte dos clientes.
Os objectivos da Fonepost passam por integrar conhecimento e tecnologia, 
com vista à criação de soluções de comunicações exclusivas, disponibi-
lizando equipamentos e serviços de vanguarda e competitivos, bem como 
potenciar a diferenciação.

Em destaque
A Fonepost tem duas campanhas ativas que promove juntamente com dois 
parceiros, a NEC e a Astra, e que têm uma mecânica semelhante. Em qual-
quer das opções, quem comprar uma central telefónica, recebe um telefone 
sem qualquer encargo adicional. A iniciativa da NEC já começou em Março e 
mantém-se ativa, enquanto a da Astra, que também já está activa, prolonga-
se até ao final de Junho.

6

Algardata
A Algardata IT Solutions é uma empresa algarvia – com delegações em Beja 
e Lisboa – que oferece, de forma integrada e especializada, soluções que 
visam desenvolver acções de optimização e melhoria contínua, em diversas 
áreas das TIs, como: venda de equipamentos informáticos, prestação de 
serviços de assistência técnica, investigação (desenvolvimento de software 
específico) e formação.

Em destaque
Actualmente, a Algardata promove o Programa Custo/Página – “Pague ape-
nas o que imprime. Mais impressões, menos custo!” – da Epson.
A empresa desenvolve este programa simples, rentável e dinâmico que per-
mite reajustar os custos de impressão. A iniciativa visa substituir as impres-
soras já obsoletas e que utilizam consumíveis desajustados da real situação/
necessidades do cliente. Com este programa, as empresas investem apenas 
no volume de impressões que efetuam, reduzindo assim os custos de explo-
ração, ao invés de investirem em equipamentos que acabarão por se tornar 
igualmente obsoletos.
A proposta da Algardata inclui:
• Impressora Epson, cedida durante a vigência do contrato;
• Consumíveis, fornecidos pela Epson;
• Manutenção, assegurada pela Epson;
• Garantia, CoverPlus on site;
• Pagamento exclusivo das páginas impressas, com mínimo de 1000 pági-
nas por mês. Após atingir este mínimo, a facturação é feita à página.
- Por fim, os preços decrescem com o volume de impressão.
A campanha abrange cinco impressoras Epson: as Aculaser M2000DN, 
M4000N, MX20DN e C3800N e, ainda, a Business B-510DN.

www.algardata.com 

Jofax
A especialização na venda e aluguer de equipamentos e soluções docu-
mentais de impressão, digitalização, cópia e acabamento gráfico, remonta 
às origens da Jofax, empresa do Porto, nascida em 1990, operando hoje a 
nível nacional.
Actualmente distribui equipamentos Rex Rotary e Duplo e assegura toda a 
formação e apoio técnico aos clientes que optem por estas soluções que 
disponibiliza no mercado.

Em destaque
A Jofax propõe uma campanha com o modelo SP C232SF da Rex Rotary, que 
custa €399 (mais IVA), com as características seguintes:
• Copiadora 20 ppm a preto e 20 ppm a cores;
• Velocidade 1ª cópia a preto, 30 segundos;
• Velocidade 1ª cópia a cores, 30 segundos;
• De A6 a A4 e até 160 gramas;
• ADF 35 folhas, Zoom 25-400%, memória de 256MB;
• Impressora PCL5c/6, Postscript;
• Ligação rede, USB 2.0, Duplex standard;
• Scanner Norma Twain e WIA – Scan to email, folder e FTP;
• Resolução máxima 1200x1200dpis, a preto e a cores;
• Fax/Modem 33.600 (Super G3);
• Memória: 2MB (100 páginas);
• Memórias rápidas, máximo 20 números;
• PC Fax.

www.jofax.com 

www.fonepost.pt 
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UXS
A UXS – Sistemas de informação, Lda. é uma empresa que opera na área 
das novas tecnologias. Esta empresa com sede em Guimarães, dedica-se à 
prestação de serviços em sistemas de informação. Liderada por Célio Ro-
drigues, garante uma oferta transversal, desde a concepção das soluções à 
sua implementação e manutenção.

Em destaque
Actualmente, a UXS tem uma campanha em vigor com vários produtos da 
família Watchguard, nomeadamente os XTM 505, 510, 520 e 530. Estes 
produtos combinam a vertente firewall com VPN com sistemas de trans-
missão rápidos e um conjunto de ferramentas flexível que contribuem para 
a segurança dos negócios.
Esta série da Watchguard destaca-se pelo facto de garantir uma rápida 
transmissão de dados com a segurança necessária. Atinge velocidades na 
ordem dos 2,3Gbps através da firewall e de 800Mbps através do sistema 
XTM. Garante navegação na Internet muito mais segura para todo o sistema 
e, ainda assim, com maior rapidez. Disponibiliza três formas de gerir a apli-
cação, admite a consulta de relatórios via Web, como potencia a utilização 
de diversas ferramentas de monitorização e fomento da segurança de todo 
o ambiente.
Durante o período da campanha agora desenvolvida pela UXS, quem adquirir 
algum equipamento abrangido por esta iniciativa, tem direito a um upgrade 
para o Fireware XTM Pro, com uma série de funcionalidades opcionais e, 
ainda, receberá um dia de formação em gestão e administração.

www.uxs.pt 
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Exportech
Dedica-se à importação e distribuição de soluções de segurança electrónica. 
Rege-se por princípios como inovação, dinamismo e flexibilidade, garantindo 
as condições necessárias de adaptabilidade, a parceiros e clientes, e ofere-
cendo soluções na área da segurança com certificação de qualidade. 

Em destaque
Biometria: desconto de 10% na compra de terminais de controlo de acessos 
e assiduidades. CCTV: desconto de 15%.
Em vigor até finais de Junho. Refira o conhecimento através da BN.

Terminal Biométrico Modelo TA100CR
1.500 impressões digitais
10 impressões digitais por utilizador
200 mil registos em memória interna
Verificação de impressão digital + cartão RFID, MIFARE ou HID + código
Interface TCP/IP, USB, RS232, RS485, GPRS e WiFi
FAR 0,0001% e FRR 0,01%
11 vozes em português – parametrização de ficheiros de som
Ângulo de 360º da impressão digital
Integração com sirene externa + códigos de trabalho
iTime - assiduidade, iTask - controlo de produção, iMeal - refeitórios, 
iAccess - acessos, iCreche - Infantários, iTime Web – Web;
 
Terminal Biométrico Modelo R2
3 mil impressões digitais
10 impressões digitais por utilizador
220 mil registos em memória interna
Verificação de impressão digital + cartão RFID, MIFARE ou HID + código
Interface TCP/IP, USB, RS232, RS485, GPRS e Wifi
FAR 0,0001% e FRR 0,01%
11 vozes em português – parametrização de ficheiros de som
Ângulo de 360º da impressão digital
Integração com sirene externa + códigos de trabalho
iTime - assiduidade, iTask - controlo de produção, iMeal - refeitórios, iAccess 
- acessos, iCreche - Infantários, iTime Web – Web;
 
Câmaras IP Modelo FP725P Série Da Vinci
2 Megapixéis
Formato H264
Resolução até UXGA, WSXGA 1600*1024 (1~30FPS)
Saída analógica de vídeo (BNC)
Suporta cartões 3G e SD
Áudio G711
POE ( ~ 5W)

www.exportech.com.pt
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Mude 
para Canon
Vender uma impressora Canon i-Sensys faz todo o sentido: 

Para os seus clientes, que têm à escolha uma vasta gama  
de modelos, capazes de os ajudar a reduzir custos e energia.

E para si, que poderá obter um benefício na venda do produto: 
um desconto sobre a lista de preços standard da Canon. 

Campanha válida até 17 de Junho de 2011

Descubra mais sobre a nossa gama de produtos  
e os benefícios que oferecem. 

Contacte os nossos distribuidores:  
CPCDI  I  DATABOX  I  TECH DATA  
ou visite: www.canon.pt 

i-SENSYS. Um investimento de negócio inteligente.

you can

2/2011
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Presença e flexibilidade 
para encontrar 
as soluções certas

A OFERTA

A UXS especializou-se em sistemas de informação e networking com a ca-
pacidade de fornecer um serviço completo e personalizado. Na área do soft-
ware computacional tem uma parceria com a PHC software. Esta avançou 
com o objectivo da UXS poder fazer o levantamento das necessidades do 
cliente, instalar, configurar e formar o cliente no ERP.
Ao nível do networking, a empresa de Guimarães trabalha com vários fabri-
cantes para desenvolver o seu conhecimento tecnológico de excelência 
e, assim, melhor servir os seus clientes. A UXS vende, instala e configura 
soluções como: servidores, computadores, sistemas operativos Microsoft e 
Suse Linux, servidores de eMail, servidores de base de dados, switches, 
firewalls, routers, antivírus, VoIP, impressoras, UPS, soluções tecnológicas 
“verdes” para diminuir o consumo energético, virtualização, filtragem de 
eMail e cópias de segurança, entre outros. A oferta é ainda alargada a inú-
meros serviços e, por fim, a UXS dispõe de um alargado leque de carrega-
dores e baterias para portáteis de marcas como Lenovo, IBM, HP, Fujitsu, 
Toshiba e Acer.

