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Em Contraciclo

Na presente conjuntura (nacional, europeia 

e mundial), marcada pela incerteza e pela 

volatilidade, as Empresas navegam por ma-

res ainda “não mapeados”, enfrentando o 

“desconhecido” cheio de desafios que, em 

muitos casos, ocorrem pela primeira vez na 

história da humanidade.

O novo “Adamastor”, requer dos “capitães” 

das modernas “Naus” – as empresas – , mão 

firme no “leme”, enorme coragem e determi-

nação, ousadia e, sobretudo, flexibilidade de 

adaptação. A Bons Negócios (BN) que agora 

lhe entregamos, Caro Leitor, materializa es-

tes valores, representando, a nosso ver, um 

enorme salto em frente em relação às edi-

ções anteriores.

Sempre que se muda, ganha-se e perde-se 

algo. E assim acontece com o presente nú-

mero da BN (o 6º). Para além da introdução 

de um desenho novo, que esperamos mais 

“fresco” e de fácil leitura, nele concretiza-

mos novas parcerias, de futuro promissor 

(como é o caso dos Acordos estabelecidos 

com a área de Empreendedorismo e Gestão 

do ISCTE, com a PwC, com os Advogados 

da Grenke e com a Hays IT) e lançamos as 

bases para o estabelecimento de outras no 

futuro próximo. Na mesma linha, introduzi-

mos novas rubricas, como o cliente final e o 

emprego.

E, para aperfeiçoar o nosso trabalho, conta-

mos com o melhor “colaborador” disponível: 

você, Caro Leitor! As suas críticas, Opiniões 

e Sugestões são a “bússola” indispensável 

para nos levar a bom porto: aquele em que 

todos ficamos a ganhar!

Bons Negócios!
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Quinta do Falcão 

A ISCTE Business School entregou os pri-
meiros diplomas aos alunos do curso Energy 
MBA – o único programa do mundo destina-
do a preparar Executivos especializados no 
setor da Energia. O curso diferencia-se por 
disponibilizar uma formação em gestão na 
área da energia, incluindo uma verdadeira 
experiência internacional de um semestre 
inteiro na Universidade de Columbia, uma 
das melhores do mundo. 

The Energy MBA é um curso inovador a nível 
mundial que foi criado pela escola de gestão 
do ISCTE tendo em conta as condições natu-
rais e um posicionamento mundial único do 
País no setor das energias, em estreita par-
ceria com a Universidade de Columbia (Nova 
Iorque), permite beneficiar de uma verda-
deira experiência internacional.  Os alunos 

A Zone Soft realizou, em 28 de Abril pas-
sado, um evento com o objectivo de apre-
sentar a todos os parceiros a nova versão 
do ZSRest Clouding 2013, com particular 
destaque para a apresentação do backoffice 
via Browser, e das aplicações para Android 
e iOS. Neste evento, a Zone Soft desvendou 
ainda a sua orientação para as novas tecno-
logias e o modelo de negócio para agentes.
Marcaram presença, na Quinta do Falcão, 
195 participantes em representação de 95 
empresas. Como Parceiros convidados, esti-
veram a Ibero Bleep (Parceiro de Hardware 
POS), a Grenke (Finantial Partner), a Bons 
Negócios (Media Partner), a BluWalk (Parcei-
ro Tecnológico de Menus IPAD) e a NetVIGI 
(Parceiro de Vídeo Vigilância).

ISCTE Business School

ZSRest Clouding 2013

The Energy MBA

Evento Zone Soft

estão um semestre  inteiro nos EUA e têm 
aulas na Universidade de Columbia, sendo 
por isso tratados como estudantes daquela 
instituição americana. Esta experiência per-
mite desenvolver um networking valioso, 
skills de relacionamento inter-culturais e 
uma experiência de vida única.

O The Energy MBA prepara os alunos para 
trabalharem em qualquer ponto no mundo 
em empresas do setor energético, área de 
negócio em que se nota crescente procura 
de quadros especializados. “A segunda edi-
ção está a decorrer e estamos a promover já 
a 3ª edição, que se inicia em Setembro de 
2012. O processo de candidatura implica 
uma licenciatura, experiência profissional 
mínima, o exame TOEFL ou IELTS”, afirmou o 
Professor Pedro Fontes Falcão.

Além da Agenda de trabalho, este encontro 
incluiu ainda uma visita à Quinta do Falcão 
e momentos de lazer apropriados à circuns-
tância!

www.iscte.pt

www.zonesoft.pt 

Bons Negócios / Notícias
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Bons Negócios / Parceiros em destaque

A F3M Information Systems, fornecedor de 
soluções de Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC), está no mercado desde Julho 
de 1987. Com uma equipa de 115 elementos, 
actua a partir de duas unidades de negócio: a 
F3M Software e a Bit/F3M Solutions.
A F3M garante serviços de consultoria alta-
mente especializados, apostando na compe-
tência dos recursos humanos e no estímulo 
à criatividade e inovação das soluções. A Bit/
F3M Solutions, integrador de soluções, assu-
me-se como um fornecedor global de infra-
estruturas, telecomunicações e software de 
gestão. 
Apresenta como missão o fornecimento de 
soluções TIC, especializadas e de qualidade, 
que contribuam para a melhoria e competiti-
vidade das organizações clientes.
Os seus principais produtos são dirigidos 
à Indústria Têxtil, Óticas, Gestão Comercial, 

A Auditor -  Santos Freitas e Filho, iniciou 
actividade em 1973, começando por comer-
cializar produtos de gestão e controlo que 
importava dos países com maior tradição no 
desenvolvimento de tecnologias, como o Ja-
pão e a Alemanha.
Com o passar dos anos, não satisfeita com o 
“simples” papel de importador, apostou no 
desenvolvimento dos produtos que comer-
cializava, tendo sido “a primeira empresa no 
mundo a ligar uma máquina registadora a um 
comando à distância”, refere a empresa no 
website. Mais recentemente, “revolucionou 
o mercado Português ao introduzir Terminais 
POS com processamento a 64bits e memória 
flash”.
Sedeada no Porto, onde mantém uma loja, 
iniciou o projecto de expansão nacional atra-
vés da seleção criteriosa de agentes e distri-
buidores. Em 2004, inaugurou o seu próprio 

Aposta na 
competitividade do cliente

Objectivo: criar vínculos

F3M

Auditor

Gestão de Empreendimentos Imobiliários, 
software específico e Economia Social, onde 
assume “uma posição de liderança no mer-
cado nacional de fornecimento de software”.
Apostando, cada vez mais, no mercado exter-
no, mas sempre com a ênfase nos clientes, a 
atividade da empresa em Angola e Moçambi-
que é hoje uma realidade em constante cres-
cimento.
Tem uma vasta e crescente rede de parcerias, 
que considera uma mais-valia para os clien-
tes, no que diz respeito à oferta de produtos 
e serviços.
Algumas das parcerias certificadas: Primave-
ra Premium Partner, Toshiba Mobility Partner, 
Veeam Pro Partner, Microsoft Gold Certified 
Partner, StorageCraft, ELO Sistemas de Infor-
mação, HP Gold Partner, VMware Professional 
Solution Provider, Cisco Partner Select Cer-
tified, Panda Elite Partner, DataCore, IPBrick 

centro de desenvolvimento tecnológico, o 
Auditor Centertech. 
Abriu filiais em Leiria e Faro, e tem vindo a 
concretizar aquela que considera ser a “im-
portante aposta” de conquista do mercado da 
Galiza: “o primeiro passo para a internaciona-
lização”.
Com o objectivo de criar um vínculo com o 
cliente, o compromisso assumido inicia-se 
logo no momento de estudo e determinação 
das necessidades de cada negócio, procuran-
do continuamente acompanhar e perceber a 
evolução, adaptando e fornecendo soluções 
à medida.
A empresa, a par do desenvolvimento, criação 
e comercialização de sistemas de gestão e 
controlo de negócios, acompanha a evolução 
do universo de Informática, oferecendo um 
alargado leque de hardware e software de 
marcas de referência.

www.f3m.pt

www.auditor.pt

Partner Certified, PT Agente Empresarial, Sage 
Business Partner Professional e iPortalDoc.
O Head Office está instalado em Braga, tendo 
também uma delegação em Lisboa.
A F3M é uma das sete empresas portuguesas 
que integra o Guia Europeu sobre Responsa-
bilidade Social das Empresas.

Destaca o PHC Software, em que a Auditor - 
Parceiro de Valor Acrescentado - detém técni-
cos devidamente formados para a implemen-
tação e apoio pós-venda de soluções.
O catálogo de produtos, disponível on-line, 
além das áreas já mencionadas, inclui várias 
tipologias de registadoras para pontos de 
venda; sistemas de inovação, bem como We-
bsites e Auditor Web.
A rede de parcerias estende-se ainda à Vec-
tron Systems AG, Towa e Untill.

Miguel Veiga 
CFO e Administrador  da F3M, S.A.
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Bons Negócios / Tecologia / Opinião

que trabalhamos.
O que deve então fazer um líder? Num mundo 
profissional cada vez mais interligado e em 
constante mudança, os gestores devem pros-
perar com base na criatividade. A partir de 
agora, mais do que confiar apenas em si mes-
mos na sua linha executiva, devem aprender 
e ouvir as suas redes para encontrar soluções 
melhores e mais inteligentes.

Os líderes de hoje estão a democratizar as 
suas organizações com a implementação de 
sistemas digitais nos quais os funcionários 

O atual contexto económico e social vive da 
necessidade, tanto das empresas como das 
pessoas, de comunicar em tempo real. Mas 
adaptarmo-nos às mudanças causadas por 
este recente “ambiente dinâmico” exige que 
as empresas criem um contexto de trabalho 
mais ágil, colaborativo e interligado. Ter à dis-
posição um leque de ferramentas colaborati-
vas fornece um valor diferencial à empresa, já 
que permite organizar e intensificar de forma 
rentável as comunicações entre as pessoas, 
sistemas e processos para lá das fronteiras 
empresariais. Mas, considerando todos esses 
fatores, que capacidades precisa de reunir 
um gestor de topo para brilhar nos atuais am-
bientes de trabalho colaborativos?
É muito comum, hoje em dia, direções de em-
presas e equipas de trabalho estarem reuni-
das numa mesma mesa de trabalho. Mas nes-
se grupo encontramos gerações com perfis 
muito heterogêneos. Ou seja, numa mesma 
empresa podemos encontrar muito facilmen-
te membros da geração do Baby Boom (nas-
cidos entre 1946 e 1960) e membros da Ge-
ração Y, jovens nascidos depois de 1982, que 
acompanharam a grande evolução das socie-
dades com a viragem do milénio e o boom 
das novas tecnologias. Os mais velhos e mais 
experientes enfrentam por isso o desafio de 
se adaptarem às mudanças no mercado de 
trabalho, à proliferação de mensagens de tex-
to via dispositivos móveis, teletrabalho ou à 
existência de estruturas hierárquicas mais ho-
rizontais. Por outro lado, os mais jovens estão 
mais acostumados à multitarefa, mas podem, 
por exemplo, não entender bem os resulta-
dos que deles se espera ou a necessidade de 
proativamente manterem informadas as suas 
equipas sobre o progresso conseguido.

