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PARCERIA 

IBERO BLEEP
& GRENKE

Nota: Condições sujeitas a aprovação pela Grenke Renting.

Centro de Escritórios 
Alto de Santa Catarina
Rua Marcelino Mesquita,
Nº1 - Salas 3/11
2705-134 Linda-a-Velha

Lisboa, Portugal
Tel: +351 91 523 54 31
Fax: +351 21 414 9319
nobre@bleepplc.com
www.bleepplc.com

Ibero Bleep

CONTACTE-NOS JÁ!

EM 20 MINUTOS, SEM 
BUROCRACIA, OBTENHA 

A RESPOSTA PARA AS
SUAS NECESSIDADES.

No sentido de continuar permanentemente a procurar soluções para melhorar a parceria com os 
seus agentes, a Ibero Bleep, estreitou parceria com a GRENKE RENTING, S.A., com o objectivo 
de proporcionar linhas de crédito para a aquisição de equipamentos, em condições vantajosas.

Faça já a sua simulação de renting em:

www.grenkerenting.pt/simulador/

DESCONTO PARA AGENTESIBERO BLEEP DE 3% + 3%!

service@grenke.pt
www.grenke.pt
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Afinal os Negócios Continuam…

Manuel Sousa 
Director

Estimados Leitores, findo 2012 e vencida a barreira do 21-12-2012, do calendário 
Maia, acabaram-se as desculpas, até porque, de acordo com o povo Maia, esta 
data aponta para o início de um novo ciclo e não para o fim do mundo.

Esta semana tive uma reunião muito interessante com um Parceiro, onde aca-
bamos por debater algumas boas práticas comerciais e administrativas. Ambos 
chegamos a uma conclusão interessante: somos ambas empresas multinacionais 
com uma performance acima da média relativamente a outros países do grupo. 
Mas sendo portugueses será isso possível?

A resposta é óbvia e a conclusão evidente. Quando queremos, sabemos fazer me-
lhor e com menos. A nossa cultura desde há muito nos obriga a olhar para baixo. 
Desafio-o, Caro Leitor, a olhar para cima: traçar objectivos ambiciosos e apostar 
em duas variáveis de sucesso – qualidade e diferenciação.

Este ano tem sido caracterizado por um sentimento extremamente positivo pela 
maioria dos nossos Parceiros e, fruto disso foi o surpreendente número de con-
tratos que “fechámos” neste primeiro mês. Desde sempre houve uma relação di-
recta entre o mercado e a GRENKE e, assim sendo, estou convicto que 2013 vai 
ser um ano de sucesso e de inversão da tendência.

Cabe-nos a todos calibrar os nossos pensamentos e atitudes para algo de positivo 
e pensar “Yes, We Can!” Boa leitura e...

Bons Negócios!

Design Deadinbeirute, Lda

Impressão MX3-Artes Gráficas, Lda.

Parque Industrial Alto da Bela Vista

Pavilhão 50, Sulim Park
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Segmentos //

Dica Foco

A Sage, empresa de desenvolvi-
mento de software de gestão e 
serviços para pequenas e médias 
empresas (PME), anuncia a atu-
alização das soluções Sage 2013 
(Linha 50/Next/Gestexper) para o 
cálculo automático do pagamento 
fracionado dos subsídios de Natal 
e férias para o ano de 2013.
“Ao longo dos últimos meses as 
empresas têm sido obrigadas a 
lidar com alterações à legislação, 
contudo os nossos clientes podem 
confiar plenamente nas nossas so-
luções, numa rápida resposta a to-
das as exigências e em versões atu-
alizadas em tempo recorde. Além 
disso dispõem do nosso suporte 
incondicional!” declara Joaquim 

A mais recente tecnologia Street View da Goo-
gle, apelidada de Trekker, já está a dar fru-
tos no Grand Canyon, com a publicação de 

imagens de 360º emitidas em tempo real. A equipa 
transportou mochilas com 18 Kg de sistemas de câ-
maras com 15 lentes para serem controladas atra-
vés de Android. As 9.500 imagens panorâmicas 
criadas já estão disponíveis no Google Maps. As 
imagens estão a tornar o mapa do Grand Canyon 
ainda mais detalhado, preciso e fácil de utilizar.

Ryan Falor, product manager do Google Maps, 
convida-nos a passear pelos trilhos estreitos e ca-
minhos do Grand Canyon, a descer até ao famoso 
trilho do Anjo Brilhante, a observar o Rio Colora-
do. Algumas das melhores imagens já estão dis-
poníveis no Website Maravilhas do Mundo onde é 
possível obter mais informações e conhecer mais 
factos e dados sobre o Grand Canyon ou então 
basta visitar a galeria de imagens actualizadas do 
Street View Gallery. «Um simples clique no rato 
irá transportá-lo até este local de outro mundo», 
explica Ryan Falor, Product Manager do Google 
Maps.

ACTUALIZAÇÃO
DAS SOLUÇÕES 2013

GRAND CANYON
BY STREET VIEW

GOOGLE

Machado, R&D Manager da Sage 
Portugal. De acordo com o estipu-
lado no Artigo nº3 e Artigo nº4 da 
Lei nº 11/2013 de 28 Janeiro, em 
2013, o subsídio de Natal deve ser 
pago a 50% até 15 de Dezembro e 
o subsídio de férias deve ser pago 
50% antes do início do período de 
férias. Os restantes 50% do subsí-
dio de Natal e de férias devem ser 
pagos em duodécimos ao longo 
do ano de 2013. Oportunamente, 
a Sage também irá disponibilizar 
a nova Declaração Mensal de Re-
munerações (aprovada pela Por-
taria n.º 6/2013 de 10 de Janeiro) 
para entrega após o processamen-
to até ao dia 10 do mês seguinte.

www.sage.com

www.google.com www.afinformatica.pt 

A D-Link, fornecedora de soluções de redes e 
comunicações para consumidores e empresas, 
apresentou uma nova app gratuita para dis-
positivos móveis, o D-ViewCam Mobile, que 
permite monitorizar redes de Videovigilância 
profissional e empresarial a partir de smar-
tphones, tablets iPhone, iPad ou Android. 

O D-ViewCam Mobile funciona com ligações 
Wi-Fi, 3G e LTE, permite controlar as insta-
lações a partir de qualquer lugar, identificar 
intrusos, detetar roubos ou comportamentos 
suspeitos, e inclusive receber alertas de mo-
vimento no dispositivo móvel, por SMS ou 
por email. O D-ViewCam Mobile oferece mo-
nitorização em tempo real para várias fontes 
de imagem, com até seis streamings de vídeo 
em smartphones e até 40 na versão disponível 
para iPad.

