
TICs PARA AS PMEs. EDIÇÃO TRIMESTRAL. 7 EUROS 

2012
INGREDIENTES 

ESSENCIAIS 
PARA O SUCESSO

MARKETING, VENDAS E INTERNACIONALIZAÇÃO

EDIÇÃO 01/2012 bonsnegocios.com.pt

COMPROMISSO SOCIAL
COMUNIDADE VIDA E PAZ E A PAR

OPINIÃO
JOÃO TORRES PEREIRA

PAULO FERREIRA

MERCADOS VERTICAIS
EDUCAÇÃO

DISTRIBUIDOR
EXPORTECH

CASO DE SUCESSO
COMPUTERONE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Capa_BN_Edicao_5_V4_FINAL.pdf   1   09/01/12   23:15



1/2012



3

1/2012

ÍNDICE

A PERGUNTA DE 
“1 MILHÃO DE DÓLARES” 
Acredito que, neste momento, muitos Leitores da BN se inter-
roguem sobre o que terão de alterar, nas respetivas empresas, para 
fazer face aos tempos agrestes que se avizinham.
Baixar os preços? Fizemos em 2009. Oferecer mais Serviços? Já 

está feito desde 2008 (ou de-
veria). Diversificar a oferta alar-
gando o portfolio? Foi a solução 
escolhida em 2010. Reforçar 
a formação, apoio e condições 
de crédito aos Clientes? É uma 
boa ideia, sem dúvida, mas já 
fizemos tudo isso no ano passa-
do. Trabalhar mais meia hora por 
dia como, teimosamente, sug-
ere o Governo? Estamos a fazer 
isso desde que começou a crise, 
em 2007. A sugestão é mesmo 
ridícula, já que poucas serão as 
empresas onde os trabalhadores, 
desde há muito, não estendem o 

horário de trabalho além das 8 horas diárias.
Neste contexto, em que muitas das soluções “de bolso” já foram 
adoptadas, a pergunta de “1 milhão de dólares” é: - que mais po-
derei fazer ainda para garantir a continuidade do meu Negócio?. 
Que solução “mágica” permitirá à minha empresa “passar entre os 
pingos da chuva” e até, eventualmente, crescer?
A resposta passa pela valorização dos “activos” da Empresa. E qual 
é o principal “activo” de qualquer empresa? A meu ver são os seus 
Recursos Humanos! Por isso, olhar para dentro da sua própria or-
ganização talvez não seja má ideia. Recorda-se de como eram as 
coisas quando deu início ao seu projeto? Produto? Pouco! Conheci-
mento do mercado? Decerto, mas esse foi um aspecto entre mui-
tos! Materiais de Marketing, colaboradores especializados, tarefas 
organizadas? Nem tanto assim!
O que foi, então, decisivo, nessa altura? O seu entusiasmo e paixão, 
talvez?! Estas emoções são altamente “contagiosas” e é por essa 
razão que precisa absolutamente de as reencontrar para as trans-
mitir à sua equipa e, desse modo, ao Mercado – aos seus Clientes.
No meu entender, nos próximos anos o futuro das empresas será 
fortemente condicionado pela capacidade de liderança, materializa-
da na transmissão de entusiasmo e motivação dos colaboradores. 
Uma equipa focada e empenhada fará, decerto, uma diferença não 
negligenciável.

Bons Negócios!
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PwC Global Economic Crime Survey 

CRIME ECONÓMICO 
CONTINUA A CRESCER 
EM TODO O MUNDO

A BN errou
Na edição anterior da Bons Negócios, no artigo dedicado à Exclusive 
Networks, existem diversas gralhas que, obedecendo aos padrões de 
qualidade definidos para a publicação, é imperativo corrigir:
- No Texto de Abertura aparece “colume de negócios” onde deveria 
estar, como é óbvio, “volume de negócios”; Na Ficha da Empresa, a 
Cisco/Ironport aparece erradamente referida como Cisto/Ironport em 
três locais distintos; A referência à Fortinet não é válida para o nosso 
país; 
Ainda no mesmo artigo, a imagem com os Logos das representadas do 
Distribuidor de topo saiu truncada, pelo que repomos abaixo a referida 
ilustração devidamente corrigida.
Aos Leitores da BN e às empresas visadas apresentamos as devidas 
desculpas!
O Editor

4

NOTÍCIAS

Mais de um terço das empresas e organizações em todo o mundo ad-
mite ter sido vítima de crime económico nos últimos 12 meses, revela 
o relatório da PwC.
Em termos gerais, 34% dos inquiridos afirma que a sua organização foi 
vítima de crime económico, mais 13% que em 2009. O furto ou a apro-
priação indevida de activos foi o crime económico mais referido pelos 
inquiridos (72%), seguido da fraude contabilística (24%), do suborno e 
corrupção (24%) e do cibercrime (23%). 

Quanto custa?
Embora os custos directos do crime económico sejam difíceis de esti-
mar, cerca de 10% das vítimas reportou perdas superiores a 5 milhões 
de dólares. Entre os alvos de suborno e corrupção, 20% afirma ter 
perdido mais de 5 milhões de dólares. As vítimas de crime económico 
destacam significativos danos colaterais decorrentes da fraude, como 
redução da moral e motivação dos colaboradores (28%), danos à 
marca e reputação (19%), e às relações comerciais (19%). Para 18% 
dos inquiridos, a monitorização das transacções suspeitas é o método 
mais eficaz na detecção da fraude, ultrapassando a auditoria interna 
(14%).
O Global Economic Crime Survey 2011 da PwC abrangeu 3877 inquiri-
dos de 78 países e conclui que o crime económico continua difundido 
em organizações de todas as dimensões, países e indústrias. Todavia, 
os sectores das Comunicações e Seguros foram os que registaram 
maior incidência de fraudes. Desde 2009, a fraude contra entidades 
Governamentais ou empresas públicas aumentou 24%, superando o 
turismo, laser e serviços financeiros.

Cibercrime
No relatório da PwC, o cibercrime é um dos quatro crimes económicos 
mais frequentes. A percepção deste como ameaça sobretudo externa 
está a mudar, estando agora as organizações a reconhecer que o risco 
de cibercrime surge também dentro da organização. Os inquiridos ref-
erem que o departamento de TIs é a sua fonte interna mais provável 
(53%), seguido pelas Operações (39%), Vendas e Marketing (34%) e 
Financeiro (32%).
Apesar da maioria dos inquiridos evidenciar maior sensibilidade para 
a ameaça de cibercrime, a maioria deles refere que não tem, nem pla-
neia ter, um plano de combate ao cibercrime nas suas organizações. 
Além disso, 60% dos inquiridos referem que a sua organização não 
monitoriza as redes sociais.
A pesquisa da PwC define o perfil típico do cibercriminoso interno. Se-
gundo os inquiridos, são colaboradores juniores ou gestores de nível 
médio (85%), com menos de 40 anos (65%) e colaboradores da orga-
nização há menos de cinco anos (50%).
www.pwc.com/pt 

“Nenhuma empresa ou indústria é imune ao 
impacto causado pela fraude. O aumento 
do número de incidentes de perda e roubo 
de dados, vírus, hackers e outras formas de 
crime económico demonstra a necessidade 
de uma abordagem mais pró-activa na pre-
venção de fraudes”

Patrique Fernandes, 
Partner da PwC de Forensic Services em Portugal
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O alvo é, nem mais nem menos, que o prom-
issor mercado Brasileiro, economia emergente 
que integra o exclusivo grupo dos BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China) sendo a porta de entrada 
de eleição para a América do Sul – um Con-
tinente muito promissor em termos de opor-
tunidades de negócio, que regista índices de 
crescimento económico elevados e onde tudo 
parece “ainda” por fazer.
De salientar, neste movimento, dois aspetos da 
maior relevância e impossíveis de menosprezar: 
por um lado, a enorme distinção, reconheci-
mento e honra que representam para o nosso 
País o facto de a empresa alemã ter escolhido o 
Director-Geral da Grenke Portugal, para liderar 
o delicado processo de lançamento e gestão 
dos destinos do “primeiro braço” da Financeira 
germânica em terras de Vera Cruz. E, por outro, 
a intrépida ousadia e coragem que levaram este 
executivo, que gozava de uma sólida e confor-
tável situação em Portugal, a transferir toda a 
sua vida para o Brasil, acompanhando deste 
modo “a parada” da empresa. Chapeau mon-
sieur!
A importância estratégica do novo mercado, 
para a empresa de renting alemã, está su-
perlativamente evidenciada na presença de 
Wolfgang Grenke, seu líder e fundador, que fez 
questão de marcar presença na inauguração da 
nova filial – como mostra a foto em que aparece 
ao lado do novel Area Manager (gestor de negó-
cios) Wagner Tadeu Gardenghi.

No coração dos Negócios
Não obstante o assinalável esforço realizado 
nos últimos anos pelas entidades governamen-
tais, o Brasil permanece um país de contras-
tes e, por isso, a Grenke elegeu a zona sul de 
S. Paulo, conhecida por Berrini (equivalente à 
zona da Expo, em Lisboa) para estabelecer a 
sua sede.
Será a partir de aqui que, sob a conhecedora e 
competente direção de Sérgio Nunes (Manag-
ing Director da filial Brasileira), Tadeu Gardenghi 
e a restante equipa – constituída, de momento, 
por dois “Area Managers” e outros tantos “Inter-
nal Sales” – irão nutrir e retirar dividendos desta 
efervescente economia também ela composta, 
na sua larga maioria, por Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, sedentas de aceder às fer-
ramentas e tecnologias das suas congéneres 
de maior dimensão.

Um Objetivo Ambicioso
Baseada no velho lema anarquista (ou quase) 
de “seja realista, peça o impossível”, a Grenke 
Brasil definiu como meta de resultados para 
o primeiro ano, uma faturação próxima dos 8 
milhões de Euros. Objetivo ambicioso que leva 
em conta a indispensável necessidade de con-
hecimento do mercado e adaptação inerentes 
ao primeiro ano de atividade. Um sorriso foi a 
melhor resposta que obtivemos à pergunta: “e 
quanto esperam crescer nos anos seguintes?”

Referência incontornável para entrar no 
Mercado 
É Empresário e pretende expandir o seu Negó-
cio para o Brasil? Seja bem vindo e conte com 
o apoio da Grenke. O mercado brasileiro é de-
veras atraente e está cheio de oportunidades 
para empreendedores portugueses. Mas tem, 
aqui e ali, algumas diferenças que podem faz-
er a diferença para quem não as conhece. A 
Grenke está lá para ajudar os empresários por-
tugueses que pretendam atravessar o Atlântico, 
amortecendo o primeiro impacto da mudança 
de cultura e de continente.

GRENKE Brasil
Rua Surubim 504, Conj. 51
04571 – 050 São Paulo
Telefone   +55 11 4302 2310
Telefax     +55 11 4302 2326
Celular     +55 11 9886 8087
www.grenke.com.br

Uma “ponte” para internacionalizar o seu Negócio

Grenke abre filial no Brasil

Sob a experiente batuta de Sérgio Nunes, a Grenke acaba de dar “um passo de gigante” 
expandindo os seus negócios para fora do continente Europeu

Na foto, W. Tadeu Gardenghi, 

Area Manager da Grenke Brasil 

com Wolfgang Grenke, 

fundador da Financeira de TICs para PMEs

Em 1978, Wolfgang Grenke apercebeu-se 
que existia um mercado para o renting de 
equipamento de comunicações de escritório 
completamente inexplorado. Esta situação 
incitou-o a fundar a empresa GRENKE dando 
início a uma história de sucesso com vários 
capítulos empolgantes para acompanhar
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No quotidiano da sua actividade as PME concorrem frequentemente 
nos mercados com empresas de maiores dimensões e maiores capa-
cidades. Todavia, o mercado não se compadece com essas diferenças, 
exigindo que as PME, por vezes mais pequenas do que médias, tenham 
a mesma capacidade de resposta que empresas de outra dimensão, 
sob pena de perderem competitividade e oportunidades de negócios. 
Esta situação coloca às PME exigências de modernização que por 
vezes a sua liquidez e a sua capacidade de obtenção de crédito não 
permitem, ou dificilmente permitem. 

TIs: renting por excelência
Uma área que exige às empresas que se mantenham em actualização 
constante é a informática ou, de uma maneira mais ampla, as TI. É 
sabido que hoje, quer os equipamentos quer os programas, se desac-
tualizam rapidamente, obrigando à sua renovação rápida e periódica, 
com as naturais exigências em disponibilidades de tesouraria ou pos-
sibilidades de obtenção de crédito para a aquisição. Mas esta necessi-
dade de actualização obriga também a permanente formação a nível de 
recursos humanos, bem como ao cumprimento de regras exigentes, do 
ponto de vista ambiental, para a eliminação de equipamentos usados.   
A locação financeira de equipamentos surge como uma alternativa à 
compra quando se torna necessário adquirir equipamentos. Mas se o 
leasing e o ALD são já instrumentos conhecidos quando se trata de 
adquirir veículos ou máquinas, o renting pode surgir como um bom in-
strumento para a modernização da empresa na área das TI. 