Neste contexto, muitos dos executivos de 
topo sentem-se mais confortáveis no am-
biente profissional que conheceram quando 

Liderança criativa 
e inteligente na era das plataformas 
sociais e de colaboração 

começaram a trabalhar, onde o lugar de li-
derança dependia sobretudo do número de 
pessoas que a ele reportavam. Isso acontecia 
numa visão de gestão na vertical, de cima 
para baixo, que, em muitos casos, era o que 
os mantinha nessa posição. Hoje, no entanto, 
um líder tem de influenciar um número maior 
de pessoas, incluindo aqueles que, dentro da 
empresa, nem sequer dependem dele direta-
mente. Pode acontecer até que nem sequer 
trabalhem na mesma empresa ou sejam de 
países diferentes. Da mesma forma, a autoes-
tima já não advém da quantidade de informa-
ção que se adquire ou do número de pessoas 
que a ele reportam. Na realidade, a liderança 
reside na eficiência da rede estabelecida, já 
que as novas tecnologias e as ferramentas so-
ciais mudaram radicalmente o ambiente em 

“Ter à disposição um 
leque de ferramentas 
colaborativas fornece 
um valor diferencial à 
empresa”

Por Ricardo Míguez Del Olmo, IBM Collaboration Solutions Manager

www.ibm.pt

podem colaborar, competir e tomar as suas 
próprias decisões. Saber colaborar e ser trans-
parente são os ingredientes para o sucesso.
Mas há dois detalhes que são importantes a 
considerar com base na nossa própria expe-
riência de gestão da mudança. O primeiro é a 
necessidade de construir a confiança entre os 
colaboradores e ser diplomático na forma de 
lidar com eles. Em segundo lugar, estar aberto 
a diferentes opiniões e pontos de vista, ad-
mitindo todos os comentários mesmo que 
sejam contrários à sua maneira de ver as coi-
sas. Porque a verdadeira liderança consegue-
-se ouvindo e orientando a conversa para o 
verdadeiro objetivo: obtenção de resultados.
Uma das melhores formas de levar as pessoas 
a participar no nosso “círculo de confiança” 
é recorrendo a dados, já que a informação 
concreta contribui para colocar as pessoas 
que inicialmente defenderam pontos de vis-
ta diferentes do nosso lado. É desta maneira 
que se é capaz de minimizar consequências 
negativas das posições mais teimosas e emo-
cionais.

Para a nova geração de líderes criativos, o 
desafio é veicular a sua mensagem através 
de factos, números e conhecimentos. Tornar 
o mundo mais inteligente e seguro vai exigir-
-nos trabalhar em conjunto, de maneira dife-
rente, mas melhor e de forma mais eficaz. BN
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Bons Negócios / Parceiros / Distribuidor

Modelo de negócio
O modelo de negócio da IE resulta da parce-
ria entre um grupo de empresas de “elite” 
com o mesmo core business. Os accionistas 
são distribuidores autorizados que possuem 
eles próprios uma rede de parceiros, o que 

Num mercado submerso numa crise econó-
mica, que se agrava de dia para dia, o volume 
de negócios não cresce, muda de mãos. Para 
poder evoluir impõe-se o aumento da com-
petitividade. A WayPOS, única distribuidora 
dos produtos do Grupo PIE no mercado, nos 
últimos 4 anos, não tinha capacidade nem 
recursos parar assumir o desafio.

Surge então a Ideias Eficazes (IE), que, gra-
dualmente, assume os parceiros da WayPOS, 
bem como o papel de agente dinamizador 
de projectos estratégicos para o desenvol-
vimento do sector. O principal objectivo é 
potenciar as sinergias que resultam do va-
lor de cada empresa e a aquisição conjun-
ta de bens e serviços comuns a todas elas, 
beneficiando assim de melhores preços, 
resultantes da maior capacidade negocial. A 

dinamização da rede de distribuição é vista, 
pela IE, como uma das grandes mais-valias 
deste projecto e ainda como oportunidade 
de controlar o mercado e a entrada de novos 
players. Um dos grandes objectivos consis-
te em potenciar e disponibilizar informação 
sobre os diversos produtos que comerciali-
zam, beneficiando assim de melhores pre-
ços e serviços.

Ideias Eficazes
para Restauração e Retalho

Cristina Coelho, Directora Comercial

www.ideiaseficazes.pt

A Ideias Eficazes S.A. actua no sector das TIs e está vocacionada para os mercados da Restaura-

ção e Retalho. Tem como core business a distribuição, a nível nacional, de equipamentos, soft-

ware e serviços de gestão

Bilhete de Identidade

Nome da Empresa: 
Ideias Eficazes, S.A.
Tel.: 
(+351) 217 957 368
E-mail geral: 
comercial@ideiaseficazes.pt 
Director-Geral (CEO): 
Pedro Marques
Director Comercial: 
Cristina Coelho
Director Técnico: 
Miguel Quinas
Nº de trabalhadores (total): 7
Comerciais: 2
Administrativos: 2
Suporte: 2

Biografia

Cristina Coelho, Directora Comercial da 
WayPOS desde 1 de Junho de 2011. Veio 
da Escripóvoa que, em 2007, foi adqui-
rida pela Sage Portugal, onde trabalhou 
até 2010 como técnica comercial.
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permite dinamizar e controlar o mercado, 
potenciando as sinergias de cada um.

Graças aos mil parceiros ativos, a IE abran-
ge Portugal Continental e as ilhas. O apoio 
à actividade dos parceiros é prestado no 
marketing e nas presenças em Feiras e ou-
tros Eventos, bem como pela introdução de 
novos produtos, como uma registadora com 
software certificado, que vai permitir chegar 
ao mercado a um valor que a IE considera 
“justo e acessível”.

Bons Negócios / Parceiros / Distribuidor

“O modelo de negócio da IE resulta da parceria entre 
um grupo de empresas de “elite” com o mesmo core 
business”

Caso de Sucesso
Grupo Star Foods

Trata-se de uma cadeias de lojas (Com-
panhia das Sandes, Loja das Sopas, 
Fresc CO), com sede em Lisboa. Tem 62 
lojas, situadas principalmente em cen-
tros comerciais.

A Solução...
A solução WinREST© instalada neste 
cliente é composta pelo WinREST© Sto-
re UX na sede, através do qual são ge-
ridas centralmente todas as unidades e 
pelo Comserver, responsável pela trans-
ferência de ficheiros e telemanutenção 
para as unidades. Todas as unidades uti-
lizam o sistema operativo Linux.
As unidades, através da utilização do Mi-
crostore, são responsáveis pela introdu-
ção das encomendas, que são enviadas 
para a sede, onde são validadas e envia-
das para os fornecedores. Após entrega 
dos produtos pelos fornecedores, as uni-
dades transformam as encomendas em 
recepções totais ou parciais. Na sede, 
após o envio dos dados pelo Microstore, 
e através de conferência com as faturas 
enviadas pelos fornecedores, é efectua-
da a validação das recepções, que são 
transformadas em faturas e enviadas 
para o sistema PHC, para integração nos 
sistemas de pagamento e contabilístico.

... E os Benefícios
O desafio colocado ao GrupoPIE consis-
tiu na implementação da solução Win-
REST©.
Assim, e fruto da maturidade dos pro-
dutos instalados e da facilidade de 
aprendizagem dos mesmos, o GrupoPIE 
concluiu com sucesso, a instalação das 
unidades e da sede e posteriormente a 
instalação do sistema WinREST© de 
Video-Vigilância, WebReports (relató-
rios online em tempo real), integração 
de dados no ERP central (PHC) e imple-
mentação do sistema de fidelização com 
o cartão cliente.

Áreas de Negócio

Parceiros Tecnológicos: Grupo PIE.
Core business: Distribuição de Softwa-
re/Hardware.
Linhas de Produtos: Toshiba, SAM4S, 
Elotouch, Protech, PIE.
Software: WinREST, PingWIN e Goa.

Renting: uma ferramenta de vendas
Quanto à opção pelo renting, é justificada 
pelo facto de possibilitar às empresas nacio-
nais poderem adquirir material e soluções 
informáticas pagando gradualmente, permi-
tindo sempre a renovação do equipamento 
no final do contrato. Além da aquisição atra-
vés de renting, a IE utiliza também o proces-
so de vendas tradicional.

Num contexto em que as empresas portu-
guesas reestruturam a gestão e analisam 
outras formas de aquisição de bens, equi-
pamentos ou serviços para enfrentar a crise, 
o renting é apontado pela instituição como 
“uma solução que tem vindo a minimizar os 
efeitos da crise e é cada vez mais escolhi-
da pelas empresas”. A escolha da Grenke, 
como parceira de negócio, justifica-a nestes 
termos: é “a entidade financeira com maior 
credibilidade no nosso mercado”.

Projetos a curto prazo
Quanto a expetativas para o presente ano, 
a IE aposta no aumento do número de par-
ceiros, tanto na parte de distribuição directa 
como de revendedores. “Juntar forças para 
minimizar os efeitos da crise em todas as 
empresas que fazem parte do projecto”, é o 
objectivo.
Para concluir, no que concerne a políticas de 
expansão internacional, estas passam, a cur-
to prazo, pela inclusão das ofertas sectoriais 
nos PALOP.   BN

Restaurante / Loja Companhia das Sandes
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todas as inovações no setor passam, direta 
ou indiretamente, pelas Tecnologias da In-
formação.  Exemplo disso é um dos projetos 
lançados pela AHRESP, o BUE – Balcão Único 
Empresarial – a verdadeira “loja do cidadão” 
do Empresário. 

As empresas de Hotelaria, Turismo em Espa-
ço Rural, de Habitação e Local, além das de 
Restauração e Bebidas, estão organizadas na 
AHRESP - Associação da Hotelaria, Restaura-
ção e Similares de Portugal, instituição que, 
há 115 anos, defende os direitos e legítimos 
interesses do sector.
Hoje, com um aumento da carga fiscal como 
nunca visto, até agora, e com o esmagamento 
das margens no sector, o grande desafio que 
se coloca aos empresários do Canal HORECA 
prende-se com a sobrevivência das suas em-
presas e manutenção dos postos de trabalho, 
que implicam uma gestão extremamente ri-
gorosa dos negócios, visando a otimização de 
receitas e redução de custos, sem descurar a 
aposta, decisiva para o sucesso, na inovação 
e qualidade.