TEM A PALAVRA... CÉLIO RODRIGUES

A UXS é uma empresa que opera na área das tecnologias de informação 
e comunicação, sendo que os mercados e segmentos de mercado privile-
giados desta companhia sedeada em Guimarães são “as PME com neces-
sidades globais de infraestrutura, software de gestão e desenvolvimento de 
soluções de software”, explica o director executivo da UXS, Célio Rodrigues. 
“Tendemos a seguir o conceito “One Stop-Shop” para os nossos clientes”, 
acrescenta.
A empresa minhota aposta no renting como modelo de financiamento porque 
esse modelo de negócio permite uma maior flexibilidade. “Facilita aos nos-
sos clientes o acesso a soluções essenciais e eficiência imediatos”, explica o 
responsável. Assim, “justifica o investimento no período do contrato”.
Apesar do renting, na operação da UXS, se cifrar, para já, em apenas 10% 
dos resultados operacionais da empresa, Célio Rodrigues não tem qualquer 
dúvida em afirmar que o impacto desta opção “é bastante positivo”. Por isso, 
neste momento esta é mesmo a única solução adoptada pela companhia 
para a aquisição de equipamento e serviços tecnológicos.

A UXS – Sistemas de Informação, Lda. presta consultoria e serviços na área do software aplicacional e do networking.
Conta com uma equipa de profissionais que trabalham em parceria com o cliente para atingir os melhores resultados                  
da empresa. O serviço é prestado a toda a linha, desde a concepção até à manutenção, passando pela implementação

2/2011
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MERCADOS-ALVO INDÚSTRIA, SECTOR PÚBLICO,
SERVIÇOS, RETALHO 
PRINCIPAIS PARCEIROS TECNOLÓGICOS PHC, 
WATCHGUARD, CISCO, VMWARE, MICROSOFT, FUJITSU, IBM, INTERFORM(AS400) 
CORE BUSINESS SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO; 
DETECÇÃO DE INCÊNDIOS; SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV; SISTEMA 
DE CONTROLO DE ACESSOS; CONTROLO DE ASSIDUIDADES; SINALIZAÇÃO 
(EMERGÊNCIA E/OU INFORMATIVA); EXTINÇÃO PORTÁTIL (EXTINTORES, 
MANUTENÇÕES, ETC.) 
PORTFOLIO DE MARCAS PHC, FUJITSU, IBM, WATCHGUARD, CISCO, MICROSOFT, 
VMWARE, TRENDMICRO, ZEBRA INTERMEC, INTERFORM (AS400) 
LINHAS DE PRODUTOS SWITCHING, VIRTUALIZAÇÃO, STORAGE, FIREWALL, BACKUP, 
SISTEMAS OPERATIVOS, ERPS FINANCEIROS E ERPS PRODUÇÃO
SERVIÇOS DESENHO DE SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURAS DE REDES, SEGURANÇA DE 
REDES E DADOS. CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO FINANCEIRA, COMERCIAL E 
PRODUÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA MOBILIDADE.

ÁREAS DE NEGÓCIO

DIRECTOR-GERAL (CEO) CÉLIO RODRIGUES 

BOARD

DIRECTOR COMERCIAL ADÉRITO LOPES 
DIRECTOR TÉCNICO CÉLIO RODRIGUES 

TOTAL 11

NÚMERO 
DE TRABALHADORES

2010 € 650.000

% VARIAÇÃO (2010/2011) +70%

VOLUME 
DE NEGÓCIOS

2011 (PREVISÃO) € 1.100.00

% RENTING NOS RESULTADOS 10%

UXS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.

RUA JOAQUIM GONÇALVES, Nº27 C. POSTAL - 4835-428 GUIMARÃES

TEL. (+351) 253 423 322  FAX (+351) 253 423 327    707 101 900 

info@uxs.pt / suporte@uxs.pt     www.uxs.pt   

Num cenário de crise, com dificuldades conhecidas de liqui-
dez, Célio Rodrigues atribui ao renting uma responsabilidade na 
solução do problema porque garante “a disponibilidade imediata 
do capital para aquisição” de material importante para as empre-
sas que “procuram incrementar maiores cuidados de gestão”. 
Para além de garantir liquidez ao investimento, a principal vanta-
gem associada ao renting “é uma gestão simplificada de tesoura-
ria e a garantia de cumprimentos dos compromissos financeiros 
de todos os envolvidos”.
Em 2010, o renting já contribuiu para atenuar as dificuldades do 
sector e “com a conjuntura actual, todos os apoios são bons. Sem 
dúvida, importante”, sustenta.
O recurso à Grenke deveu-se “à simplicidade dos processos, ao 
profissionalismo e ao apoio constante da equipa”, factores que 
levam Célio Rodrigues a afirmar que o modelo aplicado “está    
adequado e ajustado à realidade do mercado”.

Célio Rodrigues, 36 anos, iniciou a actividade da UXS-Sistemas 
de Informação, Lda. em Janeiro de 2006  vindo da 4X4 onde teve 
responsabilidades de Director de Sistemas de Informação . Anterior-
mente desenvolveu a sua carreira  como consultor de Networking 
(Redes e Infraestruturas) na IBS Portugal, SA.

2/2011
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MERCADOS-ALVO EMPRESAS DOS MAIS DIVERSOS RAMOS 
DE ACTIVIDADE E DIMENSÕES, MICROEMPRESAS EM INÍCIO 
DE ACTIVIDADE
PRINCIPAIS PARCEIROS TECNOLÓGICOS 
MICROSOFT, ADOBE 
CORE BUSINESS 
FABRICANTE DE APLICAÇÕES DE GESTÃO E ERPS
MARCAS PHC, PHC FX 
LINHAS DE PRODUTOS PHC CS, PHC FX, PHC CORPORATE, 
PHC ADVANCED, PHC ENTERPRISE, PHC DIGITAL

TOTAL 131

PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RICARDO PARREIRA

Negócios - % dos resultados  
Venda de software (core) – 92.5%   Serviços – 7.5%

ÁREAS 
DE NEGÓCIO

FICHA EMPRESA

NÚMERO 
DE TRABALHADORES

BOARD

DIRETOR DE MARKETING EDUARDA AZEVEDO

DIRETOR DISTRIBUIÇÃO NACIONAL PHC CS JOÃO PAULO MONTEIRO

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO /ADMINISTRADOR FRANCISCO CASELLI

ADMINISTRADOR LUÍS MANUEL DO PÃO

ADMINISTRADOR MIGUEL CAPELÃO

2009 € 7,295.000.00

% VARIAÇÃO (2009/2010) 8,8%

VOLUME 
DE NEGÓCIOS

2010 € 7,887.000.00

% RENTING NOS RESULTADOS ND 

PHC SOFTWARE, S.A.

LAGOAS PARK, EDIFÍCIO 3 - PISO 2 2740-266 PORTO SALVO

TEL. (+351) 214 724 340  FAX (+351) 707 100 014 

info@phc.pt      www.phc.pt 

O RENTING 
DÁ FLEXIBILIDADE 
AOS INVESTIMENTOS
A PHC começou a sua actividade há mais de 20 anos e, desde o início, tra-
balha para o mercado empresarial, independentemente do sector da com-
panhia alvo. O core business manteve-se constante desde a sua criação. 
O objectivo é desenvolver software de gestão. “Actualmente, dispomos de 
mais de 50 módulos de software que abrangem diversas áreas de negócio 
mais específicas, da construção civil ao projecto e clínica, entre outros. Isto 
faz com que tenhamos software para praticamente todas as empresas”, 
esclarece Miguel Capelão, Administrador da PHC.
Para este responsável, “existem, no entanto, áreas verticais que se têm 
destacado, como no caso do Software PHC, de que são exemplos a cons-
trução civil”. Mas esta transversalidade não se fica por aqui. Há outras 
áreas em que isso se aplica. “O retalho, através da nossa solução para POS 
e a área industrial. Nesta temos registado crescente procura do nosso soft-
ware de produção, o PHC Manufactor. Além de ser uma solução modular, os 
clientes podem optar por três gamas de software, o que torna o software e 
o investimento adaptável a empresas de todas as dimensões”, acrescenta.
A PHC optou pelo renting como modelo de financiamento das operações por 
questões de flexibilidade e eficiência. “O modelo de negócio da PHC passa 
pela criação de uma rede de parceiros implementadores, são empresas da 
área de TI que implementam o software à medida de cada empresa, assim 
como dão o respectivo suporte e formação. O renting aparece como uma 
opção que permite aos parceiros fechar mais negócios e apresentar dife-
rentes soluções de financiamento aos seus clientes que pretendem adquirir 
software PHC”, esclarece o executivo.
As impressões relacionadas com as operações viabilizadas através do ren-
ting são positivas e dão motivos aos responsáveis da companhia para olha-
rem com optimismo para o futuro. “Dado o nosso modelo de negócio não 
temos uma medida direta do impacto nos nossos resultados, no entanto, 
consideramos que são opções que potenciam mais negócio para o nosso 
canal de distribuição”, justifica Capelão. Nem a crise serve para travar es-
tes processos. Bem pelo contrário. Na opinião do gestor, “estes momentos 
aumentam a necessidade das empresas se financiarem e o renting é uma 
opção que os parceiros PHC têm em conta nos seus negócios”.
Com menos dinheiro disponível, as empresas têm dificuldade em investir e, 
apesar de a PHC não ter notado um impacto muito directo das dificuldades 
criadas por causa da crise financeira global, o gestor assume que o ren-
ting tem tido papel preponderante na viabilização de inúmeros negócios. 
“Notamos que as empresas estão a ter mais dificuldades na obtenção de 
financiamento para os projectos e reformulações tecnológicas que even-
tualmente estavam a planear realizar ou que queriam arrancar já, o que 
adia algumas decisões. Esta foi uma das razões que nos levou a procurar 
opções de financiamento para os projectos que os nossos parceiros pos-
sam referenciar nos seus negócios”, como é o caso do renting. Este modelo 
traz vantagens como “a concretização de mais negócios”. Mas não só. “As-
segura liquidez. Além disso, o trabalho dos nossos parceiros junto dos seus 
clientes é facilitado dado que lhes podem apresentar, de forma simples e 
rápida, soluções de financiamento”, sugere Capelão.
A Grenke surge naturalmente. “Desde o início dos contactos que reconhe-
cemos o seu profissionalismo. A solidez no mercado, aliada às décadas de 
experiência nesta actividade e ao facto de ser especializada em financia-
mento para a área de TI foram factores determinantes”, conclui.