Principais Benefícios
Relativamente à compra pura e simples, o renting apresenta vantagens 
de tornar desnecessários grandes investimentos, com meios próprios 
ou recurso ao crédito. Além de que, e diversamente do que acontece 
frequentemente nos outros instrumentos de locação financeira, um 
renting permite, não apenas a locação de hardware, mas também de 
software e respectivas licenças, a formação dos recursos humanos, 
bem como a devolução do equipamento no final do contrato, caso não 
se pretenda ficar com ele, cabendo à locadora a sua eliminação, e sub-
stituindo o equipamento por outro mais moderno, possibilidades que 
nem sempre se verificam noutros contratos de locação financeira. 
O renting é, como outros contratos de locação financeira, a possibili-
dade de alugar um equipamento mediante o pagamento de uma renda 
mensal mas, como se referiu, mais do que isso, pois acaba por abranger 
também uma prestação de serviços, ao incluir a formação de pessoal. 
Por outro lado, a renda de um renting  pode ser contabilizada como um 

serviço e não um investimento, o 
que permite maiores vantagens 
fiscais e a desnecessidade de 
esperar pelo decurso do prazo 
de amortização do investimento 
para o substituir, ou então sofrer uma depreciação contabilística. Re-
vestindo a forma de uma prestação de serviços, a renda de um renting 
está sujeita a IVA, mas que pode ser dedutível. 
O recurso a um renting não implica para a empresa uma diminuição das 
suas capacidades de crédito, exactamente por este tipo de contrato 
não revestir uma forma de concessão de crédito, não estando, aliás, 
sujeito ao Imposto de Selo sobre a concessão de crédito.    
Como sempre que se celebra qualquer tipo de contrato, deve o em-
presário ou gestor pedir à locadora que lhe forneça uma minuta e não 
hesitar em esclarecer todos as dúvidas que lhe surgirem. 

Regime Jurídico
Estes contratos estão sujeitos, entre outra legislação, ao regime das 
cláusulas contratuais gerais, bem como à regulamentação da venda 
de produtos e serviços financeiros, estando as empresas locadoras 
obrigadas aos deveres de informação e transparência. O Banco de Por-
tugal tem publicações que divulgam os direitos e deveres resultantes 
destes contratos. A consulta de um advogado para a explicação de 
um contrato sempre que se suscitarem dúvidas que a locadora não 
esclareça, bem como a análise, com o TOC da empresa ou com um 
consultor fiscal, das implicações tributárias do contrato, são sempre 
aconselháveis. 
A gestão racional e a modernização de uma empresa não dependem 
tanto da sua dimensão, mas dos cuidados e prudência dos empresários 
antes de tomarem decisões que, como no caso de um renting, vão vin-
cular a empresa por alguns anos. 

 tomazdealbuquerque.adv@gmail.com 

Locação financeira: 
o Renting 
Tomaz de Albuquerque, Advogado 

TECNOLOGIA   OPINIÃO
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www.adimpo.pt

Consigo queremos chegar mais alto.

N.º1 em Impressão

Adimpo, o seu grossista global de impressão.
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Paulo Ferreira, CEO, Tânia Martins, Sales & Mar-
keting Executive, e Justino Gegaloto, Director Co-
mercial da Exportech, em entrevista à redacção da 
BN, explicam as razões do sucesso da empresa 
que tem registado evolução assinalável e do maior 
interesse. Saiba como nas linhas que se seguem.

Quais os mercados e segmentos-alvo 
endereçados pela Exportech?
Prestamos Consultoria na Área de Segurança 
Electrónica e implementamos Soluções integra-
das em Grandes Contas  com inúmeros clientes 
no Sector da Banca, Seguros, Câmbios e Serviços 
Financeiros, Saúde, Construção, Bolsas de Va-
lores, Aviação, ISP e Empresas de Telecomunica-
ções e Centros Comerciais entre outros.
Com base na nossa Estratégia de Internacional-
ização e Programas de Apoio a Parceiros Interna-
cionais, esperamos crescer bastante nas vendas 
para Cabo Verde, São Tomé e Principe e, essen-
cialmente, Moçambique onde estaremos pre-
sentes através da abertura de uma Filial até final 
de Janeiro de 2012 estando prevista uma Press 
Conference e diversas Acções de Comunicação 
no início de Fevereiro de 2012.

Quais as áreas de negócio que consideram 
core na vossa actividade?
A Distribuição, Desenvolvimento e Implementação 
de Equipamentos e Soluções de Segurança Elec-
trónica.

Qual o modelo de negócio? Directo, Indirecto 
ou um mix de ambos?
A Exportech divide-se em duas áreas distintas: 
B2B contando com uma rede de Parceiros 
Nacionais e Internacionais de Valor acrescen-
tado (VARs), e B2C onde lida directamente com 
Grandes Contas nacionais e internacionais, sendo 
que maioria destas contas são negócios pro-
veninentes de Parceiros que preferem delegar o 

acompanhamento ao cliente e suporte técnico à 
nossa Empresa.
Desenvolvemos Programas de Incentivo aos 
Parceiros com Acções de Formação Gratuitas, 
Apoio de Marketing totalmente gratuito, com-
participamos financeiramente e apoiamos a 
Presença dos nossos Parceiros em Eventos na-
cionais e internacionais, desenvolvemos uma es-
trutura própria de suporte técnico aos Parceiros 
dos PALOP com serviços que asseguram suporte 
técnico nos diversos fusos Horários, entre muitas 
outras iniciativas que promovemos junto dos nos-
sos Parceiros. 
Reforçámos este ano a nossa Equipa de Market-
ing, com novos colaboradores, no sentido de ini-
ciarmos novas Acções de Comunicação e Suporte 
à Comunicação dos nossos Parceiros. Teremos 
um novo website, concebido a pensar nas neces-
sidades dos nossos Parceiros permitindo efectuar 
encomendas online e consultar stocks em tempo 
real, adaptámos e reestruturámos a nossa estra-
tégia de comunicação com os Parceiros.
Pretendemos ainda lançar durante o Q1 de 2012 
um Programa que premeia os Parceiros com mais 
compras ou compras regulares, sendo uma inicia-
tiva que divulgaremos oportunamente.

Têm uma presença uniforme a nível nacional 
(ilhas incluídas)? Qual o número de Parceiros 
activos (mais de 5 negócios/ano)?
Sim, a Exportech conta com uma Rede de Par-
ceiros a nível Nacional que cobre todo o Território 
Nacional e Ilhas. Actualmente contamos com sen-
sivelmente 80/100 Parceiros Nacionais Activos.
Que políticas elegeram para apoiar a activi-
dade dos Parceiros? E quais as definidas em 
particular para os tempos de recessão que se 
avizinham?
Neste ano, que se espera dificil para todos, a Ex-
portech pretende manter a sua Flexibilidade nos 
negócios, sendo que apoiamos cada Parceiro 

de forma distinta e adequada às suas neces-
sidades… Não somos uma empresa que atende 
telefones para registar encomendas, estamos at-
entos às necessidades que nos são transmitidas 
por cada Parceiro, flexibilizando a nossa estraté-
gia de Pricing e Crédito por forma a permitir a 
concretização de negócios mesmo em alturas em 
que o financiamento se torna cada vez mais dificil. 
Flexibilizar a negociação, melhorar as condições 
de financiamento de forma rigorosa e através de 
uma criteriosa análise de risco e apoiar de forma 
incondicional os nossos Parceiros em inúmeras 
vertentes permitirão a continuação de bons resul-
tados em 2012. O financiamento é, não raro, um 
elemento decisivo na concretização dos negócios.

Porque motivo optaram pelo renting, qual o 
impacto dessa opção e que percentagem rep-
resenta nos vossos resultados globais?
Numa altura em que o acesso ao financiamento 
se torna cada vez mais dificil e em que a capital-
ização das empresas é essencial, o renting é uma 
modalidade essencial que permite a concretiza-
ção de negócios mesmo em tempos dificeis. 
Sensivelmente 20% dos nossos resultados deri-
varam do facto de podermos oferecer soluções de 
renting ou financiamento aos nossos Parceiros.

Oferecem algum outro modelo de aquisição 
para além do renting? Com que resultados?
Sim, o Financiamento, que em conjunto com o 
Renting resultaram num volume de sensivelmente 
€220 mil anuais.

A crise veio aumentar o número de empresas 
a optar pelo renting? O renting contribuiu para 
minimizar os efeitos da crise no negócio em 
2011?
Sem dúvida. O Renting permite a concretização de 
negócios mesmo em tempos dificeis e a opção por 
esta modalidade revela-se benéfica para Fornece-

Flexibilidade 
e Internacionalização ditam êxito 

PARCEIROS   DISTRIBUIDOR

Fundada em 2006, a Exportech Portugal é uma referência na Distribuição de Equipamentos e Soluções  de Segurança Electrónica. 
Está presente actualmente em 7 mercados em Países distintos através de Parcerias de Valor Acrescentado, nomeadamente Portugal, 
Espanha, Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Principe.
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dores e Clientes com vantagens claras para ambos.

Porque escolheram a Grenke como Parceiro de negócio?
Verificámos excelentes indíces de Profissionalismo acompanhado de proces-
sos Simples e Respostas rápidas, receita que sem dúvida contribuiu para o 
nosso sucesso e para o Sucesso da Grenke que se tem verificado.
Não obstante o trabalho de toda a Equipa da Grenke, é de saudar o excelente 
profissionalismo e trabalho do Rui Franco, que nos tem apoiado de forma 
excepcional na obtenção de resultados cada vez melhores.

Quais as expectativas da Exportech para o ano de 2012?
Planeiam aumentar o número de Parceiros? Em função da cobertura 
regional ou dos segmentos de mercado visados?
Pretendemos crescer de forma sustentada no ano de 2012 em função da 
nova Estratégia de Comunicação, das Iniciativas e Programas de apoio a 
Parceiros, e em resultado da Estratégia de Internacionalização iniciada em 
2011. 
Pretendemos melhorar a comunicação com os nossos Parceiros actuais e 
chegar até novos Parceiros intensificando a nossa Presença em mais zonas 
do País e Segmentos de Mercado.

Planeiam expandir o portefólio, nas linhas existentes, ou alargar a 
vossa oferta a novos mercados?
A Exportech obteve novas Representações que irá iniciar a Distribuição em 
2012 em Áreas como Controlo de Acessos – Torniquetes e Cancelas, refor-
çando a oferta já existente, Análise de Vídeo Inteligente - Vídeo Analytics, 
Sistemas de Reconhecimento de Matrículas – LPR, nova representação de 
Câmaras IP Megapixeis, novas Soluções de Vídeo IP e Telecomunicações, 
Soluções de Som Ambiente e Fibra Óptica e a implementação de Sistemas 
Cloud a nível de Gestão de Assiduidades e Acessos com Serviços integrados 
de Gestão.  
O aumento do portefólio de soluções disponíveis permitirá efectivamente 
atingir novos Segmentos de Mercado e novos Parceiros, reforçando a nossa 
Posição como Distribuidor de Soluções de Segurança Electrónica.

Qual a vossa política de expansão internacional?
A Exportech trabalha com todos os Países Africanos de Língua Portuguesa 
desde 2006. Temos vindo a reforçar Parceiras, melhorar Processos com os 
nossos Parceiros e conhecer de forma mais profunda a cultura empresarial 
de cada País por forma a analizar eventuais investimentos.
Assim, e após uma análise cuidada dos mercados, decidiu em 2011 iniciar 
o Processso de Internacionalização através da Abertura de uma Filial em 
Maputo, Moçambique. 
Através de uma Parceria com uma das maiores empresas de IT de Moçam-
bique, nossa Parceira desde 2007, permitirá chegar de forma mais simpli-
ficada a um Universo empresarial bastante alargado e beneficiando de uma 
posição vantajosa num mercado em crescimento e muito interessante. 
Para além disso, a Exportech pretende diversificar a oferta e posição em 
novos mercados, estando ainda em preparação a criação de uma nova em-
presa para 3Q 2012 com o intuito de chegar a um novo mercado e novas 
áreas de negócio, projecto que será 
divulgado oportunamente.