A AHRESP, atenta e consciente das necessi-
dades dos profissionais do canal HORECA, 
procura que os seus Associados tenham as 
ferramentas necessárias para se manterem no 
mercado e permanecerem competitivos. Para 
isso é necessário garantir o acesso à Informa-
ção, Formação e Diferenciação, áreas em que 
esta Associação procura, naturalmente, dar 
respostas, tendo em conta que, actualmente, 

Tradição e Tecnologia:
Um bom
casamento

AHRESP

É a maior Associação Empresarial do 
país e representa os sectores da Restau-
ração e Bebidas e do Alojamento.
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O BUE tem como intuito disponibilizar servi-
ços e produtos de valor acrescentado aos as-
sociados e ao mercado, de forma a libertar fa-
seadamente os responsáveis da gestão diária 
de tarefas que não constituam a sua atividade 
principal. Em cada um dos seus balcões, ou 
através de pedidos efetuados on-line, o BUE 
prepara, dirige e acompanha as pretensões 
dos empresários, sejam elas formalidades 
administrativas aplicáveis às diversas fases 
do ciclo de vida do estabelecimento (registos 
comerciais, propriedade industrial, licencia-
mentos, início de atividade, alteração de esta-
tutos, etc.), consultas técnicas especializadas, 
ou uma bolsa de fornecedores em diversas 
áreas (energia, telecomunicações, obras e 
remodelações, seguros, etc.), permitindo aos 
Associados beneficiar de condições vantajo-
sas. Assim, o BUE é o primeiro ponto único de 
contacto, em Portugal, que tem por objetivo 
apoiar o relacionamento dos empresários da 
Hotelaria, Restauração e Bebidas com as en-
tidades prestadoras de Serviços, públicas e 
privadas, vitais e necessárias ao desenvolvi-
mento das suas atividades. Num só espaço, o 

www.ahresp.com

www.bue.org.pt 

empresário dispõe de um completo leque de 
serviços!
Numa era cada mais exigente, a AHRESP tem 
de oferecer respostas aos Associados melhor 
preparados, informados e expeditos, base-
adas nas novas tecnologias da informação. 
Prova disso é o aumento exponencial de sites 
na internet, quer criados pelo próprio estabe-
lecimento, quer disponibilizados nas centrais 
de reservas de espaços de restauração e ho-
telaria, que só existem graças à conscienciali-
zação do alcance e potencialidades da Web.
Também as redes sociais vieram revolucionar 
a forma dos nossos Associados comunicarem 
com os seus clientes. Estas redes exigem uma 
comunicação mais próxima e atenta, diríamos 
quase imediata, devido à velocidade a que se 
propaga a informação, o que pode ser benéfi-
co, ou não, uma vez que as críticas podem ser 
positivas ou negativas, e terem forte impac-
to na imagem do estabelecimento. A própria 
comunicação entre Associação e Associados 
é cada vez mais digital. Para além do site ins-
titucional, está ainda disponível o site BUE 
- mais virado para os negócios das Empre-
sas - e ainda a página no Facebook. A remo-
delação do site institucional da Associação, 
em meados de 2011, teve reflexos imediatos, 
aumentando de forma exponencial as visuali-
zações e interações com as Empresas associa-
das através dessa plataforma. A AHRESP tenta 
sempre acompanhar as tendências e preten-
de que os associados também o façam, aler-
tando-os para isso e fornecendo, na medida 
do possível, as ferramentas necessárias para 
o alcançar. Por exemplo, e no caso concreto, 
o BUE tem um serviço que apoia os empresá-
rios ao nível da criação de sites, redes sociais 
e outras plataformas de comunicação. BN
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www.cisco.com/go/ucs

Sabia que em apenas dois anos,
já temos 10,000 clientes
em todo o mundo? 

Servidores
Cisco UCS



12 Abril 2012

A Cataplana & Companhia, restaurante situ-
ado no bairro histórico lisboeta de Campo de 
Ourique, é “poiso” habitual de magistrados, 
jornalistas e políticos, empresários e execu-
tivos. Os sabores tradicionais portugueses e 
mediterrânicos, com especial enfoque nos 
peixes e mariscos, fazem as alegrias da casa. 
O proprietário, José Maria, nasceu em Alvai-
ázere, no distrito de Leiria, há 70 anos. 
A afabilidade evidente da sua personalidade, 
a par da cultura de valores e trabalho, a que 
não falta determinação e ousadia, transmiti-
ram-se com naturalidade à empresa. 
Há 12 anos, adquiriu uma solução global para 
a gestão do restaurante Cataplana: o software 
WinRest.

O investimento rapidamente se transformou, 
segundo as suas próprias palavras, “numa ga-
rantia de mais segurança e de maior controlo 
da actividade”. Na altura, com uma dezena de 

Bons Negócios / Mercados Verticais / Restauração

www.cataplana-companhia.com

Tem a palavra 
o cliente final!

colaboradores, passava a ser mais fácil con-
sultar os movimentos e as receitas. 
Neste momento, a solução encontrada por 
José Maria já possui mais módulos: está inte-
grada com a contabilidade, permite fazer os 
cálculos do IVA que tem a pagar, eventuais co-
missões dos empregados, gestão dos stocks, 
entre muitos outros.

Um exemplo, entre milhares de utilizadores satisfeitos.

Para quem toma contacto pela primeira vez 
com o software, a principal dificuldade pode-
rá ser a memorização dos vários códigos dos 

“É um bom investimento, 
pagou-se a si próprio. 
Estou satisfeito”

produtos, mas vencida esta questão inicial, 
até porque por mais referências de produtos 
que possam existir há sempre os mais requisi-
tados, tudo se torna mais eficaz e fluido. 
O responsável da Cataplana, quando selecio-
na novos colaboradores, privilegia quem já 
tenha algum conhecimento do programa.
Em síntese, as principais vantagens encontra-
das por este profissional da restauração, além 
do controlo, são: tornar eficiente a relação 
com a contabilidade, com as compras, com a 
gestão dos stocks, bem como, o aumento da 
eficiência dos empregados e a diminuição 
dos erros na cozinha. Os pedidos são inseri-
dos pelo empregado, indo o mesmo imedia-
tamente parar à cozinha, não é preciso haver 
contacto pessoal, apenas ordens com os pedi-
dos dos clientes.

“É um bom investimento, pagou-se a si pró-
prio. Estou satisfeito”, remata José Maria. BN
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A receita para o sucesso passa por uma visão 
orientada para as necessidades do cliente. A 
ArtVision, que nasceu de um spin off da T.I. - 
Tecnologia Informática S.A., pode ter apenas 
um ano de atividade, mas por detrás dela 
estão 25 anos de experiência acumulada. Se 
a TI se concentra mais, actualmente, em In-
vestigação e Desenvolvimento de software, 
para a ArtVision foi transferida “toda a com-
ponente de consultoria associada ao cliente 
final”, refere Rui Oliveira, diretor executivo da 
empresa. “Neste momento somos 26 pesso-
as, com uma equipa de consultores na área de 
software de gestão, onde somos exclusivos 
da componente ArtSOFT. No entanto, também 
acreditamos que é na especialização, nas so-
luções orientadas para o cliente, que pode-
mos fazer diferença. Na nossa área, não en-
tendemos que seja vantajoso apresentar um 

portfólio de soluções para o cliente escolher, 
a abordagem é feita pelo outro lado – “temos 
que tirar uma radiografia ao cliente e, conso-
ante o resultado, apresentamos a melhor so-
lução”, explica o responsável.
A empresa aposta em quatro áreas de negó-
cio distintas: a parte de Gestão de Software, 
com a componente ERP ArtSOFT, a parte da 

Uma visão orientada 
para o cliente

Rui Oliveira 
Diretor Executivo
da ArtVision

Bons Negócios / Parceiros / Casos de Sucesso

“A empresa aposta em 
quatro áreas de negócio”

Ficha de Empresa

ArtVision
Business Solutions, Lda.

Tel.: (+351) 217 107 240
Fax.: (+351) 217 107 249
E-mail: info@artvision.pt

Colabordores: 26

Volume de Negócios: 1.700,00€

Actividade / Soluções:
Consultoria informática, implemen-
tação e desenvolvimento de soluções 
integradas de gestão; ERP ArtSOFT; 
Business Intelligence; Web Solutions 
(Business Portal B2B/B2C; Accounting 
Portal; HR Portal); Project Management 
e IT Solutions.

www.artvision.pt

Gestão de Assiduidade, a parte de desenvol-
vimento Web, sobretudo com a integração do 
ERP e uma parte de infraestruturas.
A ArtVision pretende responder às necessi-
dades de cada cliente disponibilizando uma 
vasta gama de soluções de gestão, garantindo 
a qualidade e o acompanhamento permanen-
te do negócio do cliente de uma forma ver-
sátil e pró-ativa. Atualmente a ArtVision está 
presente em 6 mercados, através de clientes 
em Países distintos, nomeadamente em Por-
tugal, Espanha, Marrocos, Angola, Cabo Verde, 
São Tomé e Príncipe e Brasil. BN
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Casos de
Sucesso

ArtSOFT na Frutogal

ArtVision na Proóptica

Bons Negócios / Parceiros / Casos de Sucesso

A Frutogal transforma e comercializa ali-
mentos para a indústria alimentar, fornecen-
do o mercado português com marcas repre-
sentadas e ainda com produtos de marca 
própria, sempre com os padrões da mais alta 
qualidade alimentar, procurando constante-
mente melhorar a qualidade e serviço para o 
cliente.
A segurança alimentar é tratada ao mais alto 
nível na Frutogal, através de um rigoroso 
controlo de qualidade assente no sistema 
HACCP.  A Frutogal transforma e comerciali-
za alimentos para adultos e crianças sempre 
com o objetivo que os seus alimentos sejam 
saudáveis e nutritivos de forma a garantir que 
contenham todos esses nutrientes essenciais.

Solução Implementada
A solução implementada através do ERP Art-
SOFT possibilitou a gestão de toda a produ-
ção, incluindo a gestão da rastreabilidade dos 
produtos transformados, sendo possível o 
controlo de lotes e datas de validade do pro-
duto, desde a sua origem ao local de venda 
do mesmo. Ao nível da distribuição e logística 
a solução implementada, proporcionou a ges-
tão total do armazém (existências, provisões 
de produto), cruciais numa atividade que lida 
diariamente com o fornecimento para gran-
des superfícies. Também neste ponto o EDI 
e as negociações foram bastante importantes 
na solução adotada.
Não menos importante, a gestão financeira, 
permitiu à Frutogal a gestão ao nível departa-
mental com análises em tempo real de toda a 
atividade da empresa, tendo em vista a renta-
bilidade operacional da empresa.