VIDEOVIGILÂNCIA MÓVEL

FliP:MAC 4
A Priberam lançou o FLiP:mac 4 e o 
FLiP:mac 4 Brasil, especificamente de-
senvolvidos para o Mac OS X da Apple. 
A empresa concebeu os componentes 
FLiP como um conjunto de módulos que 

Utilitários www.priberam.com

App

podem ser individualizados e integrados 
noutros produtos e serviços, online ou 
offline, potenciando um conjunto de novas 
funcionalidades. Inclui corretor ortográfico, 
corretor sintático, analisador morfológico e 
conjugador de verbos.
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adicionais ou renovadas. “É especialmente 
vocacionada para ambientes BYOD, uma 
vez que as organizações incentivam cada vez 
mais os seus colaboradores a levarem os seus 
próprios dispositivos para o local de traba-
lho, como os tablets, iPads, smartphones ou 
computadores portáteis, podendo usá-los 
como ferramentas de trabalho - fenóme-
no que tem sido quase imparável”, explicou 
Paulo Lopes, country manager da Enterasys, 
Portugal e Angola.

UMA GAMA COMPLETA
Nesta gama de produtos, estão engobados os 
pontos de acesso IdentiFi 3700, as controla-
doras, O Identify radar RF management & 
Security e o sofware de controlo de gestão 
e de visibilidade, OneFabric Control Cen-
ter. “Se for combinada com a solução mobile 
Identity in Access Management, representa 
uma solução completa e perfeita no que diz 
respeito a visibilidade e controlo de disposi-
tivos nomeadamente de BYOD”, sublinhou o 
director técnico da empresa, Gonçalo Tava-
res. O mesmo executivo referiu que com esta 
solução, a consultora Infotech colocou a En-
terasys num quadrante denominado cham-
pion (campeão), e que as soluções sem fios da 
empresa fizeram aumentar os seus dividen-
dos, passando a ter uma quota de mercado de 
36%, acima da média que ronda os 27%. Face 
à concorrência, a IdentiFi apresenta “um 
novo conjunto de características técnicas que 
a geração actual não ainda não endereçava, 
como o air time fairness, mecanismo que in-

tegra todas as normas. Se numa empresa ti-
vermos vários dispositivos que só suportam 
as normas anteriores, a ‘bd’, para larguras de 
banda mais baixas e tivermos um dispositivo 
que suporta a norma ‘n’ e não suporta a ‘bd’, 
então o airtime fairness corrige essa situa-
ção, atribuindo recursos de forma justa para 
quem tem dispositivos que suportem outras 
normas - uma entre muitas das novas carac-
terísticas”.

CUSTOS TRANSPARENTES
Os executivos da Enterasys afirmaram que 
“nesta solução não há custos ocultos, os 
clientes não pagam mais para ter as novas 
funcionalidades”. E como nem todos se po-
dem permitir certo tipo de investimentos, 
Paulo Lopes sugere que “poderiam sempre 
aguardar pela renovação tecnológica (da sua 
estrutura) para o fazer. E justifica: deixam 
de ter necessidade de fazer investimentos 
a montante, dos switches e activos de rede, 
entre outros, a cablagem”. Para chegar às 
empresas mais pequenas, a oferta está a ser 
negociada com operadores de telecomunica-
ções. Nesse caso, “Podemos deixar os pontos 
de acesso em casa do utilizador, trazer a con-
troladora e a plataforma de gestão para den-
tro do data center do operador e este passa 
a vender o serviço de rede como um serviço 
gerido, cobrado pelo utilizador, em que os 
utilizadores não notam diferença nenhuma. 
Paga em função da utilização por número de 
utilizadores. Uma controladora pode gerir 
várias empresas.”

Não se podendo definir uma solução para as 
empresas em geral, por existirem diferentes 
tipos de preocupações de acordo com o grau 
de segurança, de capacidade, das políticas in-
ternas e externas, trazer um dispositivo pode 
ser algo perfeitamente banal, um incentivo 
à produtividade, mas também pode ser uma 
grande ameaça ao negócio.

E, como cada empresa tem de ter uma es-
tratégia e decidir o que quer fazer, de forma 
consciente e planeada, a Enterasys lançou a 
IdentiFi: solução de conectividade sem fios, 
com garantia lifetime. A solução, abrange 
entidades de todos os sectores de activida-
de e dimensões, assim como as iniciativas 
BYOD (Bring Your Own Device/Traga o Seu 
Próprio Dispositivo), e é composta por uma 
nova gama de produtos dedicada a ambientes 
com alta densidade de dispositivos e de trá-
fego, elimina cabos, suporta vídeo e voz em 
larguras de banda semelhantes às do cabo e 
integra a tecnologia existente na organiza-
ção, não exigindo o pagamento de licenças 

O fabricante, fornecedor de infra-
estruturas de redes e de soluções 
de segurança, lançou uma solução 
de conectividade sem fios de nova 
geração, com garantia lifetime, 
chamada IdentiFi

[Da esquerda para a direita] Gonçalo Tavares, director técnico da Enterasys Portugal 
e Paulo Lopes, country manager da Enterasys, Portugal e Angola.Por Sónia Gomes da Silva

www.enterasys.com 

SEM FIOS
COM
GARANTIA
LIFETIME

ENTERASYS

Reportagem // Mercado
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www.ibt.pt 5 Tendências Tech

O ANO DA CONECTIVIDADE,
CONVERGÊNCIA, MOBILE,
CLOUD E REALTIME DATA
Uma análise da Gartner, realizada por 
Andrew C. Frank, Jennifer Becke Mitch-
ell David Smith, analistas de Media, 
Marketing e Tecnologia, respectiva-
mente, classificou a IBT (uma empresa 
da Holding BRZtech, com sede em S. 
Paulo, Brasil) como Cool Vendor

Quais as tendências que em 2013 vão 
surgir ou consolidar-se, influenciando 
os negócios e as visões das empresas? 

A IBT responde, com apoio do Research AYR 
Consulting, sobre o que será este ano para o 
sector da tecnologia.

1. CONECTIVIDADE
A conectividade instalou-se nas nossas vidas e 
está cada vez mais presente. A dependência de 
redes wi-fi, comunicações 3G, 4G não apenas 
nos nossos dispositivos móveis mas principal-
mente nos nossos locais prioritários (casa, tra-
balho, transportes, shoppings, etc.) revela que 
sem conectividade estamos completamente 
fora do mundo. Empresas e profissionais mu-
dam a sua performance presencial para uma 
performance conectada, podendo trabalhar, 
relacionar-se e produzir sem necessidade de 
proximidade física. Estar conectado é estar 
vivo, activo e produtivo.