BILHETE DE IDENTIDADE

Nome da Empresa (completo) 
Exportech Portugal
Morada da Sede 
Av. D. João II 4.47.01 D RC C Parque das Nações 
1990-098 Lisboa

Tel. (+351) 210 353 555
Fax (+351) 218 034 867

Web www.exportech.com.pt 
E-mail geral geral@exportech.com.pt
Director-Geral (CEO) Paulo Ferreira
Director Comercial Justino Gegaloto
Director Técnico Nuno Valente 
Outros contactos relevantes 
Tânia Martins (Sales & Marketing Executive)

Vol. de Negócios (Milhões de Euros) 1,3 M Euros
2010 780K Euros
2011 (Previsão) 1,3M Euros 
% Variação (2010/2011) 60%
% Renting nos resultados 10%

Nº de trabalhadores (total) 7
Comerciais 3
Administrativos 1
Suporte 3

ÁREAS DE NEGÓCIO

Principais Parceiros Tecnológicos
Fingertec, iSecurity, Dahua, Amersec, Electronics Line, 
Etrovision, HDPro CCTV, Delos Group, Folksafe, 
Smart Cabling

Core business 
Segurança Electrónica

Linhas de Produtos   
Controlo de Acessos e Assiduidades, SADIR, SADI, 
Anti Furto, CCTV IP, CCTV Analógico, 
Torniquetes e Cancelas, Vídeo Analytics, 
Software Development   

Software 
iTime, iAccess, iTask, iCanteen, iKids, TCMS, PSS, DMSS, 
Store Monitor, RF&AM Application,        

BIOGRAFIAS

Paulo Alexandre Ferreira, CEO da Exportech Portugal desde 
Junho de 2006, data da sua fundação. Proveniente da Empresa 
Mactek, Account Manager e Responsável de Vendas para os 
PALOP.

Tânia Martins, Sales & Marketing Executive da Exportech desde 
Junho de 2006, data da sua fundação. Proveniente da Empresa 
Criterium, Empresa do Sector das IT, Account Manager e 
Responsável de Vendas para os PALOP.  

Justino Gegaloto, Director Comercial da Exportech Portugal 
desde Maio de 2010. Tem desenvolvido um Trabalho excep-
cional com excelentes resultados. Proveniente da Área de 
Segurança Electrónica enquanto Account Manager.
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Superar sempre os limites

A Esinow fundamenta a sua atividade em cinco pilares que, ao mes-
mo tempo, definem a visão e Missão da empresa: e Rigor.
Confiança Uma rede de Consultores Especializados em Sistemas de 
Informação, disseminada por todo o país, dá resposta às necessi-
dades dos Clientes.
Transparência Em todos os negócios contribui sempre para que o 
Cliente prospere e cresça de acordo com a sua dimensão, apre-
sentando sempre uma solução tecnológica de continuidade.
Qualidade O principal enfoque da empresa é estar no mercado com 
produtos e serviços de qualidade sempre orientados às necessidades 
efetivas do cliente, oferecendo a Tecnologia adequada à resolução 
dos seus problemas.
Inovação Procura ser pioneira na apresentação de novas tecnologias 
ao mercado, passo a passo com a Inovação.
Rigor Na apresentação de soluções aos Clientes, tem como preocu-
pação estabelecer uma relação baseada no retorno dos investimen-
tos e em oferecer resultados para o sucesso.
Os Serviços da Esinow abrangem todas as áreas de atuação em que 
a Esinow está presente. Realizando um conjunto de análises prévias, 
identifica com minúcia as necessidades de cada cliente para, assim, 
apresentar uma solução global e abrangente.

PARCEIROS EM DESTAQUE
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Assistência 
com “pergaminhos” 
Apple
A M.repair é uma marca regis-

tada da QuickRestore, Lda. (ante-

riormente MacAddress: a mudan-
ça de nome deve-se a exigências contratuais da Apple), e tem por 
objetivo ser a empresa líder no fornecimento de serviços e soluções 
na área de TIs Apple, nomeadamente: consultoria, assistência téc-
nica e manutenção.
Recentemente certificada como Centro de Assistência Autorizado, 
pela Apple, dispõe de uma equipa de profissionais experientes (“tipo 
Macintosh”), conta as melhores e mais recentes tecnologias, e ga-
rante um Serviço de alta qualidade, com tempos de resposta invul-
garmente rápidos se comparados com a média do mercado.
O principal objetivo da M.repair – a total satisfação do cliente com o 
compromisso de nunca o deixar sem solução – é garantido pela “cul-
tura” 100% Apple da equipa técnica, que possui know-how técnico e 
humano, bem como anos de experiência em diversas áreas, e aposta 
numa nova maneira de abordar a assistência técnica: na M.repair 
gostam de facto de Macs, e outros produtos Apple, e tratam cada um 
como bem único e precioso: atestado por nós!

INFO
M.repair, Lda.
Av. de Madrid, 37 D 
1000-195 Lisboa
Telefone 211 583 686
Fax 210 993 291
www.mrepair.pt 

INFO
ESINOW PORTUGAL - MASTER 
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20 – DB  
4450-218 Matosinhos
Telefone 229 395 009
Móveis 916 629 024 / 938 395 009 / 967 572 083
Fax 229 372 350
www.esinow.net

Assistência qualificada em 24 horas
A Triaf, Lda. é uma empresa que se dedica à prestação de serviços de 
segurança, telecomunicações e informática. É constituída por técnicos espe-
cializados e devidamente qualificados, distinguindo-se pelo profissionalismo 
dos seus quadros e pelos produtos de referência que comercializa.
Localizada em Braga, a Triaf é uma empresa especializada e certificada 
quanto aos serviços que presta. O serviço de assistência Técnica garante, 
aos clientes da empresa, a presença de um técnico especializado, pronto 
a resolver qualquer problema, nas instalações deste, em 24 horas. Possui 
igualmente um serviço de Tele-assistência, para apoio à distância de qual-
quer configuração necessária.
Em 2010, a Triaf iniciou o processo de certificação para as normas NP4413 
e Iso9001. Com estas certificações pretende garantir um serviço de quali-
dade, em todos os aspectos, e reforçar a confiança que os clientes lhe de-
positam, objetivo que definiu como a sua mais recente missão.

INFO
Triaf, Lda.
Rua Nova do Noval 33, Aveleda
4705-057 Braga
Telefone 253 925 234
Fax 253 925 236
www.triaf.pt
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Em ambientes de negócio de pequena 
dimensão pode não existir um grande 
volume de impressão, 
se compararmos com o que 
acontece em empresas maiores

Na verdade, 75 por cento dos trabalhos de impressão têm 3 ou menos 
páginas, de acordo com as nossas pesquisas – mas, ainda assim, as 
organizações utilizam intensivamente o suporte papel. A maioria dos 
seus colaboradores têm funções de atendimento ao cliente e a sua 
produtividade é vital, pelo que é importante que os documentos sejam 
impressos rápida e profissionalmente.

Produtividade e Fiabilidade
Mas, tal como a produtividade, também a fiabilidade é um factor chave 
devido aos recursos limitados de TIs que normalmente existem nas 
PMEs. Este argumento é realçado no recente relatório “Sage Business 
Index” que refere que 75 por cento das pequenas empresas estão a ga-
star 2 horas por semana a solucionar problemas de TI. Numa tentativa 
desesperada para pôr tudo a funcionar, cerca de 1.3 milhões de fun-
cionários telefonam a um amigo, em vez de procurarem obter o apoio 
de TI adequado, e 24 por cento recorrem à internet. Como a impressão 
é uma parte fundamental do suporte de TI de qualquer PME… é impor-
tante que a impressora não contribua para este problema!

As impressoras laser são adequadas para si?
Para as pequenas empresas que imprimem com frequência, as impres-
soras laser são a opção certa porque os utilizadores podem beneficiar 
da mesma tecnologia de ponta empregue nos multifuncionais. Isso 
significa que beneficiam do mesmo desempenho e fiabilidade. Mas há 
também uma série de características  que os compradores devem ter 
em consideração, já que podem trazer benefícios para o negócio.
Uma área chave para melhorar a produtividade – frequentemente igno-
rada - é o tempo que a impressora demora a aquecer desde a ordem de 
impressão. Os compradores devem olhar para a tecnologia de “Primeira 
Impressão Rápida”, que significa que os equipamentos praticamente 
não necessitam de nenhum tempo de aquecimento e começam a tra-
balhar assim que solicitados. Para além de beneficiar o cliente, esta 
tecnologia permite também cortes, de cerca de três quartos, no con-
sumo de electricidade. Portanto, além de pouparem tempo permitem 
reduzir custos.
Também os sistemas de consumíveis all-in-one são melhores que os de 

consumíveis separados, na medida em que se podem substituir, rápida 
e facilmente, de uma só vez. Requerem menos manutenção, permitem 
poupar tempo e asseguram uma qualidade contínua.
Em segundo lugar, a maioria das pequenas empresas têm recursos de 
TI limitados. Assim, a impressora deve ser simples de instalar e man-
ter, extremamente fácil de utilizar e gerir, o ecrã para o utilizador deve 
ser intuitivo e, caso a empresa cresça, as opções de rede e de segu-
rança também devem ser fáceis de utilizar. 
Por último, há sempre a necessidade de melhorar a eficiência energé-
tica e de reduzir custos. Para tal contribuem não só o baixo consumo de 
energia dos equipamentos, como uma série de outros recursos, como 
por exemplo, a impressão frente e verso automática, na medida em 
que permite poupar no papel e reduzir o desperdício. Os compradores 
devem ainda procurar informações no site da Energy Star, que permite 
comparar fabricantes e equipamentos e contribui para a decisão de 
compra.

Fazer a escolha certa
Aparentemente, as impressoras não necessitam de grande atenção 
por parte das empresas, mas escolher a tecnologia certa pode ter um 
grande impacto na actividade diária do negócio. As impressoras laser 
são conhecidas pelo seu desempenho e fiabilidade e são cada vez mais 
populares, com o seu mercado a crescer cerca de 35 por cento ao ano 
(relatório da IDC). Para as empresas mais pequenas que utilizam in-
tensivamente o papel, os equipamentos laser permitem que estas se 
centrem permanentemente no trabalho diário, poupando-lhes 2 horas 
por semana que seriam ocupadas a resolver problemas de TI!

Anil Jagpal
Director Europeu de Marketing, Laser 
Business Imaging Group, Canon Europa

Os Benefícios 
do Laser

www.canon.pt 

TECNOLOGIA   OPINIÃO
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CERTIFICAÇÃO
DE SOFTWARE,
O QUE MUDA

EM 2012?

A utilização de Software Certificado passa agora a ser obrigatória também 
para as empresas com volume de negócios superior a 150.000€.
Esta é uma medida da Direcção-Geral dos Impostos que visa facilitar o 
cruzamento de dados e a criação de mecanismos de controlo e auditoria 
integrados no software que tem por finalidade impedir as fraudes fiscais.

Fique tranquilo,
O Software Sage está certificado pela DGCI. 
A Sage é o parceiro ideal para a sua empresa, oferecendo-lhe total confiança 
numa solução de qualidade que lhe garante o cumprimento de todas as 
normas da nova legislação.  Escolha Software Sage e cumpra a lei.

Mais informações em www.softwarecertificado.sage.pt

2/2011
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Criada em 1997 para implementar soluções de 
software de gestão, a Computer One é uma das 
empresas de referência na área das TIC, pela 
capacidade de criação de aplicações especificas 
para cada negócio, integradas com a aplicação 
standard. E é, evidentemente, um Parceiro sat-
isfeito da Grenke 

Como um dos principais Parceiros PHC em Portugal, a Computer One 
distingue-se como integrador de excelência, contribuindo para isso o 
seu know-how e metodologia de gestão de projeto. A Computer One 
atua também nas áreas da Formação, Internet e Sistemas, sendo desta 
forma uma empresa capaz de cobrir grande parte das necessidades dos 
Clientes na área das TIs.
A Computer One está classificada pela Software House como PHC CS 
Enterprise Partner, Parceiro orientado para a análise e implementação de 
soluções complexas e integradas com desenvolvimento de adaptações 
específicas a cada empresa, focando, assim, o mercado ERP de médias 
e grandes empresas.
A Computer One é, igualmente, Microsoft Certified Partner, com com-
petências de Data Management Solutions, Business Intelligence, Busi-
ness Process and Integration Solutions.

Webservice da APEMIP
Componente por medida que permite comunicar informação restrita, 
de forma segura, aos associados através do site na Internet

Constituída em 2004, a Associação dos Profissionais e Empresas de 
Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) apresenta-se como a legítima 
herdeira de todas as instituições portuguesas criadas para organizar a 
actividade associativa da classe, sem fins lucrativos.
É reconhecida e destacada no mercado imobiliário nacional, pela forma 
como representa e defende os legítimos interesses das empresas asso-
ciadas e pelas soluções que encontra para enfrentar os problemas que 
afectam o sector imobiliário.
A APEMIP proporciona um conjunto variado de facilidades exclusivas, 
que visam conferir às associadas os meios adequados ao desenvolvim-
ento da actividade de mediação imobiliária, nos planos Jurídico, Associa-
tivo, Internacional, de Serviços Profissionais, de Informação, Formação 
e Eventos.

Nos últimos anos, a APEMIP evoluiu em número de adesões, em serviços 
prestados aos associados e em credibilidade e teve necessidade de in-
vestir num software que facilitasse a gestão de informação.
Recentemente, porém, a APEMIP sentiu ainda necessidade de adaptar 
um Webservice ao software PHC Advanced, implementado pela Com-
puter One, de forma a comunicar informação restrita no seu site, sem 
expor a restante informação contida no PHC e sem sincronização/envio 
de ficheiros, manual ou semiautomática.