A Proóptica – Sociedade de ótica e Repre-
sentações, Lda., iniciou atividade em 1993 
e dedica-se à criação, desenvolvimento e 
comercialização de armações, óculos de sol 
e acessórios de ótica. Desde a sua criação, a 
Proóptica distingue-se pelas coleções e pro-
dutos de marcas que se caracterizam pelo 
requinte e distinção, combinando design, 
estilo e glamour. Foi pioneira em apostar na 
marca Portugal para diferenciar e controlar o 
negócio ao longo da sua cadeia de valor. As-
sumindo-se como uma empresa dinamizado-
ra do consumo de moda nacional, ao apoiar 
e apostar fortemente em marcas Portuguesas 
de renome internacional, pioneiros ao inter-
nacionalizar essas mesmas marcas.
A Proóptica conta no seu portfólio com os 
principais nomes da moda Portuguesa, tais 
como João Rôlo, José António Tenente, Ana 
Salazar, Quebramar, Lanidor, Dielmar e Throt-

tleman e ainda as marcas internacionais de 
luxo e prestígio, como: Tag Heuer, Fred, Gold 
& Wood, Vuarnet, entre outras.

Solução Implementada
Para além da Proóptica contar com a solução 
ERP ArtSOFT, a solução aqui apresentada, foi 
segundo o cliente, bastante importante para 
a sua organização, sendo ainda fundamental 
para a sua internacionalização. A solução Ar-
tVision Business Portal possibilitou à Proópti-
ca, a real integração da sua loja virtual ao ERP 
ArtSOFT, promovendo uma gestão em tempo 
real do seu negócio. Adotada nas vertentes 
B2B e B2E, a solução implementada, permitiu 
uma relação mais eficaz entre a Proóptica e 
os seus parceiros (em Portugal e em outros 
países), bem como uma interligação entre a 
empresa e os seus colaboradores comerciais, 
que utilizam a plataforma para a satisfação de 
encomendas.
Não menos importante que a venda, o pós-
-venda é uma área vital para a Proóptica. 
Através da solução implementada pela ArtVi-
sion, o ERP ArtSOFT, permite ainda o registo 
e processamento de eventuais reparações e 
reclamações.
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tação autónoma que se aplica aos encargos 
com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas 
para 2011, a resposta é múltipla e variada. Tal 
resulta do facto da taxa aplicável depender 
do valor de aquisição da viatura, do ano da 
sua aquisição e ainda da empresa em con-
creto, apresentar ou não prejuízos fiscais no 
exercício. 
Assim, relativamente ao exercício de 2011, é 
aplicável a taxa de 10% aos encargos efec-
tuados ou suportados (incluindo os encargos 
não dedutíveis, tais como depreciações ex-
cessivas) com viaturas ligeiras de passageiros 
ou mistas, cujo custo de aquisição seja menor 
ou igual ao valor definido por Portaria, ex-

Entendemos que a eficiência global de qual-
quer empresa, seja ela pequena, média ou 
grande, obriga os seus gestores a darem aten-
ção a todas as variáveis do negócio, incluin-
do, necessariamente, uma atenção especial à 
vertente fiscal, no sentido da empresa cum-
prir e usufruir legalmente dos seus deveres e 
direitos fiscais. O acompanhamento especia-
lizado destas matérias poderá evitar surpre-
sas, relativamente a pagamentos adicionais 
de impostos, de juros, coimas, e/ou eventuais 
perdas de benefícios fiscais, matérias rele-
vantíssimas para qualquer gestor ou sócio de 
uma empresa. 

Num contexto em que as normas fiscais são 
alteradas frequentemente, tal exige uma ac-
tualização constante do conhecimento de tais 
matérias que é difícil de alcançar. Acresce que 
nos últimos anos assistimos também à intro-
dução de grandes alterações ao nível das nor-
mas e procedimentos contabilísticos e fiscais, 
as quais aumentaram o nível de complexida-
de destas matérias e, por conseguinte, o ris-
co de desactualização dos profissionais res-

Em tempos de austeridade, 
já pensou quanto poderia 
poupar em impostos?
Por Joaquim Moura, PwC Senior Manager

ponsáveis por estas áreas nas empresas. Por 
essa razão, e por uma questão de eficiência, 
a resposta mais adequada para muitas das si-
tuações com que as empresas se confrontam 
no seu dia-a-dia pode, e nalgumas situações 
deve mesmo, ser encontrada com o recurso à 
contratação dos serviços de especialistas ex-
ternos na área da fiscalidade.
Mesmo matérias aparentemente simples 
podem-se complicar. A este propósito, ao 
aproximar-se a data limite para a entrega das 
declarações Modelo 22 do ano de 2011 das 
empresas (31 de Maio 2012), referimos a tí-
tulo de exemplo a tributação autónoma das 
viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, 
para ilustrar o género de dificuldades que as 
empresas enfrentam para cumprirem adequa-
damente algumas das suas obrigações fiscais.  
Quando questionados sobre a taxa de tribu-

“Num contexto em que as normas fiscais são alteradas 
frequentemente, tal exige uma actualização constante do 
conhecimento de tais matérias que é difícil de alcançar” 

Bons Negócios / Opinião

joaquim.moura@pt.pwc.com

cluindo os veículos movidos exclusivamente 
a energia eléctrica.
Para se aplicar a taxa de 10% é necessá-
rio conhecer o custo e o ano de aquisição 
de cada viatura. Caso a empresa tenha mais 
do que uma viatura, e ainda que se trate de 
viaturas com idêntico custo de aquisição, se 
as mesmas tiverem sido adquiridas em anos 
diferentes, os cálculos são completamente 
diferentes. Ou seja, o valor do limite do cus-
to de aquisição da viatura a considerar será: 
2009 - €29.927,87; 2010 - €40.000; 2011 - 
€30.000. E para 2012, deverá considerar-se € 
25.000. Para as viaturas ligeiras de passagei-
ros ou mistas cujo custo de aquisição tenha 
sido superior aos montantes acima referidos, 
é aplicável a taxa de 20%, independente-
mente da forma de energia utilizada pela 
viatura.

Mas atenção que a tributação autónoma às 
taxas de 10% ou de 20% poderá não ficar 
por aí. Isto porque, se as empresas apresen-
tarem prejuízos fiscais no exercício a que 
os gastos ou encargos sujeitos a tributação 
autónoma se referem, as taxas de tributação 
autónoma são agravadas em 10 pontos per-
centuais. Pelo que, se a empresa apresentar 
prejuízos fiscais em 2011, os referidos gas-
tos ou encargos estarão sujeitos a tributação 
autónoma às taxas de 20% e 30%, respec-
tivamente.  Em suma, um exemplo de como 
a fiscalidade das empresas pode, facilmente, 
tornar-se complexa, até mesmo nos casos 
mais correntes.  BN
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o que ainda não foi agarrado; o que leva uma 
ideia, uma tecnologia ou um produto ao mer-
cado. Se considerarmos que uma nova ideia 
ou uma tecnologia poderá perder valor e tor-
nar-se inútil se não for rapidamente comer-
cializada, poderemos compreender o papel 
do empreendedor através da seguinte figura:

1  
Trigo, Virgínia, «Entre o Estado e o Mercado: 

Empreendedorismo e a Condição do Empresário 
na China», Ad Litteram, 2003

Uma questão com que nos poderemos con-
frontar no estudo do empreendedorismo será 
a de sabermos se se trata de uma qualidade 
inata – que alguns terão e outros não – ou até 
se algum ser supremo terá andado a espalhar 
pelo mundo os pózinhos do empreendedo-
rismo deixando cair mais quantidade nuns 
sítios do que noutros. Embora algumas ca-
racterísticas pessoais dos indivíduos possam 
actuar como factores que ‘empurram’ para a 
actividade empreendedora (ver Trigo, 2003) , 
o empreendedorismo não é inato nem é obra 
do acaso: é antes o resultado das condições 
da envolvente em que o indivíduo está inseri-
do. Existem por todo o lado evidências de que 
o seu ensino é uma forma poderosa (embora 

não suficiente) para o desenvolvimento de 
sociedades empreendedoras. É evidente que 
existirão sempre pessoas que não estão in-
teressadas numa actividade empreendedora, 
enquanto outras o estarão sempre, indepen-
dentemente das condições. Isso é ‘normal’.
O empreendedorismo é, acima de tudo uma 
atitude, que se traduz num comportamento, 
pelo que é indispensável  que o seu ensino 
seja abordado dum ponto de vista compor-
tamental e de desenvolvimento pessoal. Eti-
mologicamente, a palavra original francesa, 
‘entrepreneur’, que muitas outras línguas 
adoptaram, é formada por dois radicais: ‘entre’ 
e ‘preneur’, do verbo ‘prendre’, isto é aquele 
que toma o que está entre; aquele que agarra 

Novos Negócios

O Empreendedorismo 
como Processo

Bons Negócios / Tema de capa / O Empreendedorismo como Processo

Por Virgínia Trigo , 
Professora Associada 
do ISCTE

“O empreendedorismo diz 
respeito à produção de riqueza 
e não à produção de ricos”
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Esta conhecida analogia do Vale da Morte 
ilustra o papel do empreendedor como cons-
trutor de pontes, como ‘salvador’ de ideias ou 
tecnologias, alguém cuja principal preocupa-
ção é agarrar uma ideia e transformá-la num 
produto ou numa solução que corresponda a 
uma necessidade de mercado, que possa ser 
comercializada, antes que ela caia no Vale da 
Morte e se perca para sempre. 

O Conceito
“Quando confrontados com um caminho à 
nossa frente que nos parece demasiado incli-
nado, abordemo-lo de um novo ângulo”. Esta 
frase subtil, colocada assim em jeito de pen-
samento do dia, fornece-nos uma inspiração 
para a definição da ideia de empreendedo-
rismo.