Miguel Capelão, 44 anos, um dos sócios fundadores da PHC Software, S.A., 
é hoje administrador da empresa nas áreas tecnológicas e de formação. 
Licenciado em Física, o seu profundo interesse pela matéria levou-o a tirar 
uma licenciatura em História e a desenvolver o percurso académico nessa 
área, sem nunca abandonar o gosto pela tecnologia.
Iniciou a carreira na Petrogal, tendo sido também docente de Físico-Quími-
ca.

FABRICANTE

www.paloaltonetworks.com
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PERMITE MANTER A LIQUIDEZ E AS LINHAS DE CRÉDITO INTACTAS
Existe uma velha regra de ouro que diz comprar recursos apreciáveis 
e alugar recursos depreciáveis. Em vez de empatar capital em activos 
de rápida depreciação, como é o caso dos computadores, impressoras, 
servidores, etc., pode pagar o activo ao mesmo tempo que ganha os 
benefícios do seu uso. Ao pagar a despesa do renting em prestações 
mensais, as empresas mantêm o capital circulante e linhas de crédito 
disponíveis para as actividades que produzem lucro. 
Um outro benefício financeiro é o facto de o renting manter a divida da 
empresa fora do balanço, melhorando desse modo os rácios financeiros 
da empresa.

Num ambiente extremamente competitivo as pequenas e médias empresas enfrentam desafios únicos, 
muitas vezes competindo com rivais de maior dimensão e bastante mais capitalizados.

Renting 
Uma decisão inteligente

RECURSOS ESCASSOS, MUITAS TAREFAS
Entre muitas outras tarefas, os lideres das PME frequentemente têm de 
actuar como os seus próprios directores de informática – desenvolvendo 
e implementando um plano para adquirir os equipamentos de comuni-
cação e processamento de dados, software e tecnologias da informação 
(TI), necessários para colocar o negócio a andar.
Manter e actualizar a plataforma TI é essencial para o sucesso competi-
tivo de quase todos 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 frequência aos gestores de PME é se devem 
comprar ou efectuar um renting dos seus equipamentos tecnológicos. 
Devidos aos avanços tecnológicos contínuos e ao ambiente actual ex-
tremamente competitivo, os pequenos e médios negócios devem tam-
bém desenvolver um plano para actualizar regularmente a sua infra-
estrutura TI. 
O renting pode ser uma opção especialmente atractiva para as empresas 
que querem investir em equipamento tecnologicamente avançado, en-
quanto conservam os seus recursos financeiros.

VANTAGENS FISCAIS
As prestações do renting, são 100% dedutíveis como despesas opera-
cionais e, não está sujeito ao imposto de selo sobre os juros e abertura 
de crédito.
O IVA é dedutível, quando não dedutível tem um menor impacto na te-
souraria, uma vez que o seu pagamento é distribuído pela duração do 
contrato, incluído em cada uma das rendas.

O RENTING REDUZ CUSTOS 
Uma vez que as companhias de renting planeiam revender o equipa-
mento no final do contrato, quando efectuam uma oferta ao cliente não 
consideram o custo de aquisição do equipamento por completo. Conse-
quentemente, o valor actual da soma das rendas é mais baixo que o custo 
de aquisição do equipamento. As empresas que utilizam o renting em vez 
de comprar, normalmente realizam poupanças adicionais. 

As pequenas e médias empresas enfrentam os mesmos desafios e com-
plexidades que as empresas de grandes dimensões e têm que executar 
os processos com a mesma performance – No entanto, têm que efectuar 
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 forma 
económica e eficiente, enquanto se dá a melhor utilização a um capital 
que é escasso.
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Vantagens Fiscais;
Redução de custos;
Permite manter a liquidez e as linhas de crédito intactas;
Financiamento a 100% sem entrada inicial;
Evita reduzir o custo do inventário no final da vida útil do equipamento;
Prestações regulares com pagamentos mais fáceis de planear;
Gestão do ciclo de vida do equipamento;
Renovação automática;
Gestão de activos.

Benefícios 
do Renting 
para as PME’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EM FOCO
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FINANCIAMENTO A 100% SEM ENTRADA INICIAL
A maior parte dos métodos tradicionais de financiamento requerem um 
montante de entrada de alguma dimensão. Nas compras a dinheiro po-
dem atingir valores até 50%. No renting o gestor pode adquirir o equipa-
mento sem necessidade de qualquer tipo de entrada.

EVITA REDUZIR O CUSTO DO INVENTÁRIO 
NO FINAL DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO
O que se segue é um cenário bastante comum. Um activo TI está a ser 
depreciado em cinco anos enquanto a sua vida útil é de apenas três. Na 
marca dos três anos, o desencontro cria um conflito interno de contabi-
lidade. 
Nesta situação a empresa será forçada a continuar a usar o equipamento 
velho colocando-o num armazém para continuar a sua depreciação, ou 
aceitar uma perda contabilística. Com o renting a situação não se co-
loca, pois este permite à empresa fazer corresponder o tratamento con-
tabilístico à vida útil do equipamento.

PRESTAÇÕES REGULARES 
COM PAGAMENTOS MAIS FÁCEIS DE PLANEAR
As prestações mensais do renting permanecem constantes de mês para 
mês. Os gestores das PME preferem esta estabilidade e previsibilidade. 
Desta forma, adquirir equipamento novo apenas causa um pequeno in-
cremento gradual na despesa mensal. Doutro modo a empresa teria que 
desembolsar desnecessariamente um elevado montante de dinheiro.

GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO EQUIPAMENTO
Enquanto o hardware se vai tornando mais barato, os outros custos TI 
associados à utilização deste vão aumentando. Os custos de aquisição 
de hardware apenas representam 20 a 25% dos custos totais da utiliza-
ção do equipamento. As empresas quando compram o equipamento TI, 
tipicamente, focam a atenção apenas no custo de aquisição, perdendo 
de vista o custo total do ciclo de vida do equipamento. Ora, faz mais 
sentido considerar o ciclo de vida inteiro logo à partida e tomar as de-
cisões em conformidade. O renting pode fornecer economias de custo 
consideráveis e trazer outros benefícios ao longo do caminho. Exemplo 
disto são os serviços de manutenção e assistência associados ao renting 
de impressoras.

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
Pesquisas efectuadas pela Gartner e pelo grupo de Robert Frances 
demonstram que substituir um desktop após três anos é mais eficiente 
ao nível de custo, do que mantê-lo por um período mais longo. Isto acon-
tece porque as economias no custo do hardware são compensadas pelo 
aumento do custo de manutenção, suporte técnico e tempo de inactivi-
dade devido a falhas relacionadas com o equipamento.

GESTÃO DE ACTIVOS
Controlar os activos de uma empresa é uma tarefa difícil mas importante. 
A maioria das empresas de renting oferece algum tipo de ferramentas 
de controlo de activos, retirando um pouco o peso dos ombros do gestor. 
A gestão de activos, fornecida como serviço gratuito, proporciona uma 
redução de custos e controlo consideráveis.

Obtenha 
a tecnologia 
e volte aos 
negócios
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A GRENKE oferece soluções para ajudar as PMEs a obter-
em a tecnologia de que necessitam… e voltarem aos seus 
negócios:

A GRENKE preserva a liquidez dos seus clientes. As linhas de 
crédito da empresa junto ao banco são salvaguardadas e a 
sua capacidade de endividamento é mantida;

Invista neste momento, poupe ao longo do tempo. Com a 
GRENKE, os clientes podem efectuar grandes investimentos 
antecipadamente;

O renting proporciona benefícios fiscais reais. As prestações 
podem ser deduzidas fiscalmente a 100% sem a necessi-
dade de seguir regras e regulamentos de depreciação com-
plexos;

O renting melhora a posição competitiva dos seus clientes, 
minimiza o risco de obsolescência dos seus equipamentos e 
permite que se mantenha na vanguarda da tecnologia. 
Devido à renovação dos equipamentos a imagem “corpora-
tiva” da empresa é melhorada;

As nossas soluções podem combinar o financiamento para 
equipamentos, software, formação e serviços num só pa-
cote;

Começar é fácil; na maioria dos casos é tão simples como 
enviar um e-mail e receber uma decisão de crédito em 
minutos;

O nosso processo de decisão é rápido, objectivo e fácil de 
compreender. Nós sabemos que os nossos clientes são pes-
soas ocupadas, logo tornamos os processos simples;

Nós tratamos do manuseamento e tratamento ambiental 
dos equipamentos em renting e excedentes. Também for-
necemos serviços de fábrica que permitem e ajudam a re-
colher com segurança informação que permaneça em drives 
ou nas memórias dos equipamentos.
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Utilize TI, mas não compre TI
No fundo, o que conta é o que os Sistemas de TI são capazes de fazer, e 
como estes permitem às empresas que os utilizam retirarem a melhor per-
formance possível destes para os seus clientes. A pergunta que os gestores 
das PMEs têm de responder é: “Qual a forma melhor, mais fácil e mais eficaz 
em termos de custos para dotar a minha empresa de TI que a permite alca-
nçar o sucesso?”
Poucas indústrias sofreram tamanhas mudanças em décadas recentes como 
a indústria das TI, e o ritmo da mudança não dá indícios de querer abrandar.
Ficar para trás na evolução das TI e continuar a confiar em tecnologias ob-
soletas e descontinuadas pode ser muito dispendioso e ineficiente. O ritmo 
contínuo da mudança torna os equipamentos de TI ideais para o renting, em 
detrimento da compra. 