Solução Escolhida
Um Webservice é, nas palavras de Paulo Ribeiro, Director Técnico da 
Computer One, “uma componente feita à medida, que permite expor 
determinadas funcionalidades de uma aplicação ou informação de base 
de dados na Web, utilizando normas que permitem a uma aplicação 
compatível aceder a essa funcionalidade sem ter de saber como fun-
ciona no pormenor”. A título de exemplo, é possível criar um Webservice 
que recebe a referência de um artigo e devolve o seu preço. A aplicação 
que “consome/utiliza” o Webservice (pode ser um site) só tem que saber 
onde está o endereço de acesso e enviar o código do artigo de modo a 
receber o preço de volta. 
Na verdade, podem-se criar webservices para quase tudo o que pos-
samos querer consultar. No caso do Webservice da APEMIP, falamos de 
uma componente feita por medida que devolve a quem acede (neste 
caso um site) a informação definida pelo cliente da base de dados do 
software PHC Advanced sem dar total acesso ao PHC. Também permite 
obter informação em tempo real, sem dar acesso total às tabelas e sem 
processos complexos ou específicos de envios de ficheiros.

Benefícios do Projecto
Esta solução de Webservice, além de actual, “permite de forma segura, 
fiável e compatível com a Web, devolver em tempo real a informação  
definida com o cliente, a quem o «consome», ou seja, outro ERP, um site 
B2B ou B2C”, explica Paulo Ribeiro.

O caminho da Excelência... 
com Resultados!

PARCEIROS  CASOS DE SUCESSO
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João Tarrana 
Diretor Geral da Computer One

A implementação da Computer One na APEMIP “permitiu comunicar in-
formação restrita a um site que por sua vez a consome em tempo real, 
sem expor a restante informação e sem processos de sincronização/
envio de ficheiros, manuais ou semiautomáticos”, conclui o Director Téc-
nico da Computer One.
Por sua vez, Pedro Pereira, técnico de informática da APEMIP, que acom-
panhou de perto todo o processo, recorda que a APEMIP optou pelos 
serviços da Computer One “porque era a empresa que nos oferecia mel-
hores condições na aquisição e manutenção do software PHC”. Além 
do mais, a solução de Webservice permitiu, em termos práticos “a pos-
sibilidade de consulta de conta corrente das nossas associadas a partir 
do nosso site”.

Uma exigência chamada POS 
As lojas, com a sua parafernália de produtos, cores, expositores, taman-
hos e até sabores, são hoje um dos mercados mais exigentes no que 
concerne a soluções de software de gestão

Com experiência comprovada nas soluções verticais de software de 
gestão, a Computer One atua em vários sectores de actividade, nome-
adamente em mercados mais específicos em que os artigos podem ter 
cores e tamanhos, como acontece na moda e no calçado.
A solução completa da Computer One para POS inclui ligação perma-
nente entre sede e locais remotos e, opcionalmente, através de trans-
ferência de dados periódica. Garante ainda a ligação aos mais variados 
tipos de periféricos, nomeadamente impressoras de talão com controlo 
de abertura automática da gaveta aquando da venda, display de clientes, 
ligação a dois monitores na gama Advanced do software PHC, balanças 
e leitura de cartões de cliente. No campo de códigos de barras, permite a 
criação e impressão de códigos de barras, com a possibilidade de leitura 
interpretativa, isto é, a solução da Computer One descodifica códigos de 
barras com cores e tamanhos, pesos ou preços incorporados.
De realçar também a possibilidade de incluir relatórios standard de fim 
de dia, por terminal, por vendedor, folha de caixa, Relatório X e Z, para 
além de análises mensais, standard ou desenvolvidas por medida, de 
acordo com as necessidades do Cliente.

Caso Samadi
A título de exemplo, a cadeia de lojas SAMADI, ligada aos desportos 
radicais comercializa roupa, calçado, pranchas de surf e de bodyboard, 
skate-boards, acessórios e  material técnico ligado a esta actividade, é 
um dos clientes que utiliza o software PHC Advanced POS, nas suas fr-
entes de loja, usufruindo do módulo de gestão na sede, para distribuição 
de material pelos diferentes pontos de venda.
As exigências deste negócio prendem-se com o permanente controlo 
de stocks e pontos de encomenda nas várias lojas, principalmente para 

consulta “ao momento” da existência do artigo noutro local, quando in-
disponível para o cliente no local onde se encontra. Assim, a SAMADI, 
quando não tem na loja em questão um artigo que o cliente pretende, faz 
uma consulta no seu sistema PHC e, na hora, consegue determinar em 
que loja(s) tem o artigo disponível, de modo a remete-lo para a loja onde 
se encontra o cliente.

Caso Luso Helvética
Existem empresas que optam por ter as suas lojas como pontos de venda 
isolados, usufruindo da funcionalidade de transferências de dados do 
software PHC, e enviando periodicamente os dados relativos às vendas 
para a sede.
É o caso da Luso-Helvética, que faz a distribuição de perfumes e cosmé-
ticos a revendedores, em regime de exclusividade em Portugal, e possui 
lojas próprias para venda ao consumidor final.
Utilizando a gama de topo da PHC, o Enterprise, este cliente Computer 
One tem uma solução completa, englobando os módulos de Gestão, Pes-
soal, Contabilidade, Imobilizado e POS. Dispondo de uma equipa téc-
nica experiente composta por consultores, programadores, técnicos de 
software e de sistemas de informação, a Computer One afigura-se uma 
empresa com forte presença neste mercado, onde, desde a instalação 
ao acompanhamento pós-venda, assegura a satisfação dos requisitos 
apresentados pelos seus clientes.
Dinâmica e em permanente diálogo, no momento da venda e durante a 
actividade das empresas a quem presta serviços na área de POS, como 
noutras, a Computer One colabora com os gestores no sentido de agilizar 
processos e apresentar soluções para cada uma das suas necessidades. 
Uma entidade de referência a ter em consideração quando a ideia é 
informatizar ou renovar a solução informática para lojas.

www.computerone.pt 

1/2012

15



16

1/2012

Nós também. Mas, para o sabermos, temos de esperar pelo final de 
2012 (assumindo que os Maias não estão certos). Nessa altura, ficarão 
surpreendidos como estávamos certos. Para já, e para perceber o que 
nos reserva o futuro, temos de analisar o que aconteceu no ano passado.
Para se saber qual o caminho a seguir é preciso percebermos o que já 
aconteceu. Com base na experiência, as pessoas costumam ser optimis-
tas, mas... é preciso ter cautela!
Imagine. A população mundial tem sete mil milhões de pessoas... E está 
a crescer. Há mais de seis mil milhões de utilizadores de telemóveis... E 
estão a crescer. Existem mais de nove mil milhões de dispositivos liga-
dos... e estão a crescer. Tornámo-nos num mundo móvel e conectado, 
sem ponto de retorno.
Hoje em dia, algumas pessoas já sentem um vazio quando não têm as 
suas “ferramentas” móveis – smartphone, iPad, computador portátil 
– consigo. É preciso admiti-lo. Hoje, volta a casa quando se esquece 
do telefone. Sente-se perdido quando a bateria do seu computador ou 

tablet chega ao fim. Nós sentimo-nos sempre ligados porque é assim 
que estamos. Enquanto os telefones continuam a dominar o mercado 
de 5,5 mil milhões de utilizadores de dispositivos móveis (numa relação 
de quatro para um), os smartphones representaram o crescimento mais 
acentuado.

Cada vez mais móvel
As pessoas andam, constantemente, com os seus smartphones. Mas 
usam-nos menos para falar e mais para trocar mensagens, consultar 
notícias e entretenimento. Já há muita gente que apenas utiliza o seu 
smartphone para mensagens e raramente fala ao telefone. Mais de mil 
milhões acederam à Internet móvel no ano que passou e estima-se que 
esses números vão duplicar em cinco anos. Só na China há mais de 280 
milhões de utilizadores. Muitos deles só usaram telemóveis e nunca ti-
veram experiências com computadores de secretária, portáteis ou tablet. 
Para muitos, isso basta desde que o acesso à Internet seja rápido (3G 

É PRECISO SEGUIR 
EM FRENTE 
MAS COM CAUTELA
Todos estão a pensar no que vai estar na berra e o que vai falhar durante o novo ano. Todos querem 
saber o que vai ditar a regra
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ou superior). Os operadores de rede procuram 
formas de expandir as suas redes e ir de encon-
tro às expectativas dos consumidores que têm 
planos de dados ilimitados.
Enquanto mais de oito biliões de mensagens 
foram enviadas durante o ano passado, os con-
sumidores em todo o mundo depressa adop-
taram novos métodos como o mail através do 
telemóvel, as mensagens instantâneas ou as 
MMS. No Japão, os utilizadores estão à frente 
do resto do mundo, mas na segunda metade de 
2011 assistiu-se a um aumento da escrita de 
mensagens, dos jogos e das compras, através 
do telemóvel, nas Américas e na Europa. As 
pesquisas na Internet quadriplicaram no último 
ano, sendo que mais do que uma em cada sete 
são feitas através do telefone.

Os players do mercado
Enquanto mais de metade dos smartphones 
vendidos no último semestre de 2011 utilizam 
o sistema operativo Android, os fabricantes não 
têm sido bem sucedidos na tentativa de se dife-
renciarem do iPhone, introduzido em 2007 e 
que é visto como o padrão do mercado. A única 
organização que se mostrou um verdadeiro de-
safio para aquilo que é uma espécie de jardim 
fechado da Apple implicou uma mudança pouco 
confortável, para os fabricantes e retalhistas, na 
procura, na pesquisa e nos hábitos de compra 
dos consumidores.
Sem um telefone próprio, a Amazon, de Jeff 
Bezos, lançou o Kindle Fire, um tablet muito 
interessante. Mas, mais importante que a infra-
estrutura, é a estratégia que nenhum outro 
fabricante ou mesmo o tão venerável iPad pode 
rivalizar... uma gigantesca loja online. Quase 
dois anos depois da Apple ter lançado o iPad, 
a Amazon introduziu um concorrente sério que 
tem os ingredientes necessários utilizados pela 
marca da maçã para ser bem sucedido. No últi-
mo trimestre de 2011, a empresa vendeu cerca 
de quatro milhões de Kindle Fire, o que lhe dá 
14 por cento de quota de mercado. Contudo, os 
números parecem pequenos face aos 65 por 
cento de share que a Apple representa.
A concorrência diz que cada um dos quatro mil-
hões de Kindle Fire que se estima a Amazon ter 
vendido em 2011 custam à empresa qualquer 
coisa como 100 dólares (78 euros). E, por isso, 
defende que a companhia não tem forma de 
continuar a conquistar mercado com volume. 

No entanto, tudo indica que, como Jobs e Bezos 
acreditam, a questão está menos no aparelho e 
mais na experiência do utilizador. É esse aspec-
to que pode causar maior preocupação junto 
dos outros, especialmente os retalhistas. Com 
certeza, Bezos quer vender muitos Kindle Fire. 
Para 2012 espera atingir os 20 milhões. Mas 
a Amazon está empenhada em entregar apli-
cações para equipamentos móveis – telemóvel, 
tablet e portátil – porque assim consegue col-
her mais informações sobre os utilizadores e 
fazer sugestões no ecrã de cada utilizador.