Nela estão contidas as três dimensões do 
conceito: (1) a procura de um «novo ângulo» 
sugere uma orientação para a acção (pro-
-acção); (2) a abordagem é “nova” (inovação); 
e (3) o facto de se abordar o caminho de um 
forma diferente implica riscos: os riscos ine-
rentes à eventualidade de não sermos bem 
sucedidos. O estudo do empreendedorismo 
através destas três dimensões – pro-acção, 
inovação e risco – ajuda-nos a distinguir en-
tre o que é empreendedorismo e o que não 
é. Para o ser, qualquer evento tem de conter 
obrigatoriamente, em menor ou maior grau, 
estas três dimensões: nenhuma delas poderá 
estar ausente. A seguinte história, verdadeira, 
retirada da imprensa diária, poderá ajudar-
-nos a interpretar esta noção:

Estaremos neste caso perante um fenómeno de empreendedorismo? Basta-nos examinar se as 
três dimensões estão presentes. Existe inovação? Sem dúvida: o investigador transformou uma 
ideia num produto novo que satisfaz uma necessidade. Existe pro-acção? A pro-acção consiste 
numa orientação para a acção que, do ponto de vista do empreendedorismo, implica tudo, mas 
tudo fazer para se levar um determinado produto ou serviço ou mercado.
Neste caso o investigador concebeu os calções para si próprio, para satisfazer uma necessidade 
individual, sem intenção de os levar ao mercado pelo que a pro-acção não existe. Desde logo, 
porque uma dimensão está ausente, não existe empreendedorismo, mas ainda assim avaliemos 
o risco. Ao não levar o produto ao mercado, o investigador também não corre o risco de este ser 
rejeitado pelo que também não existe risco e mais se confirma a não existência de empreendedo-
rismo nesta história.
Vejamos uma outra situação:

Situação 1 - Os calções salvadores

Um investigador japonês apavorado 

com a ideia de vir a ser engolido por 

uma tsunami, fenómeno frequente no 

Japão, concebeu uns calções interiores 

especiais que, através de um comando 

adequado, insuflam rapidamente e lhe 

permitem flutuar. Os calções nunca o 

abandonam. 

Situação 2 - Sapatos para todas as ocasiões

Uma estilista europeia preocupada com o conforto das mulheres trabalhadoras que devem cor-

rer para os transportes e ainda assim apresentar-se no escritório em elegantes sapatos de salto 

alto, decidiu apresentar uma solução: um sapato que, em segundos, e mediante pressão numa 

mola, se converte de um salto de 7,5 cm para 2,5 cm. O salto dobra-se na base do sapato ao 

mesmo tempo que um fino cabo de metal o ajuda a manter-se nivelado. “O segredo é podermos 

beneficiar de um sapato para todas as ocasiões, com confiança e espontaneidade” afirmou a 

estilista que já registou a patente do seu protótipo e o apresentou a diversos fabricantes poten-

cialmente interessados na sua produção e comercialização.    

€

Tempo

Vale 
da Morte

Curva do valor
da ideia ou tecnologia
ao longo do tempo

Curva de
comercialização
do produto

Fig. 1 – O Vale da Morte
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Passará este caso o teste do empreendedo-
rismo? Existe inovação uma vez que a esti-
lista apresenta uma solução nova. Até agora 
ela está a dar todos os passos para levar o 
produto ao mercado: já registou a patente 
e já contactou fabricantes potencialmente 
interessados. Se prosseguir os seus esforços 
até atingir o objectivo de colocar o produto 
no mercado, existirá sem dúvida pro-acção 
correndo também o risco de os sapatos não 
serem aceites pelo mercado. Estando reuni-
das – em maior ou menor grau – as três di-
mensões, poderemos concluir que a estilista 
é uma empreendedora. Atribuindo valores às 
diferentes dimensões analisadas poderemos 
ainda extrair o seguinte perfil empreendedor:

Fig. 2 – Perfil Empreendedor

Sendo útil e válida, a análise do empreen-
dedorismo sob esta perspectiva coloca-nos 
o problema de considerarmos se actividades 
não produtivas – rentistas ou até destrutivas 
– mas reunindo estas três dimensões podem 
ser consideradas empreendedoras. Activida-
des como o tráfico de droga ou de pura espe-
culação imobiliária podem ser bastante ino-
vadoras, os seus promotores são pro-activos 
e correm sem dúvida riscos que podemos 
considerar empreendedores. Mas é desse em-
preendedorismo que se trata aqui?
Por outro lado, o empreendedorismo precisa 
de ser aprendido e praticado pelo que pre-
cisamos de um conceito que, complementan-
do a noção das três dimensões intrínsecas à 
actividade empreendedora, nos ajude nessa 
aprendizagem e nessa prática. De entre todas 
as definições possíveis e mais ou menos di-
vulgadas, a que se segue corresponde bem a 
este objectivo:
• O empreendedorismo é um processo atra-
vés do qual indivíduos ou grupos criam valor 
reunindo para tal conjuntos únicos de recur-
sos para explorar oportunidades existentes 
na envolvente.

Abordado como um processo o empreende-
dorismo desmistifica-se: pode ser ensinado 
e aprendido; pode ser aplicado a qualquer 
contexto organizacional; não é mais uma obra 
do acaso que apenas os geneticamente favo-
recidos podem prosseguir, pelo contrário, é 
uma actividade gerível por qualquer um de 

nós. Enquanto processo o empreendedoris-
mo pode ser dividido em etapas sequenciais 
que evoluem de uma forma lógica e que nos 
permitem reconhecer onde errámos e, dese-
javelmente, aprender e corrigir esse erro sem 
necessidade de repetir ou abandonar todo o 
processo. Criamos um itinerário mental para 
programar, executar, controlar e validar as 
nossas acções. Podemos depois auditá-las, 
racionalizar e tornar mais eficiente a lógica 
que as liga, melhorar a afectação dos recur-
sos e escolher em cada momento a solução 
mais adequada. Além disso os processos são 
auto-sustentáveis, isto é ocorrem de uma for-
ma contínua e o empreendedorismo torna-se 
naquilo que realmente deve ser: uma activi-
dade permanente inserida na vida normal de 
qualquer organização.

A segunda ideia contida na definição é a de 
que o empreendedorismo diz respeito não só 

a indivíduos mas também, e cada vez mais, a 
grupos. O conhecimento actual é demasiado 
complexo, as opções demasiado variadas, o 
controlo está nas mãos de tão diversos e in-
suspeitos actores que um indivíduo sózinho 
dificilmente poderá conduzir com sucesso 
uma actividade empreendedora. Numa ou 
noutra etapa do processo ele irá necessitar 
de quem o ajude; por isso, uma competência 
crucial que qualquer empreendedor deve de-
senvolver é a sua capacidade para trabalhar 
com outros e em grupo.

Em terceiro lugar, o conceito enunciado cha-
ma a atenção para a criação de valor: o em-
preendedorismo que nos interessa aprender 
e praticar cria valor para o empreendedor e 
para a sociedade. Criar valor para a sociedade 
é um requisito essencial para a sustentação 
do empreendedorismo porque quanto mais a 
maré sobe mais os barcos se levantam. Além 

Pró-acção

Inovação
Risco
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Fig. 3 – As fases do Processo de Empreendedorismo

disso, ser-se rico num país pobre é uma qua-
lidade amarga.

A inovação, enquanto combinação única de 
recursos é a outra ideia contida na definição 
de empreendeorismo. Mesmo com idênticos 
recursos é sempre possível a um empreen-
dedor que está atento à envolvente e ousa 
desafiar a sua imaginação, combiná-los de 
uma forma única e encontrar uma vantagem 
competitiva.

Por fim, o empreendedorismo diz respeito 
à exploração de oportunidades: estas são, 
como veremos, o princípio e o fim do proces-
so empreendedor. Onde poderemos encon-
trá-las? Precisamente à nossa volta. Sempre 
que formos confrontados com um problema 
que necessita de ser resolvido, com uma ne-
cessidade não satisfeita, aí está uma oportu-
nidade. As oportunidades abundam à nossa 
volta mas só se detêm nas mentes bem pre-
paradas para as receber. É uma procura activa, 
constante e com propósito que requer uma 
atenção permanente à envolvente e requer 
uma mente curiosa: E se isto fosse assim? E se 
existisse este produto ou serviço? Porque é 
que isto não poderá ser feito de outra manei-
ra – com menos esforço, menos custos, maior 
qualidade...? Será que as pessoas gostariam 
disto (ou daquilo)? Que problemas existem? 
Como podem ser resolvidos?

A ideia de que o empreendedorismo deve ser encarado como um processo é comum a muitos 
autores que escrevem sobre o assunto mas nem todos identificam o mesmo número de fases. Nós 
iremos considerar seis:

O Processo 
de Empreendedorismo

A primeira ideia a reter na análise deste processo é que ele é contínuo, isto é, trata-se de uma 
actividade normal e constante dos indivíduos e das organizações: um modo de ser. O empreen-
dedor entra num negócio ou num projecto, com uma ideia para entrar e outra para sair. À partida 
nenhuma ideia nos pode encostar a uma parede ou levar-nos a uma situação da qual não temos 
saída possível. É nisto que temos de pensar antes de entrarmos num negócio: e depois? Todos 
nós sabemos que em nenhuma circunstância  a nossa ideia irá perdurar no tempo tal como hoje 
a concebemos e a visão de uma possibilidade concreta de saída, ainda que vá adquirindo formas 
diferentes no futuro, é indispensável no começo e ao longo de todas as fases do processo.  BN

Saída Estratégica
Implementação 

e Gestão

Desenvolvimento 
do Conceito de 

Negócio

Determinação 
dos Recursos 
Necessários

Aquisição dos 
Recursos 

Necessários

“O empreendedorismo é um processo atra-
vés do qual indivíduos ou grupos criam valor 
reunindo para tal conjuntos únicos de recur-
sos para explorar oportunidades existentes 
na envolvente”
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actual contexto sócio-económico, marcado 
pelo desenvolvimento rápido e competitivo, 
serve, não só para disseminar a consciencia-
lização sobre marcas, como até para revelar 
a nossa “posição” no mundo atual.

Conceito
Seis aspectos fundamentais definem a Pu-
blicidade:
• é uma forma de comunicação paga;
• o anunciante é identificado;
• tenta persuadir ou influenciar o consumi-
dor a adoptar um comportamento, poden-
do, porém, em muitos casos, servir apenas 
para a tomada de consciência (percepção/
conhecimento) de determinada instituição 
ou produto;
• a mensagem é transmitida através de dife-
rentes meios;
• leva a mensagem a uma larga audiência de 
potenciais consumidores;
• é uma forma de comunicação de massas, 
logo não presencial.

A comunicação ocorre quando alguém 
transmite informação, ideias ou sentimen-
tos através do discurso ou de imagens. Ainda 
que possa ocorrer através de todos os senti-
dos, do cheiro, do tacto, do paladar, do som e 
da visão, apenas dois são fundamentais para 

Para onde quer que os sentidos nos dirijam, 
a publicidade está presente. Vem de todo o 
lado: rádio, televisão, jornais, revistas, ou-
tdoors e até transportes públicos. O mer-
cado global cresceu de modo espantoso e 
diversificou as suas formas. Neste contexto, 
a publicidade serve três propósitos funda-
mentais: manter ou conquistar novos clien-
tes; incrementar a utilização de produtos ou 
serviços pelos clientes, e; ajudar potenciais 
clientes a escolher entre marcas concorren-
tes. Independentemente da consciência, 
que se possa ou não ter, a publicidade pro-
duz forte impacto nas pessoas; é incontor-
nável! 