2. CONVERGÊNCIA
Não adianta estarmos conectados se para isso 
precisamos de vários dispositivos. A depen-
dência dos smartphones, tablets e notebooks 
mostra que precisamos de ter tudo num único 
lugar. O e-mail, o Skype, a web, a agenda, os 
contactos, requerem acesso permanente e re-
gular mas de forma convergente, ou seja, num 
único dispositivo. Em complemento, tudo se 
torna cada vez mais conectado e convergen-
te: ténis conectados com smartphones, casas 
conectadas com carros, roupa conectada com 
medicina preventiva.
 
3. MOBILE & CLOUD COMPUTING
Para estarmos conectados e acessíveis impli-
ca estarmos móveis. O mobile agudiza esta 
noção de estar em movimento e ligado à net, 
uma vez que através dos smartphones con-
seguimos gerir a vida pessoal e profissional. 
Aceder ao nosso conteúdo de forma regular, 
esteja onde estiver, é crítico, pelo que alojar os 
nossos ficheiros em sistemas de cloud (mais 
ou menos desenvolvidos, grátis ou pagos) 
assume na mobilidade da vida maior impor-
tância do que ter de carregar um HD externo 
ou mesmo um computador com toda a infor-
mação arquivada – pesa, é desconfortável e 
inseguro. A mobilidade vai ganhar peso na 
vertente dos pagamentos e compras uma vez 
que tecnologias estão a permitir a possibilida-
de de podermos pagar tudo o que compramos 
com um smartphone, sem necessidades de 
andar com cartões, dinheiro ou outras formas 
de pagamento.

Por Luís Rasquilha, CMO da IBT The Realtime Web

4. APPS
Para tudo existe uma app – para controlar o 
filho na escola, os recebimentos da empresa, 
as calorias perdidas, o volume de tráfego, o 
tempo de espera num serviço, fazer um bolo, 
marcar um jantar num restaurante, etc. As 
Apps são as novas ferramentas da vida moder-
na. E entraram definitivamente nas nossas vi-
das trazendo um atalho para a conectividade 
e para os medias sociais. Estar na rede é estar 
conectado, mobile, online. Tudo através de um 
dispositivo que agrega as apps necessárias ao 
meu dia-a-dia.
 
5. REALTIME DATA
Com a velocidade de produção e consumo de 
informação, aceder em tempo real ao que está 
a acontecer é fundamental para não perder 
oportunidades. Conhecer os clientes, o que 
pretendem, o que fizeram, o que pretendem 
agora e o que vão querer no futuro está na 
ordem do dia. Guardar a informação já não 
é suficiente. Há que usá-la, trabalhá-la. Sem 
tempo a perder, porque o consumidor não o 
perde. A informação em tempo real, a atuação 
em tempo real e a venda em tempo real ga-
nham força neste novo mundo virtual, online, 
conectado e presente.

Mercado // Antevisão
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Parceiros // Em destaque

SERVIMICRO

Gerente e Director geral: Armando Fonseca

Gerente e Director geral: Paulo Silva

ALUGUER DE
MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS

SOLUÇÕES DE GESTÃO
PARA PME

A Servimicro, com sede em Torres 
Vedras, é uma empresa nacional, 
fundada em 1994, dedicada à co-

mercialização e implementação de soluções 
informáticas de gestão, incluindo software, 
hardware e redes, vocacionada para prestar 
apoio a pequenas e médias empresas.

Com o objectivo de melhorar a capacidade 
de gestão dos clientes, a Servimicro tem evo-
luído para outras áreas de actuação, sendo 
frequentemente requisitada em projectos de 
consultadoria de informática e gestão, que 
permitem ao cliente ter o contacto centraliza-
do com um único fornecedor e respectiva ex-
periência na sua área de negócio. A empresa 
tem por missão o estabelecimento de relações 

sólidas e duradouras com os clientes, pro-
curando oferecer às organizações soluções e 
serviços que lhes permitam obter um rápido 
e eficaz retorno do investimento efetuado. 
Para cumprir estes objectivos continuará a 
apostar na formação constante dos colabora-
dores, de forma a poder trabalhar com quali-
dade a todos os níveis.

Parceiro SAGE desde 1996, assegura eleva-
do nível de serviço e rapidez de intervenção 
na manutenção dos sistemas que instala, em 
qualquer ponto do país.

FOCO NO RETALHO
Nas soluções para o retalho, a Servimicro 
abrange livrarias, boutiques, cabeleireiros, 

www.quatronica.pt QUATRÓNICA

www.servimicro.pt

sapatarias, supermercados, talho e peixarias, 
panificadoras, oficinas, lojas de telemóveis, 
de produtos em segunda mão, electrodomés-
ticos e acessórios, perfumarias, retrosarias 
e consertos rápidos, brinquedos, avenças, 
tabacarias, quiosques, desporto, animais, 
móveis, lavandarias, mercearias e gourmet.

Com as soluções ZSRest, as ofertas chegam 
à restauração, com possibilidade do uso de 
terminais móveis, impressoras de cozinha, 
e entre outros, desenho de salas. Com a ZS-
Café, a Servimicro serve snack-bares, cafeta-
rias, padarias, pastelarias, quiosques e bares. 
A empresa oferece ainda diversos Portáteis 
com Windows 8.

A Quatrónica é uma empresa de equi-
pamentos de escritório, implantada 
no mercado há 20 anos, com insta-

lações e assistência técnica própria a partir 
de Porto e Lisboa. É conhecida pelos clientes 
e parceiros por propor soluções personaliza-
das, tendo como objectivo fundamental a ga-
rantia da sua satisfação.

A Quatrónica vive para assegurar elevados 
padrões de qualidade nos trabalhos de cópia, 
impressão, digitalização, de acordo com as 
suas necessidades e sem custos de aquisição 
de equipamentos. A empresa sublinha que 
garante a instalação de equipamentos no es-
paço físico do cliente, com excelente qualida-

de, performance e montando as respectivas 
ligações das máquinas à rede informática. 
Oferece manutenção preventiva e manuten-
ção reactiva, trocando se necessário o equi-
pamento em caso de avaria. Disponibiliza 
todos os consumíveis, excepto o papel. Atra-
vés de um contrato de aluguer, a Quatrónica 
afirma que assegura um custo de cópia e im-
pressão extremamente baixo sem qualquer 
outro encargo, evitando que o cliente invista 
somas consideráveis em equipamentos, bem 
como na manutenção dos mesmos. As digita-
lizações não têm custos para o cliente.