Crowdsourcing diferente
Enquanto muitas organizações têm utilizado o 
poder da Internet para chegarem mais perto 
das suas comunidades e obterem informações 
e ideias, a Amazon encontrou uma solução dife-
rente para obter mais dados dos seus visitantes 
e clientes. As aplicações como o Price Check 
dão a possibilidade dos consumidores perce-
berem se o produto/serviço que eles vão com-
prar tem um preço justo. Por outro lado, é uma 
oportunidade de vendas para a Amazon ou a 
hipótese de apresentar 
outras ideias ao utiliza-
dor. Essa aplicação não 
só dá a possiblidade 
aos consumidores de 
compararem os preços 
de determinados 
produtos nas pratelei-
ras das lojas físicas, 
como ainda oferece 
um desconto adicional 
aos que optarem por 
fazer as suas com-
pras online. A empresa 
sempre competiu com 
uma política de preço 
e os seus clientes 
tornaram-se adeptos 
do sistema que lhes 
permite usar os seus 
smartphones para 
comparar as melhores 
ofertas.
A luta contra os down-
loads de música é fútil 
para a indústria musi-
cal e toda a gritaria que 
possa haver em torno 

de aplicações que permitem conferir preços 
também o será para os retalhistas. Esta estraté-
gia da Amazon, juntamente com outras, nome-
adamente na área fiscal, obriga os retalhistas a 
concentrarem-se, cada vez mais, em acrescen-
tar valor à experiência dos consumidores. Esta 
é uma forma dos clientes se tornarem o ponto 
máximo e de enfoque no processo de vendas.
Enquanto os retalhistas se sentem desagrada-
dos com o facto dos consumidores confirma-
rem preços antes de comprarem, “descobri-
ram”, também, uma nova opção para venderem 
várias coisas. Ironicamente, não foi assim que 
muitos redescobriram a razão pela qual estão 
neste negócio? Alguns dos melhores e dos 
maiores retalhistas – a WalMart, a Target, a J.C. 
Penny e outros nos EUA – já perceberam que as 
soluções são, hoje, multicanal. As organizações 
mais rápidas e eficientes vão fazer grandes 
avanços durante este ano, desde as simples 
vendas às parcerias que desenvolverão com os 
consumidores e as formas como resolvem os 
seus problemas.
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Google versus Amazon
A Google, na já sua habitual forma de reagir, começou a explorar o 
mesmo tipo de opções. Mas o conceito provavelmente não durará muito 
porque a Amazon consegue, com facilidade, duplicar a oferta com as 
suas informações sobre os consumidores, as ideias e a assistência. Os 
retalhistas com lojas físicas e que encontram na parceria com a Google 
a sua salvação em vez de se concentrarem nos consumidores rapida-
mente vão perceber que o preço não é o aspecto mais importante para 
estes. No Japão, estes players refinaram as suas ligações com as pes-
soas ao aproximarem-se dos clientes através do telemóvel e agilizaram 
as entregas. Isto também pode ser feito na América e na Europa.
Enquanto o iOS e o Android lideram o mercado dos sistemas operativos 
móveis, a Microsoft também tem a oportunidade de recuperar, de certa 
forma, em 2012. Milhões de crianças gostavam de acreditar que a vida 
está toda num smartphone ou num tablet. Mas o computador não está 
para morrer e provavelmente vai ressurgir. Muita gente acha conveni-
ente utilizar o seu smartphone como equipamento para comunicar ou de 
lazer. Outros preferem jogar, ver vídeos ou aceder ao mail através de um 
ecrã maior como o do iPad ou de qualquer outro tablet. No entanto, no 
último ano vimos as vendas dos portáteis passarem as dos computado-
res de secretária porque as pessoas sentiram necessidade de ter outro 
tipo de funcionalidades para satisfazerem os seus desejos pessoais e 
profissionais.
Muitos ditaram a morte dos portáteis porque os tablet preenchem todos 
os requisitos. O que os tablet fizeram foi levar os fabricantes a pro-
duzirem sistemas totalmente novos. Os PC e os portáteis vão crescer. 
Estima-se que serão mais de 215 milhões de ligações neste ano e 1,5 
mil milhões em 2020. Com o preço dos aparelhos a baixar imenso e a 
cobertura de rede e a sua capacidade a aumentarem, veremos mais 
gente a levar o seu trabalho em sistemas pessoais, como portáteis leves 
ou smartphones, e usarem os tablet em casa para consultarem informa-
ções ou para entretenimento.

Segurança exige-se
A Internet já percorreu um longo caminho desde que surgiu. Mas con-
tinua a ser um meio que exige cuidado na sua utilização. Existem sites 
perigosos e outras questões negativas associadas. Em 2011 não terá 
havido um dia sem que alguém tenha reportado tenha sido conhecida 
uma quebra de segurança, um ataque de piratas informáticos ou algo 
do género. True Anonymous ou Lulz chamaram a atenção de todos. Mas 
enquanto a Sony, a Amazon , a Google ou outras empresas e instituições 
governamentais eram atacadas diariamente, houve outras ameaças que 
causaram mais dano como um quebra de segurança no sistema RSA 
que chegou a milhões de sistemas pessoais.
Este é o lado negro da informática, o malware e os vírus. E as ameaças 
fazem com que a indústria de segurança tecnológica se torne numa das 
áreas mais saudáveis e lucrativas da indústria. O maior desafio é o de 
fazer com que cada organização tenha um sistema robusto e seguro. 
Os utilizadores continuam a ser o elo mais fraco porque, de forma con-
sistente, não prestam atenção nem tomam medidas eficazes para se 
protegerem.
Há vários milhões de aplicações gratuitas. Infelizmente, estas continuam 
a dar problemas porque muitas não são suficientemente testadas.
Numa perspectiva um pouco paranóica, colocar a segurança online em 
primeiro lugar deve ser o grande objectivo das organizações. É preciso 
que todos se envolvam neste projecto para que seja eficaz. 2012 não vai 
ser só entretenimento. Vai ser o ano em que as aplicações gratuitas terão 
de oferecer garantias de teste e certificação.

Biografia Em mais de 30 anos na área das comunicações, Andy esteve 
envolvido numa série de actividades corporativas e de marketing. A sua 
experiência inclui planeamento estratégico e de mercado, bem como a 
sua execução durante mais de dez anos. Trabalhou em empresas como 
a AT&T e a CERFnet e, durante 15 anos, trabalhou na área do vídeo e de 
soluções de armazenamento para companhias como a Atari, a Amdahl, 
a Control Data, a Philips, a InterVideo, a Ulead, a Matsushita, a Pinnacle, 
a PWC, a muvee, a Corel, a Cyberlink, a Dazzle, a ADS Tech, a Verbatim, 
a Mitsubishi e a Panasonic. Já escreveu mais de 300 artigos sobre as 
mais diversas áreas de especialização.
andy@markencom.com 
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Um caso pessoal
Numa tarde, quando estava a finalizar um trabalho, uma empresa, do 
segmento da energia solar, telefonou-me. Não consegui determinar se 
o método usado foi o Tele-Marketing ou o Cold Calling, nem tão pouco 
retive o nome da empresa. No entanto, o facto é que, aquele telefonema 
era uma interrupção indesejada.
Perguntaram-me se estava interessada em ser micro produtor de ener-
gia. A minha resposta foi a seguinte: “Por acaso, nunca tinha pensado 
sobre essa hipótese e, confesso que, à partida estou interessada”. Em-
bora, inicialmente aquele telefonema fosse uma interrupção indesejada, 
a partir desse momento captou a minha atenção.
De seguida, perguntaram-me se morava num apartamento ou vivenda. 
Eu respondi que num apartamento. Disseram-me que seria necessário 
obter a aprovação de todos os condóminos. Eu respondi que isso não era 
problema, pois sou a administradora do condomínio com apenas quatro 
condóminos.
Ficou determinado que, passados alguns dias, voltariam a telefonar-me. 
Até lá, eu teria de obter a resposta dos restantes três condóminos.

O que acham que fiz? Nada! Porquê?
1º) Porque vivo no meu “Status Quo”. Ainda que possa melhorá-lo (ou 
não), é um sistema que está em equilíbrio. Logo, ser micro produtor de 
energia é um elemento de desequilíbrio para o meu “Status Quo” atual. 
Posso adiar essa tomada de decisão. Não é prioritária;
2º) Porque tenho imenso trabalho. Logo não tive tempo de pesquisar, 
na Internet, sobre o tema de microprodução energética. Começava a 
pesquisar sobre o quê? (Regime jurídico? Vantagens? Licenciamentos? 
Tecnologia? Equipamentos? Investimento? Ganhos? ...). Além disso, não 
podia simplesmente agendar uma reunião de condomínio sem ter mais 
informação disponível;
Resultado: quando voltaram a telefonar-me disse-lhes que a reunião de 
condomínio ainda não tinha acontecido. Ficou agendado um futuro tele-
fonema. E o ciclo irá repetir-se até que uma das partes se canse!

O que poderia ser diferente?
Imaginem que, nessa mesma tarde, essa empresa telefona-me. Mas 
desta vez, ao verem que eu até mostrei interesse em ser micro produtor 
de energia, me perguntavam se podiam enviar-me (gratuitamente), para 
a minha morada (ou de preferência para o meu email), um “Guia Prático 
sobre Microprodução Energética Doméstica”. 
Porque haveria de recusar? Era bem provável que, através desse guia, 
obtivesse a informação necessária para agendar uma reunião de con-
domínio eficiente, e chegarmos a uma conclusão.
Esse guia teria links para conteúdos online (no website dessa mesma 
empresa) com mais informação detalhada sobre cada um dos temas 
(que referi no ponto 2), acesso a simuladores, vídeos testemunhos, ca-
sos de sucesso, newsletter, etc. 
Para aceder a esses conteúdos (ou apenas a alguns deles) teria de for-
necer o meu email. Partindo do princípio, que eu tinha usado o mesmo 
email - tanto para receber o tal guia prático como para os restantes 
conteúdos - essa empresa poderia facilmente avaliar se, de facto, tinha 
interesse em tornar-me micro produtor de energia.
Passados uns dias, essa empresa voltaria a contactar-me (telefonica-
mente ou não) e perguntaria se tinha alguma dúvida, resultante da lei-
tura do tal guia, ou resultante da reunião de condomínio. Dependendo 
da minha resposta, poderiam enviar-me mais conteúdos, ou então re-
sponderem-me diretamente. E o processo continuaria, até que todas as 
minhas dúvidas estivessem respondidas e a venda se viesse a efetuar.

Notam a diferença entre as duas abordagens? 
Na primeira abordagem foi aplicado apenas Outbound Marketing (ou 
Marketing de “Interrupção”) - Tele-Marketing/Call Calling; anúncios de 
televisão; rádio ou Internet; Marketing Direto.
Na segunda abordagem, teria sido aplicado o Content Marketing Map-
ping (neste exemplo, conjugado com Outbound Marketing). Ou seja, a 
entrega de conteúdos relevantes, independentes, informativos e de acor-
do com a fase em que me encontrasse (a cada momento) no processo 
de compra. As empresas que usam esta abordagem criam confiança, 
credibilidade e autoridade junto dos potenciais clientes.

Content Marketing Mapping

COMO PODEM 
AS EMPRESAS VENDER MAIS?
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Antes de descrever o que é Content Marketing 
Mapping, quais os seus objetivos e benefícios 
empresariais, vou contar um exemplo real, que 
aconteceu comigo recentemente
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Em Resumo
O que é Content Marketing Mapping?
E como pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos empresariais?
• Content é a criação de conteúdos que respondem às necessidades/
problemas dos potenciais clientes;
• Marketing é a distribuição e promoção desses conteúdos ao grupo alvo 
de potenciais clientes;
• Mapping é o mapeamento desses conteúdos de acordo com a fase no 
processo de compras, de cada potencial cliente.
Ou seja, Content Marketing Mapping é a criação e distribuição de con-
teúdos relevantes informativos, e acima de tudo, de acordo com cada 
fase do processo de compras do cliente. E pode ser usado para atingir os 
seguintes objetivos empresariais:
- Geração e gestão de leads
- Reconhecimento de marca
- Liderança de mercado
- Aumentar tráfego do website
- Retenção de clientes
- Aumento das vendas

Estes são alguns exemplos de tipos de conteúdos que podem ser cria-
dos:
• Off-line: Revistas; Newsletters; White Papers; Conferências, Eventos, 
Road Shows
• Online: Web Sites, Portais e Micro-sites de conteúdos, E-Books, Web-
casts, White Papers, Revistas digitais, E-newsletters, Blogs, Conferências 
e eventos virtuais, Podcasts

Para além disso, na primeira abordagem, embora a empresa tivesse des-
pertado o meu interesse (sobre o tema de microprodução energética), 
não foram capazes de fazer com que eu passasse à fase seguinte. Por 
outro lado, na segunda abordagem teriam muito mais hipóteses de que, 
mais tarde ou mais cedo, o fecho da compra se viesse a realizar.

O Content Marketing Mapping resulta mesmo para grandes em-
presas tecnológicas?
Ainda que, o exemplo que dei, não seja um exemplo de venda empresar-
ial, de certa forma assemelha-se a uma venda empresarial. Isto porque 
tratava-se de uma compra relativamente complexa que envolve vários 
decisores (embora todos com o mesmo perfil). 
Em http://getcontentgetcustomers.com/2008/06/19/resources-from-
the-book/ encontra muitos exemplos de Content Marketing Mapping 
aplicado a B2C e a B2B. 
Destaco este exemplo de uma empresa B2B tecnológica: http://content-
marketingtoday.com/2008/01/02/rockwell-automation-using-content-
marketing-to-be-global-local-and-cost-effective/
Aliás, este artigo e revista, que agora está a ler, é um exemplo de Content 
Marketing.

www.mariaspinola.com

Maria Spínola
“Engenheira de Software das Palavras” 
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As previsões até 2014 não diferem das estima-
tivas de 2012, em que o Brasil manterá uma 
taxa anual de crescimento de 9,9 por cento. Há 
muito dinheiro em jogo. Estas são estimativas 
do Gartner, que acaba de divulgá-las no Gart-
ner Sumposium ITxpo 2011, realizado em São 
Paulo.
O mercado de Tecnologias da Informação e 
Telecom (TICs) está em pleno crescimento, tor-
nando irrelevantes os efeitos globais das crises 
económicas em outros países. Isto ocorre em 
consequência do facto deste setor não ter sido 
afetado pela crise mundial.
O mercado das Tecnologias da Informação no 
Brasil, do software em particular, sempre reg-
istou uma grande curva de crescimento, tendo 
como oportunidades os momentos de crise, 
permitindo às empresas ter melhores sistemas 
de controlo, ou melhor gestão, e, sobretudo, em 
tempos de “vacas gordas”, quando as empre-
sas necessitam de maior controlo para susten-
tar o crescimento.
Conforme referido pelo Gartner, o Brasil é o país 
que apresenta a expansão mais acelerada, atrás 
de China e Índia, com crescimento superior aos 
verificados na Europa, Estados Unidos e Japão. 
Tal expansão deu-se em virtude da grande dici-
plina fiscal, do consumo interno e do mercado 
diversificado de exportação. Como já citado, as 
empresas brasileiras abraçam a recessão (ou a 
crise) como uma fonte de oportunidades, bus-
cando nas TIs o elemento decisivo.