Vejamos a crescente importância que a pu-
blicidade tem vindo a adquirir. Todos os dias 
vemos cerca de cem anúncios; a publicida-
de influencia não só a decisão de compra, 
mas também a atitude e mentalidade das 
pessoas; a publicidade reflecte a cultura de 
uma nação; publicidade e cultura afectam-
-se mutuamente; a indústria da publicidade 
suporta os Media; na realidade, os Media 
sobrevivem da publicidade com ela andan-
do de mãos dadas; a publicidade pode ser 
utilizada como ferramenta efectiva de cau-
sas sociais; a publicidade ajuda a disseminar 
informação tecnológica e a inovação. No 

Objectivo: Vendas!

a publicidade: o som e a visão.

O som: está presente na rádio, televisão, mi-
cro chips em revistas, etc.

A visão: ou seja, a imagem, é o mais útil meio 
de comunicação, fundada na irredutível ci-
tação recorrente: “uma imagem vale mais 
que mil palavras”.

A informação: encontra sinónimos no co-
nhecimento, factos ou notícias. Assume vá-
rias formas: Completa ou incompleta! Parcial 
ou enganosa! Encontra-se também na for-
mulação de questões como: O que é isto? O 
que parece? Como funciona? Quais os seus 
benefícios e inconvenientes?, entre outras.
É paga: se o anúncio foi criado e colocado 
nos Media, então a sua criação, o tempo ou 
o espaço nos meios escolhidos tem de ser 
pago. É neste aspecto que a Publicidade se 
separa das Relações Públicas.

É persuasiva: a sua finalidade é identificar e 
diferenciar um produto de outro e persuadir 
o cliente a preferir um em detrimento de ou-
tro. Produtos, serviços ou ideias são coisas 
que o anunciante quer vender aos consu-
midores. Há três diferenciações básicas nos 
produtos:

Bons Negócios / Tema de capa / Publicidade

“Muito já se disse e escreveu 
sobre publicidade. Sistema-
tizamos-lhe aqui os aspectos 
determinantes do tema. Após 
a leitura, certamente,terá mais 
presente a importância cres-
cente dos vários aspectos que 
concorrem para a definir, distin-
guindo Vendas pessoais e não 
presenciais”

Bem-vindo ao maravilhoso mundo da Publicidade!
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• perceptíveis, quando há obvias diferenças 
de cor, tamanho, formato, etc;
• imperceptíveis, quando as diferenças exis-
tem mas não são óbvias;
• induzidas, quando, não havendo uma dife-
rença óbvia, ainda assim enfatiza um aspeto 
particular. 
Anunciantes identificados: assinala, junto da 
audiência, quem são os anunciantes. 
Vários media: como jornais, revistas, rádio, 
televisão, outdoors, painéis publicitários, 
etc. 
• tudo o que possa ser usado para comunicar 
ideias, de uma pessoa para outra, de modo 
não presencial.

Objectivo: Vender
Há dois modos básicos de vender: presen-
cial e não presencialmente. Na venda pesso-
al é necessário que comprador e vendedor 
estejam juntos. Na não presencial, o vende-
dor faz a aproximação usando um meio, ou 
seja, a publicidade. 

A venda pessoal traz consigo vantagens 
como: o vendedor tem tempo para discutir 
os aspectos do produto; o comprador tem 
tempo para colocar questões, encontrar res-
postas e examinar as evidências, a favor ou 
contra; permite ao vendedor saber a quem 
foi vendido o produto e ainda, facilmente, 
localizar potenciais compradores. As des-
vantagens desta abordagem decorrem, es-
sencialmente, do facto de, tratando-se de 
trabalho intensivo, ser dispendiosa e consu-
mir muito tempo.

Publicidade: que vantagens?
Podendo parecer que as vendas pessoais 
são melhores, todavia, a publicidade é mais 
eficaz. Importa sublinhar que a publicidade 
está em todo o lado. O anunciante pode não 
ver o consumidor individual, mas também 
é verdade que o pode conhecer. Por outro 
lado, a publicidade pode ter custos inferio-
res, por cliente potencial, aos da venda pes-
soal.

À guisa de conclusão, podemos afirmar 
que a publicidade é a melhor ferramenta de 
Vendas. Ainda que não presencial, é a mais 
eficaz!  BN

Bons Negócios / Tema de capa / Publicidade

“Podendo parecer que as vendas pessoais são melho-
res, todavia, a publicidade é mais eficaz” 
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toda a árvore. Neste caso, as raízes represen-
tam o processo de introdução do parceiro 
principal, vinculado a perfis bem caracteriza-
dos e únicos dos outros parceiros. Estes per-
fis formam o fundamento dos programas de 
canal, assim como as raízes formam o funda-
mento da árvore. A atenção dada em regar as 
raízes de uma árvore é recompensada com o 
pleno crescimento do seu tronco e dos frutos 
nos ramos. 
De forma semelhante, o controle do processo 
de monitorização dos parceiros, regras, pa-
péis desempenhados e a transparência com 
que estes são administrados, irão definir a di-

Os fundamentos de marketing dão extrema 
importância ao valor da segmentação e à de-
finição dos mercados, assim como à captura 
de nichos de mercado existentes em deter-
minados segmentos. Esta é a prática mais efi-
ciente de organização e venda de produtos.

No entanto, as empresas que atuam com es-
tratégias de parcerias, raramente incorporam 
esta prática nos seus processos de seleção 
dos canais mais alinhados para atender mer-
cados específicos. Em nenhuma outra situ-
ação esta atitude é mais importante do que  
numa estratégia de Go To Market.

As melhores práticas ensinam que a defini-
ção apropriada do perfil do canal e a aloca-
ção de colaboradores na gestão deste ecos-
sistema constituem a raiz das estratégias de 
sucesso. Isto deve-se ao facto de todas as 
empresas deverem estar plenamente cientes 
de quais os papéis que devem ser desempe-
nhados pelo seu canal, e dos colaboradores 
que devem ser recrutados para os diversos 
programas de Canal, de forma a assegurar o 
seu sucesso.

O crescimento bem sucedido de um canal 
está fundado na definição apropriada dos 
perfis/ tipos destes parceiros e na medição e 
monitorização do desempenho em relação a 
estes perfis.

Este processo pode ser comparado ao cresci-
mento de uma árvore, em que a devida aten-
ção à raiz garante o crescimento saudável de 

Plante, 
porém cultive!

Por Renato Machado 
Diretor Executivo de 
Market Growing

Bons Negócios / Tema de capa / Go To Market

mensão e a estrutura dos programas de canal, 
assim como os benefícios específicos ofereci-
dos por cada programa.

A melhor prática de canais, neste caso, exige 
que a eficiência e o resultado dos programas 
em andamento sejam interpretados a partir 
de formas de medição vinculadas ao progra-
ma e processadas tendo em vista todas estas 
regras, papéis desempenhados e controles de 
acesso.

Os administradores de marketing dos pro-
gramas de canal podem então utilizar estes 
indicadores de desempenho para a tomada 
de decisões quanto a uma série de elemen-
tos do programa centrados em diferentes 
tipos de parceiros e atividades tais como li-
deranças, fundos e comunicações. Todos os 
ecossistemas exigem equilíbrio para possível 
sustentabilidade.

Além de plantar, cultive a sua árvore. 
Somente assim poderá colher os frutos. BN

“O crescimento bem su-
cedido de um canal está 
fundado na definição 
apropriada dos perfis/ 
tipos destes parceiros”

www.marketgrowing.com
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sível!’). Defendo que o mais importante é 
percebermos ‘qual o ponto em que nos en-
contramos e para onde queremos ir’ ou, de 
forma mais concreta, qual o grau de satisfa-
ção com a nossa vida actual e como seria o 
cenário de satisfação plena!

Como tirar então a fotografia à vida?
 Através de uma ferramenta muito simples e 
muito poderosa! - a Roda da Vida. Consiste 
em representar graficamente as diferentes 
áreas na vida (ver abaixo) e de avaliar cada 
área de acordo com o grau de satisfação 
pessoal, colocando-se a pergunta ‘De 0 a 10, 
quão satisfeito estou com…?’ Por exemplo:

Na minha vida pessoal e profissional, tenho 
a possibilidade de interagir com centenas de 
pessoas. Há 10 anos a trabalhar na área da 
formação e desenvolvimento pessoal, tive 
a oportunidade de observar e de me rela-
cionar com pessoas que, ainda que muito 
diferentes, têm algo que as une… estão cada 
vez mais ‘inquietas’. Qual é o motivo dessa 
agitação, dessa inquietação? A Mudança! 
Tudo muda…pessoas, tecnologia, hábitos, 
paradigmas, e ‘o novo’ vigora cada vez me-
nos tempo para dar lugar a ‘outro novo’! 
Actualmente, somos diariamente assedia-
dos com chavões como ‘excelência pessoal’, 
‘alto desempenho’, ‘sucesso’, ‘relações po-
derosas’, ‘potencial humano’, ‘nova atitude’…
entre outros…as pessoas sentem ‘na pele’ a 
mudança e a sua rapidez. E querem acompa-
nhá-la, querem crescer a nível pessoal, ser 
melhores! 

Todavia, qual é a reacção das pessoas a este 
tipo de expressões? 
Do que observo, constato que há, usual-
mente, uma de quatro reacções possíveis: 
indiferença (são tão latas que quem as ouve 
considera que ‘dizem tudo sem dizer nada’); 
desresponsabilização (frequentemente a 
sua intangibilidade leva a que as pessoas, 
não conseguindo avaliar a sua performan-
ce, se desresponsabilizem da mesma); au-
tocrítica excessiva (seja qual for o nível de 
performance das pessoas, por comparação 
com outras, consideram que nunca serão su-
ficientemente boas) e reflexão (quem ouve 
pergunta-se: ‘Afinal o que é a excelência?’…
onde estou? Para onde quero ir?)