OS NOSSOS CLIENTES FALAM POR NÓS
Entre as 3000 organizações que serve, con-

tam-se a Auto Sueco, a S. Conrado, a área 
metropolitana do Porto, o Teatro Nacional de 
São João, a Transtejo, a SIC (SP Televisão), a 
Ticketline, a Climex, a Ordem dos Advoga-
dos, o Diário Económico, a Câmara Muni-
cipal de Barcelos, o Hospital de Fão, a Era 
Portugal, a REMAX, a Wallstreet e o IPAM 
(Lisboa, Aveiro e Porto).
Na sua oferta a empresa apresenta multifun-
cionais a cores, que agregam diversas funcio-
nalidadas, permitindo a redução do parque 
de máquinas nas instalações dos clientes. 
Multifuncionais a preto e branco, de alta 
robustez e baixo custo. Impressoras a cores, 
impressoras a preto e branco e equipamentos 
a laser a preto branco.
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Caso de Sucesso // Parceiros

Por Sónia Gomes da Silva, Jornalista

ALUGUER DE
MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS

www.multimac.pt

A INVESTIR NA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E NA MARCA PRÓPRIA

Nasceu em 1977, e um ano mais tarde 
inciou a sua expansão em direção ao 
grande Porto. A conquista chegou a Faro 
e hoje conta com uma rede de 20 agentes 
entre o continente e ilhas e presença nos 
PALOP. Até hoje, nunca deixou de crescer

Em 2012, facturou 7 milhões de euros e 
antes de fechar este ano, Paulo Antunes, 
director comercial de soluções digitais da 

Multimac, afirma que “não esperam facturar 
menos que no ano anterior”.

A empresa divide-se em duas áreas de negócio, 
soluções digitais e de impressão, onde nasceu 
com a representação da Sharp, estendendo a 
oferta em 2011 com soluções da Lexmark, e a 
área de POS e caixas registadoras. A grande 
aposta da empresa está na assistência técnica 
e na marca própria: a MX PRINT.

FINANCIAMENTO
O financiamento da Grenke, com quem come-
çou a trabalhar há três anos, já representa 50% 
do volume de negócios. Diz Paulo Antunes que 

muitos dos “clientes optaram pela solução de 
aluguer e nesse sentido a Grenke foi muito 
importante. É uma empresa que trabalha a 
prospeção de novos negócios e com ela con-
seguimos fazer muitos pequenos negócios”, 
com clientes da “carteira” e novos. A grande 
diferença está na resposta e simplicidade. 
“O processo é muito simples. Carregamos a 
proposta e 20 ou 30 minutos depois já está 
aprovada, faz-se a emissão do contrato muito 
rapidamente. Por vezes temos situações em 
que o vendedor está no cliente, a proposta é 
aprovada e nesse mesmo momento faz a im-
pressão do contrato”.

ASSISTÊNCIA
A assistência ao cliente decorre onsite, com 
um período de resposta máxima de 24 horas. 
As avarias de equipamento são quase nulas. 
Mas sendo dramáticos, se uma peça se parte 
e não existe em Portugal ou na Europa, a em-
presa coloca uma máquina de substituição no 
cliente. “Há 35 anos que fazemos isso. Não se 
pode brincar com a assistência técnica”, subli-
nha de forma perentória. “Nós não temos uma 
assistência boa, a nossa assistência é excelen-
te. Muitos dos nossos clientes têm contratos 
de assistência e em 4 horas chegamos ao país 
inteiro”. As soluções da Lexmark, que chega-
ram para colmatar uma faixa do negócio, re-
cebem o mesmo tratamento.

EQUIPA DE VENDAS
As duas grandes ofertas da Multimac – a área 
da impressão e gestão documental e os POS 
e caixas registadoras – funcionam de forma 
completamente diferente. “Temos os vende-
dores divididos por áreas e por tipo de cliente. 
Vendedores que só fazem não utilizadores da 
marca Sharp ou Multimac e vendedores que 
só trabalham com utilizadores da marca, ou 
com grandes contas. A formação é dada por 
Paulo Antunes que, em conjunto com os téc-

nicos, a vai receber fora do país.  A sua rede de 
agentes só vende Sharp, dirigida às necessida-
des presentes numa gama média-alta. Com a 
Lexmark é exactamente o contrario. “No esta-
do em que o país está, o cliente prefere pagar 
uma máquina muito mais barata e pagar mais 
caro os consumíveis ou o custo por pagina, do 
que o inverso. De acordo com a utilidade que 
vai dar ao produto”. No que respeita aos con-
sumíveis, a sua gestão é feita pela Multimac 
em cerca de 90% do parque que já tem instala-
do. “Contratamos com o cliente um custo por 
página e o cliente só paga somente aquilo que 
efectuou durante o mês”. O único investimen-
to do cliente é o papel. 

FUTURO E RESPONSABILIDADE
“Em termos do negócio de impressão já há 
muito pouco por inventar. O que os fabrican-
tes estão a fazer neste momento é a investir no 
software que complementa a impressão. Como 
nos preocupamos bastante em reduzir custos 
ao cliente recorremos a software de gestão de 
controlo de custos. O que se está a debater é a 
possibilidade das pessoas libertarem os pedi-
dos de impressão para a cloud”. Sendo a sua 
área principal de negócio a impressão, e sendo 
que as pessoas imprimem cada vez menos e 
digitalizam cada vez mais, a Multimac está a 
desenvolver software que permita dar respos-
ta às novas necessidades dos clientes.

OBJECTIVOS
O objectivo básico é fidelizar os clientes, uma 
vez que da sua experiência, raros são os que 
perdem. E como já têm uma equipa com 100 
profissionais, a empresa quer crescer. “Como 
é que vamos crescer? Tem de ser dentro das 
duas áreas que trabalhamos. O POS é um pro-
duto totalmente nosso, todo desenvolvido por 
nós, o software é marca própria e estamos a 
investir numa marca própria de impressão 
que é o MX PRINT”, conclui Paulo Antunes.
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Para conhecer as razões do sucesso da 
empresa a Bons Negócios entrevis-
tou Paulo Lopes, sales manager da IT 

Base que, em exclusivo para os nossos Leito-
res, levanta a “ponta do véu” nas linhas que 
se seguem.

Paulo Lopes integrou a equipa itBase – so-
luções informáticas S.A. em 2008. Vindo do 
sector das agencias de publicidade, e com 
formação superior em Relações Publicas e 
Publicidade, começou por exercer funções de 
coordenação no dept. de criação e comercia-
lização de paginas web da empresa.