Setores em destaque
Alguns setores são os principais responsáveis 

pelo otimismo das previsões para os próximos 
anos. As Instituições Financeiras funcionam 
como motores de adoção tecnológica, sendo 
este já um fato histórico brasileiro. Trata-se 
de um sistema complexo, com características 
próprias e elevada competitividade.
Segundo as previsões do Gartner, esta indústria 
deve progredir em 8,8 por cento sobre os in-
vestimentos em TI efetuados este ano, e fechar 
2012 com 9,9 mil milhões de dólares investi-
dos em tecnologia.
Outro destaque vai para o setor de comunica-
ções, em que a área de Telecoms brasileiras, 
através de várias ondas de consolidações nos 
últimos anos, permitiu a integração de operado-
ras fixas com operadoras móveis. Considerando 
apenas os grandes players do setor de teleco-
municação, as estimativas para o investimento 
em TIs são de 3,3 mil milhões de dólares em 
2012, com aplicações que melhorem o proces-
so de entrega de serviços aos clientes, o que 
significa aprimorar ferramentas como o CRM e 
a BI.
Agora vamos falar um pouco do Governo Fed-
eral, outra grande turbina propulsora para o 
setor de tecnologia. Além do positivo e grada-
tivo crescimento que o Brasil vem confirmando 
nos últimos anos, e todas as previsões para os 
próximos, precisamos ainda somar a realização 
de dois grandes eventos mundiais (o Campe-
onato do Mundo de Futebol e as Olimpíadas), 
fazem com que os investimentos do governo 
em infraestruturas de transporte, segurança, 
comunicação e construção aumentem expo-
nencialmente. O orçamento do governo, para 

2012, com tecnologia será da ordem dos 10,1 
mil milhões de dólares, antecipa o Gartner.
Já para o setor de Manufatura, em ritmo acel-
erado, temos o agronegócio e as commodities 
como os grande responsáveis pelo crescimento 
nos investimentos em TIs. A modernidade deu 
novos contornos e colocou fábricas na equação 
que compõe as receitas do país. O segmento 
deve investir aproximadamente 12 mil milhões 
de dólares em TI no próximo ano, chegando a 
15 mil milhões de dólares em 2015, conforme 
estudo do Gartner. No passado, parte dos in-
vestimentos em tecnologia estavam vinculados 
à redução de custos e à otimização de proces-
sos. Agora o objectivo é intensificar a modern-
ização da estrutura tecnológica para uma maior 
sustentabilidade e longevidade no mercado 
global.

Tecnologia para mercados em cresci-
mento
Algumas tecnologia podem ser tratadas como 
“forças urgentes e irresistíveis”. O cloud com-
puting vai combinar cada vez mais a industri-
alização das capacidades de TIs e o grande 
impacto dos novos modelos de negócio im-
pulsionados pelo setor, porém mudanças dos 
modelos tradicionais de aquisições de TI para 
o modelo orientado a serviços em nuvens 
públicas ainda está em estágio embrionário. 
As previsões do Gartner para gastos com esta 
tecnologia, em 2012, são apenas 3 por cento 
maiores que o resultado de 2010, onde registá-
mos um total de 74 mil milhões de dólares em 
cloud, seguindo com crescimentos de 19 por 

INTERNACIONALIZAÇÃO  

MERCADO 
BRASILEIRO
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O Brasil é, atualmente, a sétima economia mun-
dial e os gastos com Tecnologias da Informação 
deverão chegar a $US 143,8 mil milhões em 
2012. Um crescimento de 10,1% sobre os $US 
130,6 mil milhões de 2010
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cento nos gastos anuais até 2015.
Outras tecnologias que poderão “abocanhar” parte destes investimentos 
são os modelos relacionados ou integrados no conceito de redes sociais. 
Com base nas previsões do Gatner temos atualmente 1,2 mil milhões de 
pessoas (20 por cento da população mundial) nas redes sociais. A incor-
poração de capacidades sociais nas aplicações deve ser uma prioridade 
para os executivos do setor das TIs. À boleia vem a mobilidade como o 
grande meio para que tenhamos a desejada convergência.

Buscando um grande fatia do queijo
Temos uma cenário muito promissor em que o dinheiro está na mesa. 
Se quer ficar com uma grande fatia deste queijo e não se conforma com 
migalhas, terá de levar para este mercado produtos e serviços que ag-
reguem valor para os restantes players aportando assim ao seu negócio 
uma verdadeira vantagem competitiva. Aí 
sim poderá ficar com uma grande fatia 
deste queijo.
A questão é: como? Fazer com que a sua 
proposta de valor seja composta por um 
produto inovador e uma cadeia de dis-
tribuição que garantam sustentabilidade 
e credibilidade aos valores que oferece. 
Estamos falando da imagem e do modelo 
de distribuição, parte integrante da sua 
proposta de valor.
Cada vez mais, as empresas já consoli-
dadas no mercado brasileiro, assim como 
os novos participantes, devem estar pre-
parados para entregar valor, ou o melhor valor. A questão é atuar como o 
foco “do” cliente e não “no” cliente. Só assim será possível criar diferen-
ciação e, mais uma vez, gerar vantagem competitiva.
Podemos utilizar como exemplo as empresas desenvolvedoras de soft-
ware para gestão empresarial (ERP). Atualmente, temos no Brasil aproxi-
madamente mais de 500 empresas desenvolvedoras de ERPs. Por mais 
que o mercado brasileiro tenha proporções continentais, é difícil que haja 
mercado para toda esta gente. Só sobrevivem aqueles que podem gerar 
diferenciação, através das boas tecnologias e foco.
Empresas com produtos e serviços inovadores, verticalizadas e apoiadas 
por um programa de distribuição alinhado com as melhores práticas do 
mercado brasileiro, e canais de vendas alinhados e motivados, terão di-
reito de abocanhar a maior fatia deste queijo.

Ficha de Empresa
A Market Growing visa aplicar a experiência adquirida no desenvolvimen-
to de estratégias comerciais de alto desempenho em diversos mercados 
do continente Americano.
Muitas organizações acabam não tendo êxito em seus projetos de ex-
pansão e desenvolvimento comercial em mercados externos e internos, 
devido à difícil curva de aprendizagem de uma nova operação em ter-
ritório desconhecido.
A Market Growing, graças ao grande conhecimento internacional quanto 
às tecnologias, processos e relacionamentos, proporciona aos seus cli-
entes uma maior performance no desenvolvimento de oportunidades de 
negócios em diferentes mercados.

www.marketgrowing.com

Renato Machado 
Diretor Executivo da Market Growing 
renato.machado@marketgrowing.com
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O mercado de Tecnologias 
da Informação e Telecom (TICs) 
está em pleno crescimento, 
tornando irrelevantes os efeitos 
globais das crises económicas 
em outros países.
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Ensinar os nossos jovens a pensar, a criar, a inovar e a arriscar, é uma 
verdadeira revolução cultural, mas que se impõe como a única forma de 
lhes permitir enfrentar, com sucesso, os desafios do futuro.    

Muito para fazer
As taxas atuais de frequência do ensino secundário são inaceitavelmente 
baixas e as taxas de repetência e abandono continuam a insuportavel-
mente altas. O País só dará um salto qualitativo quando generalizar, de 
facto, a frequência do ensino secundário. 
É particularmente importante fomentar a aproximação entre as escolas 
secundárias, as escolas profissionais e os centros de formação profis-
sional, criando uma rede de oferta articulada e complementar, de modo a 
potenciar uma malha fina de vias diversificadas de educação e formação 
pós-básica. 
Por outro lado a necessidade de incorporar know-how leva à criação de 
parcerias locais, nacionais e transnacionais de modo a que o modelo an-
terior melhore a sua sustentação e se solidifique.

O triangulo aluno/família/escola tem hoje em dia um papel determinante 
na sociedade civil. Contudo, as respostas muitas vezes são as mesmas ou 
não existem para resolver com criatividade, competência e qualidade o 
processo centrado na aprendizagem.

Agenda para o Sucesso
A definição clara do ideário, a criação de um projeto educativo, inovador 
e de qualidade, a importância da formação e competências dos agentes 
educativos, a introdução da forma correta das TIC no processo de ensino 
e aprendizagem, a ligação às famílias através da criação da escola de 
pais e postura correta de uma formação ambiental e de cidadania, são 
vectores determinantes para a implementação de um projeto de sucesso 
na sociedade civil. 
Por outro lado a ligação às comunidades locais (Câmara Municipal, Junta 
de Freguesia e empresas representativas do tecido empresarial, entre 
outros) deve ser potenciada para melhorar a vivência da escola e trazer 
o feedback das necessidades para o desenvolvimento e crescimento do 

MERCADOS VERTICAIS  EDUCAÇÃO 

Aprender a aprender e aprender fazendo, pas-
saram ter um lugar determinante na escola at-
ual. A alteração do papel do Professor, o aluno 
nativo digital, a Gestão Escolar profissional, a 
alteração do papel de intervenção da família 
geram necessidades de comunicação e co-
laboração nunca antes existentes.
 

A Escola do Séc. XXI é um espaço de interação fantástico do processo 
ensino e aprendizagem

Um mercado 
cheio de Oportunidades
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projeto educativo.
Todas estas alterações promovem nas escola de hoje (multiculturais) 
grandes desafios. A Sociedade da Informação e as TICs apoderaram-se da 
estratégia de comunicação.
É necessário que as escolas consigam responder com rapidez e quali-
dade aos desafios que surgem e que se possam apoiar em Parceiros com 
soluções e expertise que permitam à escola responder às necessidades 
da comunidade educativa.
Uma Oferta abrangente e de Serviços
A Normática posiciona-se no sector da Educação através da disponibiliza-
ção de produtos, soluções e consultoria especializada em processos, que 
traduzem todo o seu expertise e granjeiam o reconhecimento do mercado 
nesta área. É, por isso, o principal parceiro para o sector da Educação 
em Portugal, com soluções globais e totalmente integradas para todas as 
áreas de atividade das Escolas / Universidades: administrativa, financeira, 
RH, pedagógica, gestão de conteúdos educativos e de comunicação in-
terna e externa.
A vasta experiência acumulada (25 anos), o número de clientes (mais de 
1.500 em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Macau), 
e a metodologia interna de pesquisa de inovação, posicionam este Integra-
dor na liderança de um mercado caracterizado pela sua grande complexi-
dade e mudanças processuais a ritmo elevado.
A oferta da companhia, baseada nas necessidades das instituições de 
Educação, disponibiliza:
• Hardware - Data Centers, Soluções, Servidores, Desktops e Laptops;
• Segurança e proteção de dados - Soluções de segurança e proteção de 
dados adequadas às instituições de Ensino Básico, Secundário e Ensino 
Superior;
• Licenciamento na educação - Parceira especializada em Licenciamento 
de software para a educação. Garante submissão de contratos de licen-
ciamento em 24horas;
• Soluções de gestão escolar/académica 
1. Gestão Escolar
Solução escalável e integrada do produto Microsoft Dynamics Nav, que 
contém área Financeira, Recursos Humanos e Técnico-Pedagógica o que 
permite transformar os colégios em organizações de sucesso! Certificado 
pela MISI;
2. Gestão Académica - Contém os módulos: Alunos, SAPISDK (Integrado 
com outras aplicações), Candidaturas online e certificado pela Direção 
Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) com o nº 1107; disponível nas 
Universidades e Politécnicos de referência em Portugal, Angola, Cabo 
Verde e brevemente em Moçambique;

• Quadros e conteúdos interativos - Disponibiliza soluções de Hardware 
e Software utilizando quadros interativos e desenvolve conteúdos para o 
espaço de sala de aula nos mesmos suportes. Integra mecanismos de 
avaliação agregada e informativa com os momentos específicos de avalia-
ção e a respectiva aplicação de gestão escolar;
• Soluções de gestão de horários
Software de Gestão de horários utilizado em mais de 114 países, que per-
mite distribuir de forma equilibrada e harmoniosa a gestão de disciplinas, 
turmas, salas e professores;
• Soluções colaborativas de internet e intranet (sites e portais da escola)
A comunidade educativa utiliza as ferramentas das tecnologias de infor-
mação como um suporte à sua comunicação formal e não formal. Através 
destas ferramentas possibilita-se uma visão para a Internet, Intranet e 
Extranet com integração nas soluções de gestão escolar e académica 
apresentadas;
• Portfolio digital do aluno - Construção progressiva e apoiada nos profes-
sores do portfolio digital do aluno;
• Gestão documental e Gestão da Qualidade no Ensino Superior
Disponibilização de ferramenta de gestão documental e de gestão da 
qualidade integrada com Gestão Académica, possibilitando e agilizando os 
inúmeros processos existentes nas instituições e melhorando a qualidade 
de repositório de dados e documentos. 