Manter as TI actualizadas
O renting coloca as últimas novidades tecnológicas nas suas mãos e cria um 
ciclo de renovação. Para negócios onde as mudanças tecnológicas rápidas 
ou o aparecimento de novos equipamentos são comuns, o renting permite 
minimizar os custos de aquisição de novos equipamentos que em breve es-
tarão desactualizados e obsoletos. No final do contrato, pode comprar o seu 
equipamento usado à empresa de renting ou devolvê-lo e substituí-lo pela 
versão mais actual.
Quando as empresas pensam nos custos com equipamentos TI como o cus-
to de um serviço – algo que pagam todos os meses – isso coloca-as numa 
posição em que podem obter a melhor tecnologia disponível no mercado.
O renting abre a possibilidade de podermos renovar os equipamentos – 
substituindo-os por equipamentos de última geração. Melhor ainda, o paga-
mento mensal pode nem sequer sofrer grandes alterações uma vez que o 
preço de grande parte dos equipamentos TI ou se mantém ou está em fase 
de declínio.

Evite dores de cabeça com substituição de equipamentos
Adicionalmente, fazer renting sobre equipamentos TI elimina dores de ca-
beça na hora de substituir os equipamentos – isto porque a empresa de 
renting fica responsável por assegurar a retoma do equipamento usado bem 
como o manuseamento do mesmo de acordo com as crescentes preocupa-
ções e legislação ambiental.
Utilizar o renting – ou pelo menos ponderar a sua utilização – é uma opção 
inteligente para os seus negócios. Uma questão a colocar quando avaliamos 
a gestão financeira de uma pequena empresa é se o gestor pondera as 
possibilidades de renting versus compra quando pretende obter um equi-
pamento.
Decidir se compramos ou fazemos renting de um equipamento é uma 
decisão importante de gestão. Optar pelo renting ao invés de contrair um 
financiamento para adquirir um equipamento pode melhorar o cash-flow, 
reduzir a carga fiscal e aumentar os capitais operacionais. Uma razão para 
considerar o renting sobre um equipamento é a que pode poupar tempo de 
inactividade de um equipamento quando este necessita de uma reparação

Permite gerir de forma eficiente todas as áreas da empresa, nomeadamente 
manter a contabilidade organizada e gerir a área financeira, controlar stocks, 
planear novas iniciativas, monitorizar a evolução dos negócios, melhorar os 
serviços aos clientes.
Quando se tem de planear e implementar uma estratégia de tecnologias da 
informação, as pequenas e médias empresas enfrentam os mesmos prob-
lemas que as grandes – e mais.
Quando se gere uma pequena empresa, os desafios na área das T.I apare-
cem em 5 áreas chave:
- Como todas as companhias, as pequenas e médias empresas necessitam 
de actualizar o seu equipamento TI, assim que aparecem novas gerações 
com capacidades – ou eficiências – mais avançadas e á medida que a em-
presa se vai desenvolvendo e crescendo. Com recurso limitados, apenas 
ficar em sintonia com o que está disponível, pode ser intimidador;
- Ao mesmo tempo, as pequenas e médias empresas muitas vezes atraves-
sam 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 numa fase de arranque, enquanto 
as suas famílias, amigos e vizinhos providenciam praticamente todo o res-
tante. Mesmo muito depois da fase de arranque da empresa, as pequenas e 
médias empresas muitas das vezes deparam-se com dificuldades financei-
ras. Estas empresas necessitam de soluções que melhorem o seu cash-flow 
e permitam preservar os seus capitais para outras necessidades;
- Nestas empresas de dimensão muito reduzida não existem sequer depar-
tamentos de TI – dispõem apenas dos poucos minutos que o responsável do 
escritório ou o próprio gestor podem dedicar a estes assuntos. Mesmo as 
médias empresas não conseguem equiparar os recursos humanos que as 
grandes empresas disponibilizam para gerirem e apoiarem decisões finan-
ceiras e iniciativas-chave para as empresas no campo tecnológico. Assim 
que uma nova tecnologia entra no mercado, o que fazer com o equipamento 
obsoleto ou desnecessário torna-se uma questão relevante. As pequenas 
e médias empresas não dispõem de volume suficiente em escala para re-
vender o seu equipamento antigo ou descontinuado. Adicionalmente, não 
dispõem do tempo – ou muitas das vezes do conhecimento – para gerir as 
matérias relacionadas com preocupações ambientais e com a segurança 
dos seus dados;
- Mais do que as grandes empresas, as PMEs deparam-se com pressões 
constantes para obtenção de resultados através da redução dos custos do 
imobilizado relacionado com a sua estrutura de TI. Cada euro não investido 
em TI é um euto que podem investir em qualquer outra vertente do seu 
negócio.

Para uma pequena empresa trabalhar de uma forma inteligente é um prémio 
e um objectivo permanente. Com a abordagem correcta, as PMEs conseg-
uem obter o financiamento que necessitam, ultrapassar o obstáculo da falta 
de recursos humanos e ter ao seu dispor tecnologia de ponta – a um custo 
que permita manter a competitividade e alcançar o sucesso.

A tecnologia é o coração dos negócios, e manter uma plataforma de tecnologias da informação actualizada 
é essencial para o sucesso competitivo de qualquer empresa.

Os mesmos desafios
para todos - e mais

2/2011EM FOCO
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O RENTING É ADEQUADO PARA O NEGÓCIO DO MEU CLIENTE?

Tecnologia mais manuseável – e barata
Com recursos humanos limitados, as PMEs necessitam de planear, imple-
mentar e financiar rápida e eficientemente a sua estrutura de TI, é tudo uma 
questão de escolhas. A maioria da PMEs têm de gerir o cash-flow de forma 
muito cuidadosa. Poucos têm uma tesouraria equilibrada.
Locadoras especialistas na área das tecnologias da informação oferecem 
vantagens a vários níveis. Estas locadoras trazem experiência na retoma de 
equipamentos que se traduz em taxas de renting favoráveis e numa opor-
tunidade de facilmente renovar e melhorar a qualidade dos equipamentos 
numa fase posterior.
Uma das razões para recorrer a uma empresa de renting informático é a 
experiência que estas têm em matérias fiscais e a sua flexibilidade e espe-
cialização em operações deste tipo. O renting pode também tornar possível 
a utilização da última e melhor tecnologia sem ter de a pagar a pronto. Uma 
vez que o renting raramente requer uma entrada, você pode adquirir novos 
equipamentos sem aplicar recursos preciosos. Com menos dívida no seu 
Balanço, o renting também pode melhorar as hipóteses de a empresa obter 
empréstimos convencionais para outros fins.

Satisfaça as suas necessidades sem se endividar excessivamente
O renting através de um grande grupo como a GRENKE oferece alternativas 
acessíveis e fáceis de compreender que permitem às PME ir de encontro às 
suas necessidades em TI sem se sobrecarregarem com uma diversidade de 
detalhes e preocupações.
- Na maioria dos casos, as PMEs podem tirar partido de adquirir de uma 
única vez um financiamento para hardware, software, serviços de instalação 
e manutenção. A GRENKE oferece serviços de renting a partir dos €500;
- Procedimentos bem estruturados são delineados de forma a permitir que o 
processo de renting se desenvolva de forma rápida e que facilite a vida aos 
ocupados gestores das PMEs. O contrato de renting para PMEs da GRENKE 
é muito simples.

São necessárias opções… porque cada cliente é único
O renting com uma opção de compra através de um valor justo de mercado 
no final do contrato normalmente acarreta um custo mensal inferior. No final 
do contrato, um justo valor de mercado é acordado e os clientes podem de-
volver o equipamento, adquiri-lo a preço de mercado ou prolongar o renting.

Estas informações aplicam-se ao negócio dos meus clientes? Se sim, fazer renting de equipamentos TI pode ser a melhor opção a aconselhar.

• Precisa de renovar os seus equipamentos TI, mas não tem liquidez para o adquirir de imediato e a pronto;
• Necessita de aplicar os fundos para outras necessidades do negócio;
• Quer adquirir de uma só vez hardware, software e serviços, com a vantagem de um único pagamento por mês;
• Pretende renovar os seus equipamentos de forma regular e periódica à medida que o negócio cresce ou se altera;
• Compreende que libertar-se dos equipamentos TI antigos de forma segura não é o core-business da empresa;
• Gostaria de reduzir os custos em TI todos os meses.

2/2011
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Quais os principais erros cometidos pelas empresas na Internet?
Tipicamente, as empresas estão direccionadas para uma abordagem 
clássica de um modelo de negócio baseado em ferramentas de mar-
keting offline. Por outro lado, a Internet tornou-se em algo tão relevante 
e poderoso como incontornável para qualquer empresa ou consumidor. 
Basta verificar indicadores como o tempo passado a navegar na Internet 
em Portugal – em média 11,5 horas, ultrapassando o tempo passado a 
ver televisão – para verificar que a Internet está omnipresente nas nossas 
vidas diárias nas mais diversas tarefas e necessidades. Com o acesso à 
Internet através dos smartphones e tablets passámos a ter acesso e a 
poder utilizar a Internet 24 horas e em qualquer local.
Assim sendo, o conhecimento das características e especificidades do 
meio on-line é vital para alavancar oportunidades de negócio. Um dos 
principais erros que as empresas cometem devido a esta falta de conhe-
cimento é justamente transpor integralmente as estratégias de marke-
ting offline para o paradigma on-line, sendo que umas das diferenças é 
precisamente a diferente Dinâmica dos consumidores nos meios on-line 
e off-line.