Em 2010, depois de formação na área da 
gestão hoteleira, transitou para a Wareguest 
– Global Hospitality Systems – empresa do 
grupo itBase exclusivamente dedicada ao 
mercado vertical da hotelaria - sendo res-
ponsável pela sua implementação a nível 
nacional e internacional no mercado da Hos-
pitality.

Desde o início de 2012, que passou a desem-
penhar funções de sales manager também 
na itBase, sendo responsável pelo plano de 
negócios, novas parcerias, desenvolvimento 
e estruturação das transações e políticas co-
merciais nas 2 empresas.

Bons Negócios: Qual a área
de negócio core?
Paulo Lopes: A principal área de negó-
cio da itBase é composta pelo mercado das 
aplicações de gestão comercial, das soluções 
aplicacionais de ponto de venda e respectiva 
verticalidade na gestão hoteleira.

O modelo de negócio é directo,
indirecto ou um mix de ambos?
O modelo de negócio da itBase é indirecto, ou 
seja, enquanto produtores de software dedi-
camo-nos à distribuição e suporte do mesmo 
através de uma rede qualificada de parceiros 
presente nos diferentes mercados em que ac-
tuamos.

Têm uma presença uniforme a nível 
nacional? Qual o número de Parceiros 
activos?
A itBase conta com uma rede de 1770 reven-
dedores autorizados, 200 parceiros especia-
listas e 30 parceiros certificados, distribuí-
dos pelos diversos mercados onde actua.

Com que políticas apoiam a activida-
de dos parceiros?
A itBase apoia revendedores, parceiros es-
pecialistas e parceiros certificados de forma 
diferenciada. Apostamos sobretudo na qua-
lidade dos serviços associados aos nossos 
produtos. Assim, a nossa principal aposta 

incide na formação técnica e comercial. Mas 
também procuramos incentivar a promoção 
de diversas acções de divulgação em conjunto 
nos vários mercados, diferentes campanhas 
ao longo do ano, bem como fornecemos su-
porte comercial e de marketing.

Porque optaram pelo renting,
qual o impacto dessa opção
e que percentagem representa
nos resultadosglobais?
Possuir uma solução que traga previsibilida-
de de despesa aos clientes é essencial no ac-
tual cenário macroeconómico. Assim, é para 
nós importante divulgar a existência de tais 
opções junto da nossa rede – sendo estes o 
veio de comercialização nesta modalidade.

Oferecem algum outro modelo de 
aquisição para além do renting?
Com que resultados?
Oferecemos o tradicional modelo de aquisi-
ção de licenciamento one-time-fee, em que o 
cliente paga a totalidade do investimento no 
momento de aquisição da solução.

Porque escolheram a Grenke
como Parceiro?
Nos tempos que correm é importante respon-
der às necessidades apresentadas pelo cliente 
de uma forma rápida e eficiente, e nas par-
cerias é muito importante haver um contacto 

É uma empresa direccionada para criar soluções completas de tecnologias de 
informação. Divide os seus mercados entre os que já está presente (Portugal, 
Espanha, Chipre, S. Tomé e Príncipe e Angola) e aqueles onde pretende entrar 
ou reforçar a presença nos próximos dois anos (Angola, Moçambique, Emira-
dos Árabes Unidos, Brasil, Colômbia, Alemanha e Reino Unido)

Por João de Sousa / Sónia Gomes da Silva

www.itbase.pt

APOSTA NA FORMAÇÃO 
TÉCNICA E COMERCIAL
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Wareguest: uma solução para a hotelaria
A Wareguest foi criada em 2009 com o objetivo 
de corresponder às necessidades do mercado 
hoteleiro e de oferecer soluções tecnológicas 
integradas especificamente desenhadas para 
este sector. Nomeadamente soluções de ges-
tão PMS, consultoria tecnológica, equipamento, 
desenvolvimento e apoio técnico. A principal 
mais-valia da empresa é a de se dedicar exclusi-
vamente dedicada à indústria hoteleira, enten-
dendo desta forma que só correspondendo às 
necessidades deste mercado poderá progredir 
com sucesso.

Faz parte do grupo da itBase, controlando o 
processo de investigação, inovação e desenvol-
vimento das soluções que comercializa o que 
permite uma flexibilidade e rapidez de respos-
ta acima da média. Isto permitiu que no ano 
em que migrou a plataforma para uma solução 
inteiramente baseada em tecnologia web, em 
2001, ter sido a primeira empresa a oferecer 
uma plataforma de gestão avançada e moder-
na preparada para o futuro, tendo culminado 
na experiência em plataformas de gestão Web 
que hoje possuí, assim como na maturidade das 
suas soluções. Como vantagem financeira, a 
Wareguest apresenta um conjunto de soluções 
de investimento para adaptar a oferta às reais 
capacidades do mercado, tendo em conta a pre-
visibilidade da despesa operacional com a ferra-
menta de gestão, já que é possível utilizá-la em 
regime de aluguer operacional, baixando signifi-
cativamente o investimento inicial necessário à 
implementação de uma solução de gestão, bem 
como a todos os serviços a ela associados. Mes-
mo ao nível do hardware é possível realizar um 
renting através da Grenke.

Últimos e futuros produtos
A Wareguest  tem lançado novas versões das 
suas plataformas tecnológicas, com regularida-
de, disponibilizando novas funcionalidades para 
dar resposta às sugestões apresentadas pelos 
seus clientes, bem como às necessidades do se-
tor onde actua. No último ano lançou novidades 
como o scanner de documentos de identidade 
e passaportes, a gestão de garagem, o channel 
manager com motor de reservas para website, 
redes sociais e mobile e a análise concorrencial. 
Todos este módulos e interfaces estão comple-
tamente integrados no PMS, estando em desen-
volvimento soluções de self check in, e funciona-
lidades adicionais para os módulos de gestão de 
salas e eventos e yield & revenue management.
No serviço pós-venda oferece consultoria, de-
senvolvimento tecnológico, formação e suporte 
técnico 24h x 365 dias.

Desafios
A Wareguest já equipou diversas unidades inde-
pendentes, quer grupos hoteleiros nacionais e 
internacionais, quer áreas de negócio distintas 
classificadas como “cidade”,  “resort”, “charme”, 
“multipropriedade” e hostels. Os desafios que a 
empresa caracteriza como sendo os mais arro-
jados, são definidos com três objetivos: Acom-
panhar os clientes para continuar a ser uma 
referência ao nível da consultoria, formação, 
desenvolvimento e suporte técnico; Agarrar no-
vas oportunidades de negócio a nível nacional e 
internacional, procurando trabalhar lado-a-lado 
com o hoteleiro na procura e evolução constan-
te das melhores soluções de gestão para o cres-
cimento do seu negócio e da indústria hoteleira 
e, por último, disponibilizar soluções de gestão 
para o ensino superior, de que a Escola Superior 
Hotelaria Turismo do Estoril é exemplo, permi-
tindo aos futuros profissionais deste mercado 
terem, desde cedo, um contacto real e prático 
com as tecnologias da sua futura área de activi-
dade profissional.

de excelência para responder às necessidades 
apresentadas. Na Grenke encontramos res-
posta a tudo isso, além de ser um dos prin-
cipais players a nível mundial no seu sector.