O que é a Excelência, afinal? 
Este é um conceito que varia de pessoa para 
pessoa, de área para área e dependendo da 
métrica utilizada.
Nos anos 80 avaliavam-se as competências/

aptidões através do Quociente de Inteli-
gência (QI) – medindo através de testes que 
avaliam a capacidade de raciocínio lógico 
dedutivo. Este conceito caiu em ‘desuso’ 
por pouco ou nada contemplar a vertente 
emocional. No final dos anos 90, surge um 
novo conceito, o Quociente Emocional (QE) 
(a capacidade de identificarmos os nossos 
sentimentos e os dos outros, que ditaria o 
grau de (in)sucesso nos relacionamentos e, 
consequentemente, na vida). Contudo, hoje, 
também isso já não é suficiente! Actual-
mente fala-se de ‘Quociente Espiritual’, que 
envolve não só competências cognitivas e 
emoções, mas também a ligação ‘ao todo’, ao 
‘Universo’, a uma entidade global…e come-
çam a surgir expressões como ‘propósito de 
vida’, ‘significado de vida’, ‘estarmos alinha-
dos’, etc. … 

Mas como se chega à Excelência? 
 ‘Como é que se faz?’, ‘Por onde é que se co-
meça?’ são as perguntas que mais ouço das 
pessoas com quem me cruzo. 
Ao que lhes respondo ‘tire uma fotografia à 
sua vida!’. Depois do espanto inicial por pen-
sarem ‘Uma fotografia à vida? É impossível’, 
dão-me o benefício da dúvida e perguntam 
‘Como?’ (um sinal de novos tempos, já que 
em tempos idos, ficariam pelo ‘É impos-

Excelência Pessoal 
e Alto Desempenho
Por Ana Sá, Gestora de produto na Ahptus
                    / Coach, Formadora e Oradora Motivacional

anasa@ahptus.com

(Após o preenchimento) Está encontrado 
o seu ponto de partida! Está tirada a foto-
grafia!  Poderá avaliar se há ou não equilí-
brio e qual(ais) a(s) área(s) da sua vida que 
precisa(m) de atenção! Deve encontrar a 
área de alavancagem, ou seja, aquela cres-
cendo terá mais impacto positivo em todas 
as outras áreas, e começar por focar a sua 
atenção nessa dimensão.

Depois de realizada a avaliação, cada pes-
soa deverá pensar qual é para si um cenário 
com grau de satisfação 10 em cada uma das 
áreas. Nesse momento estará a encontrar o 
seu ponto de chegada!

Sabendo onde está e para onde se quer ir, é 
através da definição clara de objectivos (que 
deverão ser específicos, motivantes, alcan-
çáveis, realistas e definidos no tempo) que 
atingirá as suas metas e com isso a plenitu-
de…o 10 em cada uma das áreas da sua vida! 
Depois…bem… depois é só delinear o cami-
nho e aproveitar a viagem!

Lembre-se que o melhor Negócio que faze-
mos é a Vida! Obtemo-la a troco de nada! 
A sua Vida está nas suas mãos, cuide dela 
porque ninguém o fará por si!  BN
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possa arranjar, do incómodo, das críticas dos 
outros, do ridículo, etc.  É um nível interior 
em que se nota que a pessoa vai mesmo lá 
chegar.  Em que a pessoa, sempre que faz o 
que tinha de fazer, aumenta a sua crença no 
resultado, aumenta a sua crença em si mesma 
e nos outros, em que os níveis de confiança, 
estima, responsabilidade, exigência e felici-
dade aumentam enormemente. 
É uma fase em que sentimos que quase não 

Todos os passos são importantes, mas consi-
dero que este passo que vou abordar deve ter 
uma atenção muito especial, porque se não 
for realizado bloqueia-nos e acabamos por 
não conseguir o que desejamos.
Tenho encontrado pessoas que não sabem 
exactamente o que querem, ou não querem 
pensar nisso por medo de sofrerem uma de-
silusão, já que dentro delas acham que não 
vão conseguir realizar os seus sonhos. Encon-
tro um outro grupo, que sabe o que quer, mas 
esse desejo ainda não tem a força suficiente 
que os faça, em vez de apenas desejar, passar 
para o estado do querer mesmo. 

Acontece que para que os sonhos se reali-
zem mesmo, e não andemos a perder tempo 
e a acumular desilusão, temos de entrar num 
estado de vai ser mesmo. Quando estamos 
neste estado, o nosso nível de envolvimento, 
crença, certeza interior e fé, aumentam dras-
ticamente e podemos desenvolver hábitos 
críticos para ter sucesso, sendo um deles o 
compromisso. 

O Compromisso
Resume-se a uma prática, agora um pouco 
fora de moda, que consiste em cumprir com 
a palavra. Ou seja, se eu digo e assumo que 
vou fazer algo, faço-o mesmo, no prazo defini-
do, independentemente dos obstáculos, das 
circunstâncias atenuantes, das desculpas que 

O que mais falta 
para vencer a crise
Por Adelino Cunha , Fundador do I Have the Power® - Excelência Pessoal e Sucesso ao alcance de Todos

“Para que os sonhos se reali-
zem(...) temos de entrar num 
estado de vai ser mesmo” 

conseguimos conter a força e alegria interio-
res, já que estamos mais perto de ver o sonho 
realizado. Sentimos, ouvimos e vemos o mo-
mento em que o vamos conseguir. 
Não se coloca a questão de agir. O agir entra 
em modo automático. A sensação de poder e 
de realização aumenta de cada vez que não 
nos desviamos, não fugimos do que nos com-
prometemos a fazer, mas vamos confiantes e 
decididos em direcção ao destino ambiciona-
do. Quantos não conseguem o que querem 
porque simplesmente adiam, desculpam-se e 
fogem dos compromissos? 

Querer mesmo
Se isso acontecer consigo, saiba que é um 
sintoma de que verdadeiramente ainda não 
tomou a decisão de querer o seu sonho. Se 
acontecer com outros, nomeadamente nos 
relacionamentos, saiba que é um sinal de que 
as outras pessoas ainda não querem “à séria” 
o sonho delas. 
• Fale repetidamente do sonho e do momento 
em que o vai conseguir. 
• Veja repetidamente o sonho e esses mo-
mentos. 
• Sinta-se nesse momento, como se estivesse 
a viver esse sonho, e chegará o dia em que ac-
tivará dentro de si o estado do vai ser mesmo 
e vai ser agora.  

Parabéns. Nesse momento começará a palmi-
lhar o caminho de mais um Sucesso tremendo 
na sua vida. BN

www.ihavethepower.net

“Para termos êxitos 
podemos fazer tantas 
coisas... ler livros, assistir 
a workshops e palestras, 
tirar cursos, falar com 
pessoas, etc.”
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A locação está definida no artigo 1022.° do 
Código Civil, estando o seu regime definido 
nos Artigos 1022.º a 1113.º do Código Civil.

• Artigo 1022.° do Código Civil: 
“Locação é o contrato pelo qual uma das 
partes se obriga a proporcionar à outra o 
gozo temporário de uma coisa mediante re-
tribuição”. 

O contrato de locação designa-se arrenda-
mento quando tem por objecto uma coisa 
imóvel e aluguer quando incide sobre coisa 
móvel (cfr. Artigo 1023.º do Código Civil).

O decreto-lei n.°149/95 de 24 de Junho, de-
fine o regime jurídico do contrato de locação 
financeira, cuja definição legal consta do seu 
artigo 1.°:

• Artigo 1.° do Decreto-lei n.°149/95 de 24 
de Junho: 
“Locação Financeira é o contrato pelo qual 
uma das partes se obriga, mediante retribui-
ção, a ceder à outra o gozo temporário de 
uma coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou 
construída por indicação desta, e que o lo-
catário poderá comprar, decorrido o período 
acordado, por um preço nele determinado 
ou determinável mediante simples aplica-
ção dos critérios nele fixados.”

As normas legais indicadas fornecem a 
noção de contrato de locação e de contra-
to de locação financeira. São dois contratos 
previstos e regulados, o de locação no Códi-
go Civil, do Artigo 1022.º ao Artigo 1113.º, 
e o de locação financeira no decreto-lei 
n.°149/95 de 24 de Junho.

Das noções legais de ambos os contratos, 
supra indicadas, ressaltam as suas caracte-
rísticas fundamentais. 

Os contratos 
de locação e de locação financeira
Por Leonel A. T. Silva, Advogado

Breve incursão histórica

Tal como é referido pelo Prof. Dou-
tor Diogo Leite de Campos “ (…) Surge, 
consequentemente, uma frequente con-
fusão entre o objectivo económico do 
contrato e os instrumentos legais da 
prossecução daquele, a sua estrutura 
jurídica. Subordinando-se, incorrecta-
mente, estes instrumentos legais à fina-
lidade económica ou mesmo à disciplina 
contabilística. Existe um utilitarismo que 
vem perturbar mais ainda uma estrutura 
jurídica muito compósita, com evidentes 
dificuldades de redução unívoca a um 
esquema contratual bem definido.
Esta dificuldade reflecte-se nos escritos 
jurídicos até hoje produzidos, por vezes 
contraditórios na análise feita do con-
trato e nas conclusões a que chegam.
Não quero deixar de salientar, de uma 
vez por todas, que a caracterização do 
contrato de locação financeira, como de 
qualquer outro contrato, tem de assen-
tar na sua estrutura jurídica, na sua re-
gulamentação legal e em não quaisquer 
outros aspectos, sejam financeiros, eco-
nómicos ou contabilisticos. Embora es-
tes possam ter importantes consequên-
cias práticas e servir para compreender 
melhor a figura em análise.”

As características do contrato de locação;
Da noção legal “o contrato pelo qual uma 
das partes se obriga a proporcionar à outra 
o gozo temporário de uma coisa, mediante 
retribuição” ressaltam 4 características es-
senciais do contrato de locação:
1) Uma das partes obriga-se a proporcionar 
à outra o gozo de uma coisa; 
2) A outra parte tem o direito de exigir esse 
gozo; 
3) O gozo é temporário; 
4) A cedência do gozo é feita mediante re-
tribuição.

As características do contrato de locação 
financeira;
O contrato de locação financeira acrescenta 
algumas características distintivas relati-
vamente ao contrato de locação. Podemos 
identificar elementos comuns a ambos os 
tipos de contrato:
1) A obrigação de ceder o gozo de uma coisa; 
2) O locador é o proprietário da coisa; 
3) A outra parte tem o direito de exigir aque-
la cedência; 
4) O gozo é temporário; 
5) O gozo é retribuído.

Possuindo porém um conjunto de caracte-
rísticas que o afastam do regime geral da 
locação:
1) O objecto do contrato é adquirido ou 
construído por indicação do locatário;
2) O locatário pode adquirir a coisa decorri-
do o prazo acordado;
3) Esse preço deve ser determinado no con-
trato ou determinável mediante simples 
aplicação dos critérios aí fixados.
Esta é a distinção legal entre os dois tipos 
de contrato. São estas características que 
permitem identificar um ou o outro tipo de 
contrato e aplicar o regime jurídico respec-
tivo.  BN

Bons Negócios / Consultório Jurídico / Opinião 

www.leonelatsilva.pt
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Cruz Vermelha
Portuguesa

www.cruzvermelha.pt

A última “trincheira” na defesa da Vida, da Saúde e da Dignidade humanas.