O que podem as empresas fazer para evitar estes erros?
A primeira prioridade passa por analisar e definir o objectivo para a pre-
sença da sua empresa on-line. Se é certo que os benefícios da presença 
das empresas na Internet são indubitáveis, é importante definir à partida 
quais os consumidores que queremos atingir e qual a mensagem que 
se quer passar por contraponto aos meios offline. Este simples exercício 
poderá evitar erros iniciais com impacto em tudo o resto. Um dos pas-
sos iniciais deverá passar por pesquisar o nome da empresa/actividade 
online no Google, Twitter ou redes sociais, permitindo assim saber a opi-
nião dos consumidores sobre a marca/serviço e a facilidade com que um 
consumidor/cliente pode aceder à informação sobre o seu portfolio de 
produtos/serviços.

Quais devem ser as prioridades inicias das empresas nos canais 
on-line para fazer crescer o seu negócio online?
Uma vez definido o objectivo e as metas para a presença on-line é impor-
tante depois estabelecer uma sólida estratégia de marketing on-line para 
atingir os objectivos propostos. Numa primeira fase, esta deverá centrar-
-se em assegurar ou alargar a presença on-line da empresa ou negócio. 
Isto passará por exemplo, pela criação de um website – para quem ainda 
não tenha um, assegurar que o motor de pesquisa da Google indexa o seu 
website, criar uma página nas redes sociais e  adicionar a sua empresa/
negócio ao Google Maps através do Google Places. A presença de um 
negócio ou empresa em serviços gratuitos como o Google Maps tornam-
se relevantes já que, por exemplo, uma em cada 5 pesquisas no Google 
tem referência específica a um local (por exemplo pesquisa “Arquitecto 
em Lisboa”).

E quais deverão ser as prioridades seguintes?
Numa segunda fase, é importante definir quais os canais on-line que 
melhor permitem atingir os consumidores/clientes-alvo. Estamos a fa-
lar desde plataformas de vídeo, anúncios em motores de pesquisa (por     
exemplo, Google AdWords), a presença em plataformas móveis, redes so-
ciais, entre outros. No caso particular da publicidade on-line, o AdWords 
distingue-se e configura-se como uma ferramenta relevante ao permitir 
direccionar um anúncio aos consumidores/clientes no exato momento 
em que estes pesquisam algo relacionado com esse produto/serviço, 

proporcionando uma auto-segmentação imediata e relevante. Por outro 
lado, ao ter um modelo baseado no custo-por-clique, isto significa que 
o anunciante apenas paga quando o utilizador demonstra realmente in-
teresse no anúncio ao efectuar um clique no mesmo. O exemplo recente 
deste impacto foi uma campanha on-line da Zon que durou poucos dias 
e permitiu triplicar o nome de adesões ao serviço, gerar 24 milhões de 
impressões semanais do anúncio em mais de 1.700 websites e duplicou 
o número de visitantes da página da promoção. Em comparação com as 
ferramentas de marketing tradicionais, os múltiplos canais e ferramentas 
on-line permitem às empresas fazerem uma optimização de campanhas 
e acções em tempo real e adaptar os seu conteúdos continuamente, a 
qualquer momento e em função da resposta dos consumidores, deixando 
de ser necessário esperar pelo final da mesma para fazer alterações.

Pode transpor-se para o online a estratégia que se utiliza nas 
lojas/empresas físicas? Porquê?
A abordagem a uma estratégia on-line deverá ser fundamentalmente 
diferente. Como referi anteriormente, a transposição integral do modelo e 
ferramentas de marketing offline para o on-line é um dos erros principais 
erros que as empresas cometem na abordagem ao marketing on-line. 
Apesar de poderem ser complementares, têm especificidades diferentes 
e carecem de abordagens diferentes.

Devem as empresas ter uma pessoa dedicada ao canal online ou 
contratar serviços de marketing externos?
Na minha perspectiva, esta decisão só poderá ser tomada após a definição 
da estratégia para uma presença on-line. Uma empresa que esteja a dar 
os primeiros passos com as ferramentas on-line e que não disponha de 
recursos internos especializados poderá por exemplo recorrer de forma 
gratuita à assistência telefónica da Google para criar a sua primeira cam-
panha de AdWords (adwords.google.pt). À medida que a presença on-line 
se alarga e passe a ser necessário gerir múltiplas campanhas em dife-
rentes canais, a opção poderá já recair sobre o recrutamento de pessoas 
especializadas ou recorrer a entidades externas.

Que percentagem do volume de negócio deve ser investido na 
presença na Internet?
Depende realmente da estratégia online previamente definida e deverá 
ser adaptada à medida que a estratégia é optimizada a nível de cada 
um dos canais, reduzir ou aumentar o investimento em função dos re-
sultados obtidos. Uma das maiores vantagens é justamente não haver 
valor mínimo podendo uma empresa/actividade investir em função da 
sua disponibilidade e dos resultados que for obtendo à medida que a sua 
campanha decorre.

Qual pode ser o “custo” de uma estratégia online errada?
O maior custo será justamente o custo da oportunidade associado à não 
presença on-line ou à implementação de uma estratégia errada on-line. 
Cerca de 68% dos consumidores efetua uma pesquisa online antes de 
comprar determinado produto/serviço sendo que 19 em cada 20 pes-
quisas on-line em Portugal são realizadas através do Google. Estar fora 
deste mercado, ou não apostar nos canais online mais adequados,  sig-
nifica arriscar desperdiçar oportunidades de negócio num local utilizado 
pelos consumidores para se informarem e tomarem as suas decisões de 
compra.

www.google.pt 

Como tirar o máximo partido da Internet
Nas linhas abaixo encontrará a resposta à maior parte das suas dúvidas quanto a esta poderosa ferramenta. 
A Google oferece um conjunto de funcionalidades que precisa, absolutamente, de conhecer. Marco André, 
responsável de Marketing da Google Portugal, em discurso directo.
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A Internet (e mais concretamente a World Wide Web) é, cada vez mais, o me-
dia  privilegiado pelos consumidores - o público gasta cada vez mais tempo 
online, chegando a maioria dos portugueses (42%, fonte: European Media 
Scope) a considerar a Internet um meio de comunicação imprescindível.
Esta preferência tem sido acompanhada pelas Empresas e Organizações 
que, com a evolução da sociedade e dos meios de comunicação, se vêm 
dotadas de novas e eficazes ferramentas para promover os seus produtos e 
serviços, e mais facilmente chegar ao seu público alvo.
Com uma oferta tão alargada de conteúdos (que aumenta exponencialmente 
de dia para dia) os motores de pesquisa tornam-se fundamentais para aju-
dar os utilizadores a encontrar rapidamente a informação que pretendem. É, 
aliás, através dos motores de pesquisa que a grande maioria dos utilizadores 
de internet inicia a sua navegação e acede aos conteúdos desejados.
É neste contexto que o Search Engine Marketing (SEM) se reveste de espe-
cial importância: Permite às Empresas ganhar visibilidade nas páginas de 
resultados, gerando mais tráfego para os seus sites e, por conseguinte, po-
tenciando o retorno do investimento.

Search Engine Optimization (SEO)
Nos motores de pesquisa as visitas via resultados orgânicos são as mais de-
sejadas, pois têm todas as qualidades que interessam - quer em termos de 
duração de visita quer em termos de páginas visitadas. As posições cimeiras 
destes resultados orgânicos “valem ouro” - 95% das visitas com origem 
em resultados orgânicos provêm de resultados exibidos na primeira página 
(fonte: Estudo iCrossing). O SEO centra a actividade nos 3 factores determi-
nantes para o bom posicionamento de um site: Conteúdo, Técnica e Links. 
Esta actividade permite segmentar a apresentação do site a consumidores 
activos e os seus resultados têm uma acção ilimitada temporalmente. O SEO 
confere uma elevada taxa de conversão e tem um único custo associado: O 
tempo despendido no desenvolvimento desta actividade!

Search Engine Advertising (SEA)
Através do Search Engine Advertising é possível desenvolver campanhas 
publicitárias que são apresentadas nas páginas de resultados dos motores 
de pesquisa. A face mais visível do SEA é o Google AdWords, uma poderosa 
ferramenta que distribui publicidade numa vasta rede de sites, e mais espe-
cificamente no motor de pesquisa Google.
No caso do Google AdWords, entre as muitas vantagens da utilização, estão 
a elevada capacidade de segmentação das campanhas publicitárias (é pos-
sível escolher quando e a quem apresentar os anúncios) e custos à medida 
(o anunciante paga apenas quando alguém clica no anúncio e acede ao seu 
site, sendo o orçamento das campanhas definido com base no orçamento de 
Marketing disponível e/ou no retorno pretendido).
Estas duas vertentes têm um objectivo: apresentar o produto no momento 
certo, quando o utilizador está a procurar por ele!
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Motores de pesquisa

Uma importante 
ferramenta 
de marketing 
online

Pedro Tavares
Formador GALILEU, 
Search Engine Marketing 

www.galileu.pt 
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EVENTOS

Consciente da necessidade e relevância da Formação permanente a Grenke Renting 
realizou mais um Seminário para Parceiros, subordinado ao tema em epígrafe.
Desta feita as acções de formação tiveram lugar a 29 e 31 de Março, respectiva-
mente em Lisboa (Tivoli Oriente) e no Porto (Melia Porto Gaia), com o apoio das 
empresas JP Sá Couto, Altimate, PHC e, claro, da Grenke Academy, que contaram 
com uma participação total de cerca de 800 assistentes e intervenções de João 
Catalão, militante da vida, na sua própria definição, e Luís Mota e Victor Ferreira, 
gestores de negócios da Grenke.