Quais as expectativas da ITBASE 
para 2013?
A itBase tem como principal expectativa para 
2013 a substituição do seu parque instalado 
pelas novas versões das aplicações que pro-
duz. Esta substituição será determinante 
para a evolução mais rápida e flexível dos ci-
clos de desenvolvimento e por consequência 
na disponibilização de novas funcionalidades 
tecnológicas. 

Planeiam aumentar o número de Par-
ceiros? Em função da cobertura regio-
nal ou dos mercados visados?
Neste momento estamos satisfeitos com o 
conjunto de revendedores, parceiros especia-
listas e parceiros certificados existente. No 
entanto não descartamos a entrada de novos 
que representem uma mais valia sobretudo 
para a qualidade de serviço associada aos 
nossos produtos.

Planeiam expandir o portefólio nas 
linhas existentes, ou alargar a vossa 
oferta a novos mercados?
A itBase encontra-se, neste momento, em 
fase de lançamento das novas gerações das 

Áreas de negócio

Principais Parceiros Tecnológicos:
Epson, Microsoft

Core business:
Micro-Pequenas e Médias empresas; 
Pequeno, Médio e Grande Retalho;
Restauração e similares; Hotelaria e turismo.

Linhas de Produtos:
Gestão Comercial; Ponto de venda;
Restauração; Gestão Hoteleira.

Software:
WinMax4; Restus Touchsreen; 
InovGuest PMS.
          
Serviços:
Consultoria e apoio estratégico ao desen-
volvimento de projetos conjuntos com  
parceiros; Acções de formação para par-
ceiros e clientes finais; Desenvolvimento 
e Investigação na área das tecnologias de 
informação; Suporte técnico às soluções 
comercializadas.

Bilhete de Identidade

Nome da Empresa:
itBase – Soluções Informáticas S.A.

Sede: Rua Guilherme Marconi, 12A
2620-258 Ramada - Odivelas

Tel.: (+351) 219 349 420
Fax: (+351) 219 349 429
Email geral: geral@itbase.pt

Director-Geral (CEO) / Marketing:
Carlos Miguel Soares

Director Comercial: Paulo Lopes

Director I&D: Nuno António

Director Técnico: Nuno Pereira

Director Financeiro : Carlos Alexandre

Nº de trabalhadores (total): 21

aplicações que comercializa. Assim, a nossa 
aposta vai para o desenvolvimento de novas 
funcionalidades capazes de corresponder ás 
necessidades actuais de cada mercado.

Têm algum projeto de expansão
internacional?
Nos próximos dois anos, a itBase pretende 
reforçar a presença nos mercados nacionais 
e internacionais e efectuar uma aposta cla-
ra em países como Angola, Moçambique, 
Emirados Árabes Unidos, Brasil, Colômbia, 
Alemanha e Reino Unido, encontrando-se 
já referenciadas as principais feiras a nível 
internacional onde iremos marcar presença.
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O grupo Ozona dirige-se principalmente a 
grandes empresas e à administração pública, 
apesar da estratégia do grupo não se centrar 
exclusivamente no tamanho ou tipologia da 
organização. A Ozona tem experiência em 
sectores verticais nos quais oferece soluções 
à medida, como na saúde pública e privada, 
nas telecomunicações, na banca e na indús-
tria. Nestes, orgulha-se de já ter uma sólida 
experiência reconhecida pelo sector e pelo 
mercado.

A equipa de profissionais que criou o grupo 
e que actualmente o dirige apostou num mo-
delo de negócio baseado na especialização 
em vez do modelo clássico de integrador de 
maior abrangência. Esta estratégia permitiu-
-lhe diversificar os seus negócios, cumprindo 
um dos seus objetivos iniciais: ser líder de 
mercado nas suas linhas de negócio. O gru-
po integra as áreas de tecnologia e consulto-
ria, é especializado em virtualização e líder 
em consultoria de implementação de ITIL e 
ISO20000.

Nasceu em 2002, quando uma equipa de profissionais apostou num modelo empresa-
rial baseado na especialização e na excelência. Hoje a empresa opera em segmentos 
de negócio com alto potencial de crescimento. Os resultados obtidos nestes anos va-

leram para ganhar a confiança do mercado e dos investidores internacionais

Loreto Torrellas,
Directora de Marketing e Comunicação do Grupo Ozona

Modelo de negócio
O modelo de negócio é misto, baseado na 
especialização. É líder na análise, desenvol-
vimento, operação e suporte de projetos com 
soluções e produtos com que as suas equipas 
trabalham. A empresa não caiu na tentação 
de existir em função de um modelo de inte-
grador de amplo espectro, centrou-se em tra-
balhar nas áreas onde realmente tem um alto 
nível de desempenho.

Destaca-se o modelo de “Desktop transfor-
mation” na área da virtualização e nos ser-
viços de Consultoria ITIL e ISO 20000. A 
consultoria ITSM e a virtualização são ne-
gócios diferentes, mas funcionam no mesmo 
modelo metodológico que aplica a todos os 
negócios do grupo.

www.ozona.pt 

BOAS
VIBRAÇÕES

Ozona

Loreto Torrellas, Directora de Marketing e Comunicação do Grupo Ozona desde 2008. 
Pós-Graduação em Direcção Comercial e Marketing - Escola de Negócios NGB, tem mui-
ta experiência no sector TI desde o ano 2000. Durante dois anos desempenhou o cargo 
de gestão de contas numa importante agência de comunicação internacional. Além do 
âmbito de TI desenvolveu a sua actividade noutros sectores, tais como, o editorial,  imo-
biliário e dos videojogos.
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onde e como chega
Através do escritório de Lisboa atende os 
clientes de todo o continente e ilhas e já co-
meçou a trabalhar com grandes empresas dos 
PALOPs que procuram as suas soluções. A 
orientação para o cliente não é uma commo-
dity (comodidade). A empresa imprimiu uma 
política de incentivo da mobilidade dentro 
das equipas de trabalho. Por isso, tanto en-
genheiros como consultores, participam nos 
projectos da sua área, independentemente do 
país onde os tenha de executar. Essa mobili-
dade, acrescenta qualidade aos projectos.