Uma Metodologia apurada
A análise de necessidades está centrada em todos os agentes da comuni-
dade educativa (alunos, professores, encarregados de educação e Gestão 
e Administração Escolar). 
Para cada perfil, existem tarefas e competências específicas associadas. 
As equipas da Normática desenvolvem e customizam soluções em função 
das necessidades da instituição, bem como centradas nas necessidades 
dos seus utilizadores. Esta oferta é escalável e customizável. O empenho 
na qualidade da consultoria posiciona esta empresa de forma diferenciada 
num mercado cujo nível de complexidade é elevado.
A qualidade de interação com a comunidade educativa é um fator dife-
renciador na implementação com sucesso de projetos Tecnologias da 
Informação e Comunicação, nas instituições de Educação. Por isso, a 
Normática pesquisa permanentemente soluções (worldwide) que sejam 
inovadoras e localizáveis, que melhorem a operação dos seus clientes e 
ajudem a preparar com qualidade a Escola do Sec. XXI.
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Eng.º José Trindade
Business Manager (Educação), da Normática

MERCADOS VERTICAIS  EDUCAÇÃO 

www.normatica.pt
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Rápidas e fiáveis, as impressoras laser i-SENSYS da 
Canon oferecem funções de impressão, cópia, 
digitalização e fax em dispositivos compactos. Estas 
impressoras são sinónimo de simplicidade em termos 
de utilização e manutenção e permitem poupar na 
energia e nos custos, oferecendo regularmente 
resultados de qualidade profissional. Canon i-SENSYS, a 
excepcional gama de impressoras laser que contribui 
para optimizar o seu negócio.

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

As vantagens das 
impressoras  
laser da Canon 
vão dar-lhe 
motivos para 
sorrir 
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Os “novos” Clientes
Por Paulo Ferreira, Sales Project Manager 

Os Clientes de hoje são muito diferentes dos Clientes do passado… Se 
depois de ler esta frase, libertou um suspiro saudosista acompanhado do 
pensamento: “Bons velhos tempos…”, por favor, pare de ler porque o 
restante artigo não lhe é dirigido…
É um facto: o mundo actual é dominado pelos Clientes! E eu afirmo: 
“Ainda bem”! Estamos perante uma nova geração de Clientes cada vez 
mais experientes e ávidos de informação que os ajude a decidir por bons 
negócios.
Mas enquanto isto é sinónimo de excelentes notícias para os Clientes, 
pode igualmente representar um enorme desafio para muitos Profission-
ais de Vendas… Os Clientes de hoje procuram e valorizam o respeito de 
todos aqueles que vendem e acima de tudo, querem saber que têm junto 
de si dignos representantes da famosa dupla CC… Confiança e Credibi-
lidade… Para aqueles que estão a pensar que Confiança e Credibilidade 
não encaixam na mesma frase que Profissionais de Vendas, esta é mais 
uma oportunidade para abandonar a leitura do artigo…
Continua?! OK… Afinal de contas, todos nós adoramos comprar mas 
detestamos que nos vendam… Passou a existir uma relação directa en-
tre a sofisticação dos Clientes e o nível de competências exigidas aos 
Profissionais de Vendas. Isto é senso comum mas curiosamente muitos 
ainda não o colocaram em prática… E esses continuarão a trabalhar 
mais e mais mas continuarão igualmente a desperdiçar energias e a 
verem os seus resultados a cair mês após mês… Se aguentou a sua 
leitura até aqui e está a sentir um ligeiro desconforto, é um bom sinal. É 
sinal que está a reconhecer que tem de mudar algo… E a mudança de 
comportamento só existirá se efectivamente mudar a forma como pensa 
todo o processo de venda…
Faça a si mesmo as seguintes perguntas: Quero mudar? Preciso de mu-
dar? Posso mudar? Se respondeu afirmativamente a estas três questões 
de forma imediata e confiante, por favor, continue a leitura. Se se limitou 
a pequenos sussurros imperceptíveis, por favor, deixe de ler o artigo, 
pegue no telefone e passe as próximas duas horas a ligar a todos os 
clientes a falar dos seus produtos… como fez no mês passado… Ex-
actamente… O mês cujos resultados foram inferiores ao mês anterior… 
Que curiosamente também foram inferiores ao mês que o antecedeu…
Se queremos resultados diferentes, qual a razão para fazermos as coisas 
da mesma forma?! Vender é ter a capacidade para fazer os outros fel-
izes! Podemos fazer os outros felizes vendendo um serviço que torne a 
sua vida mais fácil e agradável! Podemos… Desculpem a minha falha 
na construção frásica… Nova tentativa… VAMOS fazer os outros felizes 
vendendo um serviço que torne a sua vida mais fácil e agradável! Bem 
melhor! Com os olhos a brilhar e desejoso de fazer os seus Clientes fel-
izes?! Excelente! Os outros… provavelmente estarão agarrados ao tele-
fone a ligar a todos os clientes a falar dos seus produtos… como fizeram 
no mês passado… O resto já sabem...
Só temos que colocar a nós mesmos uma última  questão… Para todos 
os que responderam “Como?”, estão no caminho certo! Tudo passa por 

mudar o nosso foco de actuação: de nós para eles! Antes mesmo de ter-
mos feito as perguntas certas aos nossos Clientes, já estamos a oferecer 
soluções que podem ajustar-se ou não às reais e repito, reais neces-
sidades dos Clientes. No entanto muitos de nós caímos na armadilha de 
vender demasiado cedo.... É por isso que se torna difícil destacarmo-nos 
no meio da multidão. Os Clientes estão tão acostumados a esta abor-
dagem que cada Profissional de Vendas lhes parece igual. Então o que 
acontece? Rejeitam a nossa apresentação e terminam com um simples: 
Vou analisar e depois contacto“.
Todos sabemos o resultado final... O Cliente não nos está a rejeitar a nós, 
à nossa empresa, ao nosso produto ou serviço. Pura e simplesmente 
está a rejeitar a nossa abordagem. Compreendendo esta perspectiva, 
faz sentido realizar algo diferente... Aprenda, pratique e faça uma análise 
crítica das suas capacidades e de como pode criar impacto nos seus 
clientes! E porque não começar já?! 
Bons Negócios!

 pferreira@impactsales.ahptus.com

Biografia Paulo Ferreira é Licenciado em Gestão de Empresas e Pós-
Graduado pela EGP -University of Porto Business School em Gestão de 
Vendas. Encontra-se actualmente a frequentar o Mestrado em Gestão 
Comercial na FEP – Faculdade de Economia do Porto. Desempenhou 
funções como Controller de Gestão e Key Account. Exerce a actividade de 
docente no IPAM nas disciplinas de Planeamento e Controlo de Vendas, 
Gestão e Animação de Equipas Comerciais, Negociação e Técnicas de 
Venda no âmbito do Executive Master / Pós-Graduação em Direcção Co-
mercial e Vendas. Formador certificado pelo IEFP, desenvolve actividade 
formativa e de consultoria junto de equipas comerciais. Actualmente é 
Sales Project Manager na empresa Ahptus – Formação e Consultoria.
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Os “novos” Clientes
Por Paulo Ferreira, Sales Project Manager 

EVENTO ANTERIOR

“Como descobrir novos 
mercados e fidelizar Clientes” 
Este workshop, que constituiu um enorme êxito, pelo elevado número 
de participantes (cerca de 500) e Parceiros (400) que reuniu, teve lugar 
em Outubro, em Lisboa (Hotel Tivoli Oriente) e Porto (Hotel Tiara Park 
Atlantic). 
João Torres Pereira, Basilaris, e Paulo Ferreira, ImpactSales, foram os 
Oradores convidados, foram ouvidos com grande entusiasmo pelos par-
ticipantes.

Ana Sá Gestora de Formação, Ahptus, Consultoria e Formação, Lda
Licenciada em Psicologia pela Universidade de Psicologia e Ciências de 
Educação da Universidade do Porto. Formadora certificada, em áreas 
preferencialmente relacionadas com a vertente Comportamental e Co-
mercial, nomeadamente em Comportamento Organizacional (Liderança, 
Motivação, Gestão de Tempo, Comunicação, Gestão de Conflitos, Gestão 
de Equipas, Coaching, PNL, entre outras), Vendas (Técnicas de Venda, 
Negociação e Fecho de Negócios, Prospecção comercial,…) e Formação 
de Formadores. Coach certificada internacionalmente pelo ICC e Practi-
tioner de PNL (certificação internacional pela ITA).
 
Adelino Cunha CEO, Solfut, Lda - I HAVE THE POWER
Empresário, Escritor, Consultor de Empresas, Orador Motivacional e 
“Certezacional”, é licenciado em Matemáticas Aplicadas – Informática, 
agraciado com o Prémio Fundação Eng. António de Almeida. 
Professor Universitário, desenvolveu actividade profissional na Informáti-
ca, tendo Administrado uma das maiores empresas portuguesas de Soft-
ware, coordenando equipas de desenvolvimento de grandes projectos 
para a Banca, Saúde e Telecomunicações. 
Definição de Objectivos e Metas, Liderança, Fracasso/Sucesso, Comu-

A Bons Negócios vai realizar novamente um dos seus já célebres Eventos 
(devido à elevada adesão dos parceiros). Desta feita, os Oradores – Ana 
Sá e Adelino Cunha – irão abordar aspectos, tão decisivos para o suces-
so de Indíviduos e Empresas, como autocoaching, neuro-linguística, ob-
jectivos, felicidade, etc..
Tal como em edições anteriores, o evento terá lugar em Lisboa (no Hotel 
Tivoli Oriente) e Porto (no Hotel Tiara), respectivamente, nos dias 6 e 8 
de Março pelas 09:00 h.

O QUE DIZEM OS PARCEIROS
José Elísio, Grupo Somitel, Cristina Gala, Telecof, Antero Gama, Eticadata, Carlos Coelho, Tellus, e Jorge Meneses, Diretiva, participantes no evento do 
Porto, em declarações à redação da BN foram unânimes em considerar o evento muito interessante e motivador. E, com toda a certeza, de grande 
utilidade para a sua performance pessoal, e das respectivas empresas, no futuro imediato.

nicação, Excelência Pessoal e Motivação, são alguns dos temas que 
desenvolve como orador convidado em vários países. Coach certificado 
internacionalmente pelo ICC (International Coaching Community).
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Confiança
                       Por João Torres Pereira, Partner Basilaris  

Dávamos início ao almoço, que se pretendia, naturalmente, de convívio, 
agradável e obrigatoriamente descontraído, sem que a comida tivesse 
que ser de autor que não anónimo.
Ao meu lado, o Zé inicia também, com alguma particularidade, a sua 
refeição contando – o que já vai sendo raro – com a solidariedade do 
camarada que lhe transmitia, com uma comunicação exigente, só de voz, 
as indicações objectivas, mas bastantes para que este pudesse transpor-
tar os alimentos à boca: 
- As batatas fritas estão na posição três horas. A carne, previamente 
cortada, está toda na posição seis horas. 
O que se passava, de facto, com esta vivência pouco vulgar?
O Zé fazia parte do grupo incorrectamente designado dos Deficientes 
das Forças Armadas, porque deficientes terão sido as ordens emana-
das, então, pelo poder político e aceites pelas Forças Armadas a seu 
tempo. O Zé tinha sofrido um acidente em combate, no explodir traiçoeiro 
duma mina que lhe retirou toda a capacidade de visão, e como se tal não 
bastasse, os dois únicos braços que possuía, tendo hoje duas próteses 
sempre insuficientes. Assim, tinha a compensação feliz de toda a solidar-
iedade dos camaradas e amigos de sempre, que numa escala de serviço, 
espontaneamente elaborada, o acompanhavam diariamente. 
O almoço continuava. Não me recordo sequer da ementa. O que me 
recordo, sim, é que, no final do referido almoço, o digestivo era uma 
exigência da maioria dos participantes. Não estando o mesmo incluído 
no preço, o pagamento cabia a um misto de sorte e habilidade decidido 
com base em moedas que já não eram de escudo, mas de jovens euros, 
que, todos estimamos, se façam adultos. Assim, dirigimo-nos ao bar, um 
grupo de oito pessoas, e iniciámos, com a participação do Zé, a liga 
Famous Grouse da moeda.
Passava-me apreensivamente pela cabeça como é que o Zé podia en-
trar em tal campeonato. Mas o ser humano que na sua base é bom, 
e retém valores que no momento mais inesperado é capaz de exibir, 
revelou que ainda assim o Zé podia e devia ser um participante à altura. 
E mesmo na impossibilidade de abraçar as moedas do jogo com as suas 
mãos, bastava que as abraçasse com a sua memória, revelando no final 
quantas tinha decidido “levar”. Curiosa e brilhantemente, os seus par-
ceiros de jogo limitar-se-iam a aceitar de forma inquestionável, como 
da mesma forma tinham construído a confiança, o número de moedas 
que ele tinha pensado. Também o Zé, na sua aparente incapacidade de 
ver, aceitava o número de moedas que todos os outros, no final de cada 
jogada, tinham declarado e exibido. 
É de solidariedade que se trata. É de amizade e humanidade que falamos. 
É de confiança obrigatoriamente recíproca o caso vivido.
As Organizações, em sentido abrangente, que gozem destes princípios, 
destes valores, construirão aquilo que já hoje são os principais factores 

diferenciadores e que só eles poderão dar origem a verdadeiras e con-
sistentes vantagens competitivas.