A não perder... PRÓXIMA EDIÇÃO
Workshop “Como se tornar no Nº 1”, a realizar nos dias 27, 29 e 30 de Junho, 
respectivamente, em Leiria (Palace Hotel de Monte Real), no Porto (Tiara Park At-
lantic Porto) e em Lisboa (Tivoli Oriente Lisboa), com o apoio das empresas Ber-
nardo da Costa, Eticadata e JP Sá Couto e, claro, da Grenke Academy.
Luís Lourenço, keynote speaker destas conferências, é o biógrafo oficial de 
José Mourinho e autor da obra “Como tornar-se nº 1. Mourinho a descoberta guiada”, 
onde explica, de forma simples e prática, os principais factores que fazem do treinador português 
um líder mundialmente reconhecido pela capacidade de criar e gerir equipas de sucesso, e ajuda a 
compreender de que forma os mesmos factores podem ser aplicados ao universo das empresas e 
organizações em geral.
Paulo Alves (Leiria), Victor Ferreira (Porto) e Sérgio Nunes (Lisboa), completam o painel de oradores.
Parceiros: Altimate, APC, Exclusive Networks, Adimpo, Canon e Primavera

Opinião
Iniciei a carreira profissional como técnico informático que dava uma pequena 
ajuda ao departamento de apoio ao cliente, evoluindo, recentemente, para fun-
ções comerciais.
Considerando a minha experiência comercial relativamente curta – sendo esta, 
inclusive, uma das primeiras ações de formação comercial a que assisti, con-
siderei o evento “O Sucesso Contagia” muito interessante, com destaque para 
a presença e atitude do orador João Alberto Catalão.
A interacção dinâmica com o público, boa disposição e grande sentido de 
humor, presentes na sua apresentação, incluía inúmeras técnicas de vendas, 
utilizando exemplos de situações comuns no quotidiano e respetivos efeitos no 
sucesso dos negócios ou, mesmo, na comunicação com o cliente.

Criada em 2008, a ComputerSYS Soluções informáti-
cas visa apoiar as pequenas e médias empresas na-
cionais na utilização de soluções informáticas como 
instrumentos de produtividade. Presta serviços de 
Assistência Técnica, elaboração e envio de News-
letters, Web-Marketing, Renting, Infraestruturas e 
Redes. Os principais parceiros são a Computer-
form, a Microsoft e a Brother. Dispõe de 2 lojas 
on-line onde comercializa grande variedade de 
equipamentos de diversas marcas.

www.computersys.pt 

O Sucesso contagia

João Alberto Catalão, 
Militante da vida

Alexandre Almeida 
Comercial da ComputerSys
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O Futuro deve ser um tema de interesse geral 
porque, em primeira instância, 
é lá que vamos viver
Este simples facto deve mobilizar-nos para tentarmos compreender a im-
portância de termos que estar preparados, o melhor possível, para podermos 
responder com eficácia aos desafios futuros, sabermos e sermos capazes de 
aproveitar as oportunidades que daí decorrerem.

O destino não é uma questão de sorte, é uma 
questão de escolha. Não é algo que se espere, 
mas sim algo a ser alcançado
Seja em que contexto for, há sempre três tipos de seres humanos que habi-
tam e habitarão o nosso Planeta:
7 Os que “vêem” acontecer;
7 Os que nem sabem o que acontece;
7 Os que fazem acontecer.

AVISO

Este texto é apenas para os que fazem 
acontecer! Porque para estes, 
a mudança é a lei da vida 

Eles vivem cada instante com entusiasmo 
porque sabem que o instante é, exactamente, 
a ponte estreita entre o presente e o futuro
Estes são os que percebem também porque razão os pára-brisas dos au-
tomóveis têm grandes dimensões, comparativamente com a dimensão dos 
espelhos retrovisores. É que objectivo dos pára-brisas é permitir uma grande 
visão daquilo que está à nossa frente, permitindo-nos assim encontrar os 
melhores caminhos para prosseguirmos a nossa “viagem”. Por outro lado, 
eles percebem a razão das pequenas dimensões dos retrovisores e a neces-
sidade de só a eles recorrermos, em caso de necessidade…

Procurar o Sucesso é antes de tudo desafiar a mente
Outra condição fundamental para obter Sucesso é possuir objectivos e me-
tas para atingir. O ser humano é feliz quando atinge o seu propósito.
Trabalhar é uma actividade potencialmente forte para estimular o Sucesso !
Porquê?
Porque permite interacções, permite estar atento a novas situações e a no-
vos detalhes. Desafia-nos e estimula-nos.
A atitude correcta para o Sucesso começa por questionar, por querer mais, 
melhor e diferente. Os Profissionais que procuram o Sucesso possuem um 
estado de ânimo próprio: uma atitude mental positiva.
O principal mecanismo para se ter Sucesso é a ATENÇÃO. Estar atento não é 
algo que requeira qualificações excepcionais, fórmulas mágicas, circunstân-
cias,  horários ou lugares especiais: basta desejá-lo. 
O segundo mecanismo para o Sucesso é o ENTUSIASMO. “O entusiasmo é 
um vulcão em cuja cratera não cresce a relva da hesitação.”
O terceiro mecanismo para o Sucesso é o DESEJO. Os desejos são muitas 
vezes pressentimentos sobre as faculdades que estão dentro de nós as quais 
ainda não reconhecemos.
O quarto mecanismo para o Sucesso é o PENSAR DIFERENTE. Obter Sucesso 
pode provir da qualidade do ADN de cada um, mas pensar só depende da 
nossa atitude.
O quinto mecanismo para o Sucesso é o FAZER (nunca se esqueça de que 
falhará 100% daquilo que não tentar).
O sexto mecanismo para o Sucesso é o AVALIAR RESULTADOS. Validação. 
Compatibilidade com os quadros de valores dos destinatários.  
O sétimo mecanismo para o Sucesso é o REFAZER.  Os Profissionais de 
Sucesso possuem um paradigma resiliente e natural que lhes permite com 
naturalidade, fazer e desfazer para fazerem melhor. Aprimorar é a sua pala-
vra de ordem!
O oitavo mecanismo para o Sucesso é o HUAU! DESFRUTAR. FESTEJAR., 
CELEBRAR, PARTILHAR.

REGISTE 

O Homem muda o Mundo através 
das ideias que coloca em acção
EM CONCLUSÃO 

O Sucesso ocorre especialmente quando 
o procuro e  quando sou capaz de rasgar 
as convencionais formas de ver, pensar 
e agir

João Alberto Catalão
Militante da Vida

jcatalao@youup.pt
www.vitaminacatalao.com

27



28

2/2011

NEGÓCIO

Aplicabilidade

Em Portugal, as políticas contabilísticas e divulgações a aplicar para as 
situações de Locação encontram-se preconizadas pela Norma Conta-
bilística e de Relato Financeiro (NCRF) 9, a qual tem por base a Norma 
Internacional de Contabilidade IAS 17.
Não deve ser aplicada sobre: 
Propriedade detida por locatários que seja contabilizada como proprie-
dade de investimento (ver NCRF 11 - Propriedades de Investimento);
Propriedade de investimento proporcionada pelos locadores segundo lo-
cações operacionais (ver NCRF 11 - Propriedades de Investimento);
Activos biológicos detidos por locatários segundo locações financeiras 
(ver NCRF 17 - Agricultura); ou
Activos biológicos proporcionados por locadores segundo locações op-
eracionais (ver NCRF 17 - Agricultura).

Conheça em detalhe as normas que 
regulam os contratos de Locação e 
veja como retirar o maior proveito     
desta solução de financiamento du-
rante o período de contração do crédito 
bancário que se avizinha. Na próxima 
edição trataremos os aspectos conta-
bilísticos deste tipo de contratos.
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Norma Contabilistica 
e de Relato Financeiro

IAS

Locação Financeira
Por Bruna Encarnação
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Norma Contabilistica 
e de Relato Financeiro

Definições

Uma locação é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário o 
direito de usar um activo por um período de tempo acordado, em tro-
ca de um pagamento ou série de pagamentos. Cada locação pode ser 
classificada como uma locação financeira ou uma locação operacional      
(NCRF 9.4).