A empresa destaca o nível de envolvimen-
to das equipas de trabalho no grupo Ozona, 
sublinhando que se trata de equipas que 
partilham o modelo empresarial e valorizam 
o enriquecimento profissional subjacente 
à participação em projectos de diferentes 
áreas geográficas. Estando orientada para o 
negócio do cliente, o seu gabinete de marke-
ting e comunicação (MarCom) partilha casos 
de sucesso, realiza workshops de produtos 
e soluções para partilhar experiências com 
clientes e fabricantes - políticas indispensá-
veis de apoio. Também a realização de fóruns 
internacionais de conhecimento constituem 
a principal actividade na qual participa e im-
plicando tanto a equipa de MarCom, como a 
equipa directiva do grupo.

firme no renting
“As soluções financeiras como o renting fa-
cilitam a tomada de decisão de compra dos 
clientes. Estamos a atravessar uma época de 
crise e acreditamos que temos de facilitar 
para que o mercado português possa cons-
tituir-se como um dos mais significativos a 
nível tecnológico na Europa. Neste sentido, 
o renting permite abordar investimentos em 
tempos de limitação do capex, pois a fórmula 
traduz todo o investimento a opex”, explica 
Loreto Torrellas, directora de marketing e 
comunicação do grupo Ozona.

Actualmente, 10 % das operações do grupo 
Ozona são geridas por renting. Trabalham 
com a Grenke, que reconhecem como “um 
líder mundial em soluções financeiras, que 
adicionalmente fornece bons produtos aos 
nossos clientes. Chegou à Ozona através da 
NetApp e a relação com a sua equipa é exce-
lente”.

objectivos
O grupo Ozona tem por objetivo fundamen-
tal aprofundar a orientação para o cliente. 
Ter presente os valores corporativos, como 
a especialização, a criatividade e excelência 
e que estes sejam partilhados tanto com os 
clientes, como com os funcionários.

Ao nível do gabinete de MarCom, propõe 
um plano de ação muito dirigido à comuni-
cação: comunicação ao mercado, aos grupos 
de opinião, aos especialistas, comunicação 
aos clientes e à equipa de trabalho. Em para-
lelo, e de modo completamente relacionado, 
gerir e conservar as relações de aliança que a 
empresa mantém com os fabricantes de tec-
nologia a nível mundial. Aumentar o número 
de clientes em cerca de 20% a nível Ibérico, é 
outro objectivo. 

Áreas de negócio

Principais Parceiros Tecnológicos:
Citrix, Microsoft, VMware, NetApp,
Karspesky Labs.

Core business:
Soluções de Virtualização
e Consultoria ITSM.

Linhas de Produtos:
Desktop Transformation, BYOD,
ITIL - ISO 2000.

Bilhete de Identidade

Nome da Empresa: Grupo Ozona

Sede: Rua Campos Júnior, 11-B
1070-306 Lisboa

Tel.: (+351) 213 527 170
Fax: (+351) 213 527 172
Email geral: lisboa@ozona.pt  

Administrador (CEO): Ramón Ares
Director Portugal: Pedro Guerreiro
Director Técnico: Bruno Coelho
Director Consultoria: Diego Berea
Director Virtualização: Marcos Paredes

Vol. de Negócios 2012: 8,5M€
Vol. de Negócios 2011: 7,5M€
% Variação (2011/2012): +14 %
% Renting nos resultados: 10%

Nº de trabalhadores (total): 60
Comerciais: 10
Administrativos: 6
Engenheiros e Consultores: 34
Suporte: 10

No ano passado o grupo abriu o seu mercado 
à Europa, desenvolvendo projectos no âmbi-
to europeu nos quais participaram em vários 
países. Também tem prevista a abertura de 
um escritório no México. Uma aposta que a 
empresa quer consolidar durante o presente 
ano de 2013.

Para conseguir os objectivos propostos con-
sidera fundamental o modelo de negócio 
baseado na especialização e na criatividade. 
Diz Loreto Torrellas que “é um modelo que 
fomenta o crescimento a nível tecnológico e 
competitivo dos nossos clientes e mantém 
o seu nível de satisfação. O modelo baseia-
-se na incorporação constante de soluções e 
produtos que a nossa equipa analisa, testa, 
conduz a nível interno e põe em produção 
em tempo recorde. É “um I+D da Consulto-
ria de TI”, a empresa é capaz de desenvolver 
e entregar soluções baseadas em produtos e 
standards de mercado com uma metodologia 
própria. Este tipo de produtos enquadra-se 
no perfil dos clientes que podem analisar de 
forma completa os seus objetivos de negócio 
refletidos nos projetos tecnológicos que lhes 
propomos”.

jóia da coroa
De todas as iniciativas, a empresa destaca o 
Fórum Internacional ISO 20000, que nas-
ceu há três anos em Lisboa e que em 2013 
acolherá a sua 4ª edição no mês de Outubro. 
O Fórum ISO 20000 é o mais importante a 
nível europeu no que respeita a divulgação 
e criação de conhecimento da ISO 20000, o 
standard internacional de gestão de serviços 
de IT. É um ponto de encontro a nível inter-
nacional dos principais actores da norma e 
das suas melhores práticas. O ponto forte é 
a apresentação de casos de êxito de empresas 
portuguesas que estão na vanguarda euro-
peia no que concerne aos níveis de certifica-
ção de qualidade IT.

Em todas as edições superaram-se os 100 
assistentes o que faz com que este Fórum se 
repita. Em 2013, Barcelona, Madrid e Cidade 
de México também o vão acolher (www.foru-
miso20000.com/pt/2012). As boas vibrações 
surgem quando tenta cumprir objectivos 
através de um ambiente de trabalho agradá-
vel, onde os colaboradores compatibilizem a 
vida profissional com a pessoal.
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BIOGRAFIA
DO ORADOR

Adelino Cunha, CEO

da Solfut, Lda - I HAVE THE POWER

Empresário, Escritor, Consultor de 

Empresas, Orador Motivacional 

e “Certezacional”, é licenciado em 

Matemáticas Aplicadas – Informáti-

ca, agraciado com o Prémio Funda-

ção Eng. António de Almeida. 

Professor Universitário, desenvol-

veu actividade profissional na infor-

mática, tendo administrado uma 

das maiores empresas portuguesas 

de software, coordenando equipas 

de desenvolvimento de grandes pro-

jectos para a Banca, Saúde e Teleco-

municações. 