Competitivas, consistentes, corajosas, com carácter, confiantes 
e confiáveis...
... palavras que, ao fim e ao cabo, se encontram pelo menos ligadas pela 
sua primeira letra que é a mesma da que representa a base de toda e 
qualquer relação entre pessoas, a Confiança. 

 joaotorrespereira@basilaris.com 

Biografia João Torres Pereira é Partner Consultor da Basilaris, desde 
2005. Tem como principal função desenvolver actividades de Formação 
e Consultoria em Liderança, Vendas e Marketing. Completou o Curso 
Geral de Gestão, da Universidade Nova de Lisboa, tal como o Curso 
PADE – Programa de Alto Desenvolvimento Empresarial, sendo finalista 
do Curso Superior de Organização e Gestão de Empresas do Instituto de 
Novas Profissões.
Começou a carreira profissional, em 1971, na Empresa Insulana de 
Navegação, passando ainda por Rank Xerox Portugal, Nixdorf, Atlas-
Copco, Topis International (Sócio Fundador), McKinsey, Sovena, Banco 
Nacional Ultramarino, vindo a desempenhar diferentes funções no âm-
bito da Alta Direcção do Millenium BCP, entre 1990 e 2006.
Autor de vários artigos publicados na Comunicação Social, em âmbi-
tos das suas especialidades – Gestão, Marketing e Vendas, é Professor 
Convidado do Instituto de Altos Estudos Militares, Instituto Superior de 
Gestão, IADE e Universidade Católica e Vice-Presidente da Associação 
dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Portugal.
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O SEU PARCEIRO DE SEGURANÇA

A Altimate é o principal distribuidor e Centro Autorizado de Formação 
(ATC) da Fortinet, na Península Ibérica.

NÃO LUTE SOZINHO 
CONTRA AS AMEAÇAS 
CONFIE NA FORTINET!

A família de equipamentos Fortinet permite à sua organização uma solução global de 
segurança em tempo real.

FORTIGATE

FORTIMANAGER

FORTIANALYZER

FORTIDB

FORTICLIENT

FORTIWEB

FORTIMAIL

FORTISCAN

Para mais informações consulte os nossos especialistas em segurança:
E-mail : security@altimate-group.com | Tlf : 218 933 103
Av. D. João II, 1.17.03D, 2° C/D - Central Office | 1990-084 Lisboa
www.altimate.pt

2/2011



32

1/2012

Livros para Timor
Caros amigos,
Alguns sabem, e outros nem por isso (...), mas estou em Timor a dar 
aulas na UNTL (Universidade Nacional de Timor Leste), no âmbito de uma 
colaboração com a ESE do Porto.
Aquilo que vos venho pedir é o seguinte: livros. Não vou dar a grande 
conversa que é para montar uma biblioteca ou seja o que for, porque não 
é. O que se passa é o seguinte... não sei muito bem como funcionam as 
instituições, nem fui mandatada para angariar seja o que for, mas o que 
é certo é que sou (somos!) muitas vezes abordados na rua por pessoas 
que desejariam aprender português mas não possuem um livro sequer e 
vão pedindo, o que é muito bom.
Certo é que a minha biblioteca pessoal não suportaria tanta pressão e 
nem eu, nos míseros 50 quilos a que tive direito na viagem, pude trazer 
grande coisa para além dos livros de trabalho de que necessito. 

O que enviar?
Livros de ficção, romances, novela, ensaio, livros infantis etc., etc. Evitem 
gramáticas e manuais escolares. Dicionários, mesmo que um pouquinho 
desatualizados são bem vindos. Este critério é meu e explico porquê. 
Alguns timorenses (estudantes e não só) são um bocado fixados em 
aprender gramática mas ainda não têm os conhecimentos básicos de 
comunicação. Parece-me melhor ideia que possam ler outras coisas, 
apaixonar-se um bocadinho pelas histórias mesmo que não entendam 
as palavras todas, do que andarem feitos tolinhos a marrar manuais e 
gramáticas.
O caso dos dicionários é outro. Um aluno, por exemplo, usa um dicionário 
português-inglês para tentar adivinhar o significado das palavras. Como o 
inglês dele também não é grande coisa, imaginam a coisa... Bom, espero 
ter cativado.
Os timorenses falam pouco e mal mas, na sua grande maioria, manifesta 
simpatia pela língua portuguesa. De qualquer forma isto não vai lá (muito 
sinceramente) com umas largas dezenas de professores portugueses por 
cá. É preciso ter a língua a circular em vários meios e suportes. Espero 
que respondam ao meu apelo!! Eu por cá andarei sempre com um livrito 
na carteira para alguém que peça! 

Como enviar?
Basta dirigirem-se aos CTT e mandarem uma encomenda (tarifa 
económica) para Timor (insistam porque nem todos os funcionários con-
hecem este tarifário!), e enviam a coisa por €2,49. Claro que, para ser 
enviada por este preço, a encomenda não pode exceder os 2 quilos. De-
vem enviar as encomendas (em meu nome) para:
Joana Alves dos Santos
Embaixada de Portugal em Díli
Av. Presidente Nicolau Lobato, Edifício ACAIT
Díli - TIMOR LESTE

Se não mandarem pelo menos divulguem!
Joana Alves dos Santos

Associação A PAR (Aprender em Parceria)
Visa prevenir e combater problemas sociais e educacionais – como ex-
clusão social, insucesso e abandono escolar, desestruturação familiar e 
falta de vinculação entre pais e filhos – desde o nascimento:
- Criando oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem para cri-
anças dos zero aos seis anos, sempre através de um trabalho de estreita 
parceria com pais e cuidadores;
- Apoiando os pais e os cuidadores no seu papel como primeiros e mais 
importantes educadores e reconhece que são estes que poderão facilitar 
um início de vida e de escolaridade com mais sucesso às suas crianças;
- Contribuindo para a saúde, bem-estar, criatividade e desenvolvimento 
integral das comunidades.

Uma “carta” que capta a atenção e mobiliza o comportamento de todos os que acham que somos responsáveis “por aqueles que captivamos”
Através da Associação A Par recebemos, do longínquo Timor, a seguinte interpelação:

RESPONSABILIDADE SOCIAL   
  

www.a-par.pt 
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Campanhas de Natal e fim de ano
Num projeto que reúne os esforços da empresa e dos seus trabalhadores, a 
Grenke associou-se à Comunidade Vida e Paz para levar algum “calor” e solidar-
iedade à vida dos sem-abrigo de Lisboa.
Na iniciativa, desenvolvida na “frente social” (Facebook), a Grenke assumiu o 
compromisso de doar 2 euros por cada “gosto” obtido, resultando na angariação 
de 6 mil euros, que serão entregues à Comunidade Vida e Paz no final de Janeiro.
Na ocasião, serão ainda distribuídos 100 casacos Anorak pelos sem-abrigo da 
capital, em 2 ações que contarão com a participação dos trabalhadores da Gren-
ke ao lado das equipas de Voluntários da Comunidade Vida e Paz. 
www.cvidaepaz.pt

Ajude a ajudar. O seu gesto vai contribuir para reconstruir pessoas
NIB 0036 0000 99105505051 96

Um donativo especial
No final de 2011 a Grenke contribuiu com um donativo para a APN – associação 
portuguesa de doentes neuromusculares. Uma vez que se trata de uma doença 
“rara”, todos os donativos são mais do que necessários e bem vindos. Para con-
hecer melhor esta associação e, quem sabe, dar o seu contributo, visite o site 
www.apn.pt 

Levar Esperança onde é mais necessária
Um compromisso da Grenke que mobiliza “a fundo” os trabalhadores da empresa

Responsabilidade Social é o dever que todos nós, empresas ou cidadãos, temos de restituir à comunidade - que nos 
formou e onde desenvolvemos a nossa atividade – parte dos resultados que nos proporciona.
É, por isso, com enorme empenho e orgulho, que os trabalhadores da Grenke participam nas diversas ações apoiadas 
pela empresa. É, para mim, pessoalmente, motivo de orgulho e responsabilidade, colaborar com uma companhia que 
encara esta questão com tal cometimento, e uma honra ter a oportunidade de “pertencer” a uma “equipa” onde todos 
se envolvem, generosa e empenhadamente, nos projetos sociais apoiados pela empresa. A todos, manifesto o meu 
profundo respeito e sincera admiração. São um exemplo de cidadania a seguir!
O Editor
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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

“The Smartest 
Guys in the Room”
Bethany McLean & Peter Elkind
por José Capitão, Internal Sales, Grenke Portugal

A diversidade de campos onde as nossas empresas atuam é cada vez 
mais competitiva, dinâmica e agressiva. A busca pelo sucesso leva-
nos a procurar novas e originais abordagens que nos proporcionem 
vantagens competitivas, nos diferenciem dos nossos concorrentes e 
conduzam ao sucesso.
Ao mesmo tempo procuramos definir dentro das nossas paredes um 
núcleo de nobres valores que percorram toda a hierarquia da empresa, 
que a definam e a identifiquem como um exemplo para os parceiros e 
concorrentes, que valorize e orgulhe todos os colaboradores.
O livro “The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scan-
dalous Fall of Enron” de Bethany McLean e Peter Elkind, é um docu-
mento histórico que nos conta como a ambição de homens dotados de 

CLUBE DE LEITURA

capacidades extraordinárias corrompe aquela que chegou a ser a 7ª maior 
empresa dos EUA, abala a economia norte-americana e deixa boquiaberto 
o mundo empresarial.
A sua leitura remete-nos ainda para uma reflexão fundamental: os valores 
que adoptamos nas nossas empresas, independentemente de o fazermos 
de uma forma implícita, explícita, mais ou menos formal não serão revela-
dores do potencial e da força das nossas organizações? Não serão, por si 
só, instrumentos fundamentais num mercado cada vez mais competitivo, 
dinâmico e agressivo? Leitura obrigatória para quem quiser conhecer a tra-
jetória da Enron e compreender o impacto que as decisões de um punhado 
de homens tiveram em milhares de norte americanos.

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

Marco Souta
Título Ultimate Sales Bible
Autor Jeffrey Gitomer
Editora John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, 
New Jersey, 2003
Comentário O livro de Jeffrey Gitomer foi 
incluído na lista Top-Ten de Dale Carnegie, 
como um dos que qualquer pessoa ligada 
ao mundo das vendas deveria ler e reler. 
Gitomer, responde de forma simples e ob-
jectiva, às perguntas mais difíceis: como 
efectuar vendas em conjuntura adversa; 25 
formas de concretizar reuniões de forma efi-
caz; como incrementar a carteira de clientes 
com prospectos ansiosos por comprar; como 
colocar as questões correctas para vender 
em metade do tempo; e muitas mais.

Rui Franco
Título STEVE JOBS
Autor Walter Isaacson
Editora Objectiva, 2011
Comentário Mais do que a biografia autor-
izada de Steve Jobs, uma história fascinante 
de vida…relato entusiasmante de um sonho 
“Deixar uma marca no universo”… em-
preendedorismo, inovação, design, relações 
públicas, publicidade, gestão, marketing, 
vendas, motivação, liderança, perseverança, 
perfeccionismo, coragem, risco…está tudo 
lá! Sublime

Victor Ferreira
Título 21 discursos que mudaram o mundo
Autor Chris Abbott
Editora Bertrand, 2011
Comentário Chris Abbott olha de perto 
para vinte e um discursos fundamentais 
que definiram o mundo de hoje. O autor ex-
amina o poder dos argumentos neles conti-
dos, como inspiração para grandes feitos ou 
grandes males.



35

1/20122/2011



36

1/2012

QUANDO TEMOS O PARCEIRO CERTO,
TODAS AS DECISÕES SÃO MAIS SIMPLES.

Controlo de Acessos e Assiduidades | CCTV IP/Analógico | Detecção de Incêndio 
Detecção de Intrusão | Reconhecimento de Matrículas | EAS Anti Shoplifting

Torniquetes/Barreiras | Vídeo Analytics | Vídeo Porteiros IP | Sistemas de Som
Cablagem/Fibra Óptica | Sinalização

EXPORTECH PORTUGAL | Av. D. João II 4.47.01 D | 1990-098 Lisboa
T.: +351 210 353 555 | F.: +351 218 034 867 | comercial@exportech.com.pt | www.exportech.com.pt
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