Classificação

A classificação a atribuir a uma Locação determina o tratamento conta-
bilístico a ser seguido pelo locador e pelo locatário, sendo de salientar o 
facto de que o mesmo não depende exclusivamente de qual das partes 
detém a propriedade legal do activo, mas antes qual das partes assume 
os riscos e vantagens inerentes à propriedade do mesmo (NCRF 9.7 e 8).
Neste contexto, importa pois perceber qual a principal distinção entre Lo-
cação Financeira e Locação Operacional. Estamos perante uma Locação 
financeira quando substancialmente todos os riscos e vantagens ineren-
tes à propriedade do activo são transferidos do locador para o locatário 
segundo o contrato. Situações que podem normalmente conduzir a que 
uma locação seja classificada como uma locação financeira são (NCRF 
9.10 e 11):

a) Se a propriedade legal do activo, é transferida para o locatário, du-
rante ou no final do prazo da locação, então o acordo será normalmente 
classificado como uma locação financeira. Para que um contrato seja 
considerado como um contrato de Locação Operacional, este não pode 
prever a venda e/ou transferência do bem do locador para o locatário no 
final do prazo contratado. Assim sendo, terminado o prazo de locação, 
o bem é retornado ao locador, assim como todos os benefícios e riscos 
subjacentes à sua posse;

b) Se o locatário tem a opção de compra do bem arrendado por um preço 
que se espera que seja suficientemente mais baixo do que o seu justo 
valor na data da opção e, portanto, razoavelmente certo, no início da lo-
cação, que a opção será exercida, o acordo deverá ser classificado como 
uma Locação Financeira.

c) Se o prazo da locação abrange a maior parte da vida económica do 
activo locado, o contrato normalmente será classificada como Locação 
Financeira.
A definição de vida útil dos activos fixos tangíveis encontra-se preconiza-
da pela NCRF 7, embora em Portugal exista uma tendência generalizada 
das empresas fazerem aderir as vidas úteis dos seus bens segundo o 
Decreto Regulamentar 25/2009, o qual estabelece o regime das depre-
ciações e amortizações para efeitos de apuramento do imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas, regulamentando a vida útil máxima 
e mínima de cada tipo de equipamento. Embora a NCRF 9 não defina o 
que se subentende por “maior parte”, é prática comum geralmente aceite 
de que, para estarmos perante um contrato de locação operacional, a 
duração do mesmo não pode exceder 75% da vida útil média do bem.

d) Se no início da locação o valor presente dos pagamentos mínimos da 
locação ascende a pelo menos substancialmente todo o justo valor do 
activo arrendado, o contrato normalmente será classificada como uma 
locação financeira. 
O dinheiro desvaloriza em função do tempo. 1.000 euros hoje valem mais 
do que 1.000 euros amanhã, pelo que nesta óptica, numa Locação Ope-
racional, as rendas futuras descontadas à data de hoje têm de ser inferi-
ores ao justo valor de mercado.

e) Se um activo locado é tal forma específico que apenas o locatário 
poderá utilizar, o contrato será classificado como uma Locação Finan-
ceira. Um activo construído segundo especificações do locatário poderá 
ser considerado como um activo especializado.
Numa Locação Operacional os bens locados são estandardizados, ou 
seja, passíveis de ser utilizados por qualquer empresa.

f) Se o locatário puder cancelar a locação, as perdas do locador associa-
das ao cancelamento são suportadas pelo locatário. O locatário para can-
celar um contrato de Locação Operacional terá de pagar todas as rendas 
até final do mesmo, não trazendo quaisquer vantagens e não fazendo 
qualquer sentindo optar pelo seu cancelamento.

g) Os ganhos ou as perdas de flutuação no justo valor do residual serem 
do locatário (por exemplo sob a forma de um abatimento na renda que 
iguale a maior parte dos proventos das vendas no fim da locação).

h) O locatário tem a capacidade de continuar a locação por um segundo 
período com uma renda que seja substancialmente inferior à renda do 
mercado.

Locação Operacional

Na Locação Operacional existe a possibilidade de continuar com o pro-
cesso de locação por um período subsequente mantendo-se a renda que 
foi contratada no início do respectivo contrato.
No entanto é de salientar que se for claro com base noutras característi-
cas que a locação não transfere substancialmente todos os riscos e van-
tagens inerentes à posse, a locação deverá ser classificada como locação 
operacional (NCRF 9.12).
Todas as locações que não se classifiquem como de Locação financeira 
serão tratadas como Locação Operacional.
A classificação é feita no início da locação. Sempre que um activo locado 
seja posteriormente objecto de uma nova locação, considera-se que a 
vida económica do bem, para fins de avaliação da classificação da lo-
cação do novo contrato, corresponde ao restante da vida económica do 
activo medido a partir da data de início do novo contrato (NCRF 9.13).
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Resultados da Avaliação
No final de uma sessão de brainstorming bem sucedida, você terá uma longa 
lista de ideias. Agora terá que separar o “razoável” do “óptimo” e criar uma 
lista razoável de ideias viáveis que são dignas de uma investigação mais 
aprofundada. Veja como: 
1. Clarificar: Verifique se todos entendem o que significa cada ideia.
2. Categorizar Ideias: Combine as ideias relacionadas. Reescreva a sua lista 
ou reorganize-as.
3. Ordene as ideias por Ranking: O ranking dos resultados de brainstorming 
ajuda a concentrar os esforços duma equipa para encontrar soluções viáveis 
para o problema em questão.

O papel do líder
Para conduzir com êxito uma sessão de brainstorming é muitas vezes mais efi-
caz pensar em si mesmo como facilitar, em vez de liderar. Esta distinção é par-
ticularmente importante se você tiver uma posição de liderança na empresa. 
Aqui estão algumas das suas principais responsabilidades: Certificar-se que 
expressa de forma clara o problema/assunto a ser discutido e o seu contexto; 
estimular ideias; explicar as regras e garantir que são respeitadas; ajudar a 
expressar ideias livremente; não deixar os mais extrovertidos dominarem a 
discussão, solicitando os membros mais silenciosos; e, por fim, manter a dis-
cussão dentro do prazo estabelecido.

NEGÓCIO

O Brainstorming é uma óptima ferramenta para: 
• Expandir o pensamento criativo;
• Identificar problemas ou oportunidades;
• Identificar possíveis causas de um problema;
• Identificar as necessidades de recolha de dados;
• Identificar possíveis soluções para um problema;
• Ver os pontos de vista diferentes.

BRAINSTORMING

Aproveitar 
ao máximo 
os RH da empresa por Manuel Sousa, Gestor de Negócios da Grenke

5 Passos 
para uma Sessão 
de Brainstorming 
1. Definir claramente o tema a ser trabalhado
É importante para ser preciso. Quanto melhor a definição do problema,    
melhor o resultado.

2. Gerar o maior número possível de ideias com uma 
duração pré-determinada – aprox: 20-30 minutos
Deixe que o processo continue mais um pouco se a discussão estiver in-
tensa. Tenha cuidado para não terminar prematuramente. Definir uma ex-
pectativa para o número de ideias. Isto configura uma expectativa que o 
grupo irá normalmente cumprir.

3. Não altere, critique ou avalie qualquer ideia
Comentar sobre ideias é o caminho mais rápido para desviar, ou até mesmo, 
encerrar uma sessão de dinâmica de debate. Você deverá, contudo, obter 
um esclarecimento sobre se as pessoas não entendem o significado de uma 
ideia. 

4. Incentive cada membro a apresentar tantas ideias 
quanto possível
Se uma ou duas pessoas estão dominando o debate, é perfeitamente acei-
tável perguntar aos restantes elementos pelo nome, se têm alguma ideia ou 
ideias. Envolver todos na discussão faz parte do papel do facilitador. 

5. Continue até que todas as ideias sejam apresenta-
das

O Brainstorming é uma discussão em grupo onde os indivíduos utilizam o livre fluxo de ideias 
para produzir tantas reflexões quanto possíveis dentro de um período definido de tempo
Em debate, as “…ideias não produzem nenhuma decisão imediata e quantidade produz qualidade”. Osborn, 1953.
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service@grenke.pt           www.grenkerenting.ptLisboa, Porto e Leiria.
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Um Projecto 
de Esperança 
para as pessoas 
sem Abrigo 
Comunidade Vida e Paz

A «Comunidade Vida e Paz» dedica-se, desde 1989, à recuperação de pessoas 
Sem-Abrigo, tendo por objectivo último – num projecto de reencaminhamento 
para a esperança – a sua reinserção familiar, social, escolar e profissional: a 
Comunidade proporciona-lhes uma experiência de vida em comunidade, um 
programa terapêutico e formação técnico-profissional
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Comunidade Vida e Paz 

A «Comunidade Vida e Paz» conta com mais de 600 Voluntários que todas 
as noites percorrem a cidade de Lisboa em 4 “carrinhas brancas” para 
escutar e motivar as pessoas Sem-Abrigo para a mudança de vida, usando 
como meio de aproximação a distribuição de alimentos e agasalhos.
Organiza também durante 3 dias a Festa de Natal das Pessoas Sem-
Abrigo na Cantina da Cidade Universitária onde colaboram mais de 1.200 
voluntários. No Natal de 2010 contou com a presença do Sr. Presidente 
da República.
Dá ainda poio a Famílias Carenciadas e oferece o Projecto Escolas in-
teragindo com professores e alunos de escolas sensibilizando-os para a 
questão da exclusão, dependências e partilha.
A «Comunidade Vida e Paz» dispõe de um Espaço Aberto ao Diálogo, na 
sua sede, onde dispõe de uma equipa técnica que acolhe, motiva e or-
ganiza o processo de encaminhamento das pessoas Sem-Abrigo para:
• uma Unidade de Desabituação para 5 utentes,
• dois Centros de Recuperação Terapêutica para 132 utentes:  Fátima e 
Venda do Pinheiro (este visitado pelo Sr. Presidente da República no ano 
de 2007).