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), insti-
tuição humanitária não governamental de 
carácter voluntário e de interesse público, 
sem fins lucrativos, tem como missão pres-
tar assistência humanitária e social – em es-
pecial aos mais vulneráveis – prevenindo e 
reparando o sofrimento, e contribuindo para 
a defesa da vida, da saúde e da dignidade 
humana. Com estruturas descentralizadas 
por todo o território nacional, a CVP possui 
179 delegações.

Foi fundada pelo médico militar lisboeta 
José António Marques, em 1865. Um ano 
antes, tinha representado o rei D. Luís I na 
conferência internacional que deu origem à 
I Convenção de Genebra.

O órgão fundador, o Movimento Internacio-
nal da Cruz Vermelha e do Crescente Verme-
lho, resultou, em grande parte, do trabalho 
de Henry Dunant, em 1863. Dunant tinha 
testemunhado, em 1859, a batalha de Solfe-
rino, tendo organizado esforços de assistên-
cia para os cerca de 40 mil soldados feridos 
no campo de batalha. A Cruz Vermelha con-
ta, actualmente, com cerca de 97 milhões de 
voluntários em todo o mundo.

A Grenke, no âmbito da sua Responsabi-
lidade Social – levada muito a sério pela 
empresa e por todos os seus colaboradores 
– deu um apoio de natureza financeira à CVP 
do Montijo. BN

O Editor
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A Teleassistência CVP consiste num inova-
dor serviço telefónico de apoio, concebido 
para dar uma resposta personalizada e ime-
diata em qualquer situação de urgência ou 
solidão. Este serviço destina-se a pessoas 
que se encontram em situação de depen-
dência (por idade, doença prolongada, con-
valescença, incapacidade ou isolamento) 
ou a pessoas autónomas, mas que desejam 
sentir-se mais seguras. Disponível 24 horas 
por dia, 365 dias por ano, abrange todo o 
território nacional e funciona através de um 
equipamento fixo ou móvel. A Teleassistên-
cia pode ainda incluir outros serviços tais 
como: 

• Agenda Pessoal;
• Médico ao domicílio;
• Cartão de Saúde.

Com o serviço de comunicação fixo, o utili-
zador dispõe de uma pulseira ou colar com 
um botão de emergência que, ao ser pres-
sionado, de qualquer parte da sua residên-
cia, estabelece contacto telefónico imediato 
com a CVP.

A instalação do equipamento será realizada 
por um técnico especializado.

O equipamento pode também integrar vá-
rios acessórios e sensores (fumo, gás, intru-
são, queda, etc.).

• Assistência permanente e
em qualquer eventualidade;

• Mais tranquilidade,
autonomia e segurança.

Com o serviço de comunicação móvel, o 
utilizador pode optar por um equipamento 
com um botão de emergência que, ao ser 
pressionado, fornece a sua localização por 
GPS  estabelece contacto telefónico imedia-
to com a CVP. 

Adicionalmente, dá-lhe também a possibili-
dade de enviar uma mensagem de “call me” 
para dois números de telemóvel por si indi-
cados e ainda receber chamadas no equipa-
mento.

A Cruz Vermelha sempre perto de si.

O Serviço de
Teleassistência

Teleassistência Fixa

Principais 
Vantagens

Teleassistência Móvel
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outras línguas e pela qualidade das nossas 
infra-estruturas e redes de comunicações.

Pleno emprego no sector
No que concerne aos candidatos, uma lar-
ga fatia dos profissionais deste sector está 
numa situação de pleno emprego. Ainda que 
o final de 2011 e o início de 2012 possam ter 
trazido algum desemprego, trata-se sobre-
tudo de candidatos que estão em projectos 
de outsourcing, desempenham funções de 
suporte, trabalham em empresas vocacio-
nadas para o mercado interno ou que apre-
sentam menos qualificações. E, em muitos 
casos, é uma situação transitória e de curta 
duração. 
Entre os profissionais mais valorizados (tan-
to em Portugal como no estrangeiro), pode-
mos destacar que possuem boa experiência 
em criação de software, Engenheiros liga-
dos à criação de produtos, perfis de I&D e 
de comercialização de soluções interactivas 
e conteúdos multimédia, de eminente valor 
gráfico, para dispositivos móveis.

Para 2012, creio que podemos esperar um 
mercado de TI bastante dinâmico e com 
fronteiras cada vez mais esbatidas. De uma 
forma muito clara o mundo está a entrar-nos 
pela porta, mostrando-nos quão globais são 
os mercados e que a tecnologia não tem, de 
facto, nacionalidade. BN

Efectivamente, quando olhamos para o 
mercado, verificamos que aquilo que nos 
é solicitado hoje, tanto ao nível de perfis 
quanto de competências mais valorizadas, é 
diferente daquilo que nos era solicitado há 
apenas quatro ou cinco anos atrás. Este é um 
sector que tem amadurecido rapidamente e 
onde, por vezes, são necessários profissio-
nais e níveis de experiência que simples-
mente não existem por cá, porque não hou-
ve projectos que lhes proporcionassem esse 
know-how específico. 

O mercado de TI é um dos poucos que, glo-
balmente, tem sobrevivido à actual crise e a 
outras anteriores. Pelas suas características, 
é um sector que facilmente se orienta para 
novos projectos, produtos e para os merca-
dos externos – há muito que o nosso país se 
tornou pequeno para a ambição destas em-
presas. É muito estimulante falar com em-
presas, algumas de estrutura reduzida, que 
se mostram bastante optimistas pela quan-
tidade de projectos, perspectivas de cresci-
mento e de recrutamento. Muitas garantem 
que a maior dificuldade que sentem prende-
-se com a obtenção de financiamento para 
poderem investir.

Tendências de 
emprego no sector das TI
Por Anabela Silva, Business Manager Hays Recruting experts in information Technology

“Há alguns anos tive 
oportunidade de assistir 
a uma conferência onde 
o principal orador dizia 
que muitas profissões 
ligadas às tecnologias 
de informação estavam 
ainda por criar”

Exigência a crescer 
Neste último ano, os empregadores torna-
ram-se mais exigentes quanto aos perfis 
que procuram; têm uma noção clara do que 
precisam e querem fazer apostas seguras 
quando contratam. Empresas de todos os 
sectores têm revelado uma preocupação 
crescente com a eficiência e rentabilidade, 
que tem encorajado o investimento em so-
luções de CRM, BI e sua integração com o 
ERP. Começam felizmente a despertar para 
a importância de contratar profissionais de 
TI que acrescentem valor ao negócio, forne-
cendo informação estratégica à tomada de 
decisão. Têm apostado, por isso, em perfis 
como Analistas-Programadores, Administra-
dores de Sistemas e Gestores de Aplicações. 
Empresas que anteriormente recorriam ao 
outsourcing para dar resposta a este tipo 
de necessidades, estão agora dispostas a 
investir nos seus próprios departamentos 
internos de TI, evitando assim a perda de co-
nhecimento de negócio. 

Por outro lado, o advento dos smartphones, 
dos tablets e outros equipamentos seme-
lhantes tem encorajado a criação de produ-
tos que permitem optimizar a utilização des-
tes equipamentos, potenciando um nicho de 
projectos inovadores que parecem imunes 
a qualquer crise. Em tendência oposta está 
a área de consultoria, que se debate com a 
redução de projectos, em particular aos que 
estão associados à Administração Pública ou 
empresas desta esfera, por força da conten-
ção de custos generalizada.
Outra tendência em alta é a implementação 
de centros de serviços partilhados no nos-
so país, e são vários os factores que levam 
a que as empresas o façam, seja pela quali-
dade dos profissionais; pelas remunerações 
mais competitivas do que as de outros paí-
ses europeus; pela facilidade de encontrar 
profissionais com um domínio fluente de 

www.hays.pt 
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Saiba tudo em grenkerenting.pt/candidaturas.
Conheça os nossos Projectos Socias em grenkerenting.pt/responsabilidade.
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Título Gestão de Projetos 
com o Microsoft Project 2010
Autor Rui Feio
Editora FCA
Comentário Nesta obra o Leitor é acompanhado 
a desenvolver, em paralelo, o estudo das diversas 
fases da vida do projeto e a sua implementação no 
Project 2012 através de 84 exercícios práticos.

Referência no mercado da segurança, a Prevel é uma 
empresa especializada em consultoria, desenvolvimen-
to e implementação de soluções de controlo, detecção e 
alarmes, bem como sistemas de incêndio, controlos de 
acesso e CCTV (Câmaras e Circuitos Fechados de Televi-
são).
Vale a pena olhar para uma história de trinta anos, que 
possibilita, graças ao conhecimento adquirido, a análise 
rigorosa de riscos, perigos e perdas, para aplicar no es-
tudo, projecto e montagem das melhores soluções, para 
particulares e empresas.
A Prevel integra o Grupo onde estão também a Espírito 
da Sabedoria, Ensino e Formação, a Prado, Gestão e Ad-
ministração de Condomínios, e a UNDO, Gestão e Recu-
peração de Créditos.

Os próximos Eventos BN terão lugar nos dias 19 
e 21 de Junho, em Lisboa e no Porto, respectiva-
mente. Os Oradores convidados são o João Gar-
cia, célebre Alpinista português e um dos maiores 
de sempre a nível mundial, e o Valter Alcoforado, 
diretor executivo da Knowing Counts, conferen-
cista de renome especializado em Networking, 
Sales & Marketing e Business Management.

Título Negociar
Autor Gonçalo Cunha Rodrigues
Editora Lidel
Comentário De leitura rápida e descomplicada, 
com base em diálogos e exemplos práticos, NE-
GOCIAR ajuda-o a melhorar as suas competências 
em negociação nas mais diversas actividades e a 
conseguir mais e melhores resultados!

Título SPSS - Guia Prático de Utilização
Autor Alexandre Pereira
Editora Edições Sílabo
Comentário O SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) é uma poderosa ferramenta in-
formática que permite realizar cálculos estatísticos 
complexos e visualizar, em poucos segundos, os 
resultados. Não obstante, dois óbices interpõem-
-se entre os desejos do utilizador e o seu objectivo: 
saber que teste estatístico utilizar para responder 
às suas questões e interpretar correctamente os 
resultados do cálculo estatístico efectuado. O pre-
sente trabalho pretende responder a esses dois 
problemas. Dá exemplos práticos de utilização de 
diversos testes estatísticos, explicitando os seus 
princípios de utilização e apresenta uma interpre-
tação sucinta dos resultados obtidos.

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.

Livros de Cabeceira

Próxima Edição

Parceiro em destaque

Eventos BN
em Junho

Bons Negócios / A Fechar
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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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