Programa terapêutico

O programa terapêutico desenvolve-se durante 12 meses considerando 
a pessoa nas suas vertentes física, psíquica e espiritual. E é complemen-
tado pela componente da formação técnico-profissional preparando as 
pessoas Sem-Abrigo para a reinserção social. 
Para o efeito, dispõe de:
• duas Comunidades de Inserção para 88 utentes;
• dois Apartamentos de Reinserção para 16 utentes;
• uma Unidade de Vida Autónoma para 7 utentes;
• uma empresa de inserção social COVIPAZ – para 9 utentes;
• o acompanhamento pós-alta – para dar apoio a todos os ex-utentes 
que se autonomizaram.
Neste momento estão internados em tratamento terapêutico ou em fase 
de inserção 245 Sem-Abrigo. Anualmente integra na sociedade entre 80 
a 90 pessoas Sem-Abrigo recuperadas. 
A Comunidade Vida e Paz já recuperou e inseriu na sociedade mais de 
1.700 pessoas Sem-Abrigo.

Comunidade Vida e Paz num minuto

Organização que apoia os Sem-Abrigo, com o objectivo de os reinserir 
como cidadãos participativos na sociedade. É uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social (IPSS) tutelada pelo Patriarcado de Lisboa e 
com sede em Alvalade. De inspiração cristã, congratula-se com o facto 
de ter o apoio de imensas entidades e pessoas de diferente fé e funda-
mentação humanística, que se lhe unem no sentido de prestar serviço 
à sociedade.
Distribui comida (28.800 sandes e 1.920 litros de leite por mês) e roupa 
por cerca de 450 Sem-Abrigo de Lisboa, todas as noites do ano, como 
forma de construir uma relação com estas pessoas, que permita conhe-
cer a sua situação e ajudá-los ou encorajá-los a entrar no programa de 
recuperação. A distribuição de comida e roupa é feita pelas equipas de 
rua. Cada noite, 3 equipas (em média, com 9 elementos), percorrem 
3 percursos diferentes na cidade de Lisboa. Várias empresas e ben-
feitores contribuem para o conteúdo das ceias (duas sandes, um bolo, 
uma peça de fruta e leite), e algumas também com voluntários.
O programa de recuperação é realizado num dos 3 centros terapêu-
ticos da Comunidade (Quinta da Tomada, Quinta do Espírito Santo e 
Quinta de Fátima) e passa pela desabituação de substâncias, no caso 
de dependentes de álcool ou drogas, mas também, e sobretudo, pela 
aquisição duma nova atitude perante a vida e competências que au-
mentem a possibilidade de encontrar emprego. A Comunidade Vida e 
Paz já ajudou mais de 1.600 pessoas a encontrar o verdadeiro rumo da 
sua vida – livre de dependências e abundante na esperança por dias 
sucessivamente melhores.
A Festa de Natal é o evento mais emblemático da Comunidade. As as-
sociações comuns ao Natal tornam esta uma época privilegiada para 
catalisar a mudança. Proporcionando comida quente, roupa e higiene, 
lembra as pessoas que uma vida melhor está à distância duma de-
cisão. O evento tem uma equipa de cerca de 1000 voluntários e recebe 
mais de 2500 convidados ao longo de três dias, proporcionando, para 
além da comida e roupa e higiene, o conforto físico e emocional de que 
estão usualmente privados. Os destaques incluem a possibilidade dos 
convidados tomarem um banho quente e vestirem roupa limpa em ins-
talações confortáveis, além duma “loja informativa”, para conhecerem 
as formas de renovar, actualizar ou simplesmente obter documentação 
que lhes permita arranjar emprego e ter acesso a cuidados de saúde!

Projectos
1. Máquina industrial de lavar roupa para o Centro da Tomada – 3 mil euros;

2. Máquina  industrial de secar roupa – 2.500 euros;

3. Pintar os edifícios do Centro da Tomada – tinta e voluntários;

4. Restauração do novo Espaço Aberto ao Diálogo a abrir em Chelas: 30 mil euros;

5. Uma carrinha de 9 lugares para os circuitos da noite;

6. Construção do Espaço Cultural Interativo – na Comunidade de Inserção na Sapa-

taria, Sobral de Monte Agraço.

Ajude a ajudar. 
O seu gesto vai contribuir para reconstruir pessoas.

Rua Domingos Bomtempo, n.º 7
1700-142 Lisboa
Tel. 218 460 165
Fax: 218 495 310
geral@alvalade.cvidaepaz.pt 
NIB 0036 0000 99105505051 96

www.cvidaepaz.pt
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6. Foco na próxima acção necessária para ir em frente
Grandes projectos têm muitos passos e podem ser bastante complexos. A 
chave para lidar com eles não é focar tudo o que tem de ser feito! A solução 
é focar apenas a próxima acção física a executar para levar o projecto em 
frente. A conclusão da tarefa aproxima um passo a conclusão do projecto.

7. “Regra dos 2 Minutos” para pequenas tarefas
A preocupação excessiva com o controlo ou organização de tarefas peque-
nas é desnecessária – se uma tarefa pode ser concluída em menos de 2 (ou 
5) minutos, deve ser feita de imediato!

8. Para o que não exige acção imediata
As listas “Um Dia/Talvez” são óptimas para ideias a implementar um dia, e 
com as quais não pretende criar compromissos agora. Quando estiver pronto 
para se comprometer com um novo projecto basta dar uma olhada à lista e 
transformar uma delas num projecto ativo.

9. Sistema de confiança para gerir compromissos
É importante construir um sistema de produtividade – esquecer detalhes 
desnecessários e focar com eficácia as tarefas a desempenhar a cada ins-
tante. Consiste em:
• Lista de tarefas ativas – completar nos próximos dias;
• Lista de projectos ativos – completar nas próximas semanas/meses;
• Calendário – compromissos futuros: data e hora específicas;
• Lista Um Dia/Talvez – explorar, mas não agora;
• Referência – informação para consultas futuras;
• Ferramenta de recolha – reter ideias e acções logo que surgem na mente.

10. Revisão Semanal
É importante reservar tempo para fazer uma “Revisão Semanal”. Eis algumas 
das coisas a incluir:
• Processar e organizar – há elementos recolhidos mas ainda não proces-
sados?
• Rever Tarefas ativas – há tarefas a acrescentar, delegar, adiar ou remover?
• Rever Projectos activos – há projectos a acrescentar, delegar, adiar ou 
remover?
• Rever o Calendário – há compromissos a marcar, adiar ou remover? Há 
tarefas relacionadas com compromissos, passados ou futuros, a inserir no 
sistema?
• Um Dia/Talvez – algo a promover a projecto activo ou a apagar por já não 
fazer sentido?
• Referência – algo a adicionar, actualizar ou de que vá precisar em breve?
Decisiva para reduzir o nível de stress – sexta à tarde ou sábado de manhã –, 
é uma óptima maneira de concluir a semana, sentir-se bem com os objetivos 
alcançados, planear a próxima semana e preparar um bom fim de semana 
de descanso.

“Getting Things Done”, David Allen
por Sérgio Nunes, Country Manager, Grenke Portugal

Para os que entram em contacto com o sistema GTD pela primeira vez. 
Resume as principais ideias chave do processo, sem pretender dar a “der-
radeira” solução para aprender, entender e praticar GTD.

1. Dia-a-dia fora de controlo
Quando sobrecarregados com o que ainda há para fazer (quem não se sen-
te?), é difícil planear com eficácia ou pensar estrategicamente para mover 
vida e trabalho na direcção pretendida. Abordagem “bottom-up” à produtivi-
dade, o GTD visa gerar uma sensação de conforto e controlo sobre o trabalho 
presente, libertando energia e espaço mental para coisas mais elevadas.

2. Definir “feito” 
As “listas de tarefas” são, regra geral, constituídas por “pedaços amorfos de 
inexequibilidades” – compromissos sem visão clara do que “feito” significa: 
um grande problema – o cérebro está naturalmente desenhado para desco-
brir como fazer coisas, desde que saiba com o que se parece aquilo onde 
quer chegar.

3. Trabalho mental
Existem 5 fases distintas para gerir o trabalho GTD:
• Recolher reunir inputs num único recipiente; 
• Processar examinar inputs e decidir o seu significado, objectivos e com-
promissos; 
• Organizar colocar os elementos Processados num sistema de confiança: 
Tarefas e Projectos nas respectivas Listas, planos na Incubadora, referências 
no Arquivo, etc.; 
• Fazer percorrer e completar tarefas executáveis de imediato;
• Rever verificar se listas e sistemas estão atualizados e de acordo com 
objectivos e compromissos. Rever estratégias e aperfeiçoar sistemas.

4. Esvaziar a cabeça
A maioria das pessoas tenta manter na cabeça tudo o que precisa de saber 
e fazer. Grande erro! O cérebro está optimizado para tomar decisões rápidas, 
não para armazenamento. Para ser mais produtivo há que despender alguns 
minutos a pôr no papel o que está na mente.

5. Projectos e Tarefas: diferentes e a gerir em separado
Um dos erros mais frequentes, quando se tenta controlar o “a fazer”, é mis-
turar Tarefas e Projectos. A maior parte das coisas não pode ser feita com 
apenas uma acção. Exemplo: livro que leva um ano a terminar. Anotar “es-
crever livro” na lista de tarefas gera sobrecarga – o projecto é demasiado 
grande. Em vez de “falhar” na conclusão da “tarefa” durante um ano, é mel-
hor tratá-la como “projecto” (mais de uma tarefa).

LEITURA

A “derradeira ferramenta” do Gestor

A BN acredita que a “ultimate tool” do sucesso dos Gestores é a consciência da importância de aprender algo novo 
todos os dias. Nesta rubrica, partilhamos com o Leitor, de forma sinóptica, os “livros de cabeceira” que a equipa da 
Grenke, e da BN, anda a ler. O Conhecimento faz a Diferença!
Boa Leitura! O editor
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