Definição de Objectivos e Metas, Li-

derança, Fracasso/Sucesso, Comu-

nicação, Excelência Pessoal e Mo-

tivação, são alguns dos temas que 

desenvolve como orador convidado 

em vários países. Coach certificado 

internacionalmente pelo ICC (Inter-

national Coaching Community).

RENOVE
O ENTUSIASMO 
DA SUA EQUIPA
A Bons Negócios, da Grenke, reúne regularmente os seus 
Parceiros e Clientes em eventos motivacionais, subordina-
dos a temas específicos. Estas conferências, têm sempre 
uma edição em Lisboa e outra no Porto, contando com a 
presença de uma audiência selecta e qualificada, composta 
por decisores do Canal de distribuição de TI, juntando, em 
média, cerca de 650 Participantes de 500 Empresas.

O próximo Seminário terá lugar a 2 e 4 de Abril, respectiva-
mente, no Hotel Tivoli Oriente, em Lisboa, e no Hotel Tiara, 
no Porto, e é subordinado ao tema “Novos Desafios – Como 
nos fortalecemos para os enfrentar”, numa palestra condu-
zida pelo Orador, reincidente, Adelino Cunha.   

Gratuitas para profissionais das TICs, as inscrições podem 
ser efectuadas em: www.bonsnegocios.com.pt/eventos 
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Tendências // Negócios a “dar”

12 meses vão suprir os desejos destes consu-
midores, graças à existência de incontáveis 
plataformas de crowdfunding, tecnologias de 
produção - cada dia mais acessíveis -, e cres-
cente culto global do empreendedorismo”. 
Já os custowners, são consumidores que dei-
xam de lado o consumo passivo de produtos 
e passam a financiar e investir, ou comprar 
parte, das marcas preferidas. Estes consumi-
dores, ligados a negócios, procuram normal-
mente retorno financeiro e emocional, pelo 
que só mesmo organizações acessíveis, ami-
gáveis, honestas, confiáveis, transparentes e 
de alguma forma “humanas”, serão dignas do 
seu entusiasmo.

2. Emerging²
Se nas últimas duas décadas foi comum ver 
mercados desenvolvidos actuando em eco-
nomias emergentes e em mercados desenvol-

Este ano vai ser perfeito para “aproveitar 
as necessidades de muitos, assim como 
para as oportunidades que as mudan-

ças nos mercados estão a trazer”. A Trendwa-
tch afirma que, independentemente do mer-
cado ou indústria onde actue, quem suprir 
os desejos, necessidades e expectativas em 
constante transformação dos consumidores, 
terá mais hipóteses de lucrar na economia 
mundial remapeada. Com novas ou velhas 
tecnologias, aplicadas de forma inovadora e 
novos modelos de negócio a emergir.

1. Presumers & Custowners
Durante o ano vamos ver consumidores en-
tusiasmados, a abraçar dois modelos de “con-
sumo” inovadores: presumers e custowners.
Os presumers gostam de se envolver, alavan-
car, financiar e promover produtos e serviços 
antes de chegarem ao mercado. “Os próximos 

A Trendwatching, empresa de tendências independente, já disponibili-
zou o estudo com as previsões para o consumo e selecionou 10 ideias 
de negócio e oportunidades para que lhe sirvam de inspiração em 2013

vidos, este é um momento de mudança onde 
vamos presenciar uma explosão de produtos 
e serviços vindos de mercados emergentes 
para mercados emergentes. “Marcas emer-
gentes do mundo todo estão satisfazendo os 
desejos da classe média emergente do mundo 
todo”, sublinha a Trendwatch.

3. Momentos mobile
Em 2013, os consumidores vão ver os seus 
smartphones como maximizadores de 
cada momento do  dia-a-dia, “multi” senão 
“hyper-tasking” as suas experiências, com-
pras e comunicações. Para a Trendwatch, isto 
significa que vai haver uma explosão de mo-
mentos mobile durante os próximos 12 me-
ses, em produtos, serviços e experiências que 
permitam aos consumidores que gostam da 
mobilidade, adoptar, naturalmente, um esti-
lo de vida “multi-hyper-tasking”.

4. New Life Inside
“Chegou a hora dos produtos que retribuem”, 
diz a Trendwatch. Com ou sem recessão, a 
longo prazo, uma das missões principais de 
muitas marcas será manter actividades eco-
logicamente sustentáveis. E, segundo os seus 
cálculos, esta é apenas uma pequena amostra 
e sinal dos tempos de uma mini-eco-tendên-
cia para 2013: o fenómeno de produtos e ser-
viços que possuem, literalmente, vida dentro 
de si: os que podem ser plantados e cultiva-
dos - proporcionando eco-status e eco-histó-
rias para contar.

5. Appscriptions
Além de já ser possível encontrar mais de 13 
mil aplicações de saúde disponíveis na app 

10 TENDÊNCIAS
DE CONSUMO 
CRUCIAIS
PARA 2013

www.trendwatching.com

TRENDWATCHING
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store da Apple, importa encontrar o melhor 
deles. Como se trata de saúde, devem ser pre-
cisos e seguros. Em 2013, os consumidores 
vão procurar profissionais e instituições mé-
dicas para pedir conselhos sobre essas novas 
tecnologias e aplicações médicas. Espera-se 
que os profissionais receitem as melhores 
apps (assim como remédios) como parte de 
tratamentos. Para os fornecedores de saúde, 
estes “remédios digitais” prometem reduzir 
custos tornando o consumidor mais cons-
ciente sobre a sua saúde, melhorar resul-
tados, permitir a monitorização remota e a 
captação de sinais antecipados.

6. Ostentar “culturas” em moda
Em 2013, o capital cultural global será altera-
do tão dinamicamente quanto o seu equiva-
lente financeiro. Os mercados emergentes vão 
orgulhosamente exportar e, inclusivamente, 
fazer questão de disseminar a sua cultura e 
história durante este ano. Símbolos, estilos 
de vida e tradições, antes menosprezadas 
(quando não negadas), serão fonte de orgu-
lho de consumidores domésticos e objecto 
do interesse global. Talvez seja esta a hora 
certa para criar parcerias locais, com marcas 
inovadoras de mercados emergentes, e trazer 
parte desse mundo para o seu negócio.

7. Data Myning
Se os dados são uma nova espécie de recurso, em 
2013 podemos esperar que os consumidores co-
mecem a exigir o valor da sua fatia. Até hoje, as 
discussões em volta da “big data” (abundância 
de informações sobre Consumidores e hábitos 
de compra) resumiam-se ao uso destes dados 
a favor dos negócios. Em 2013, os compradores 
perspicazes vão reverter essa lógica: esperam ter 
controlo e fazer o melhor uso possível dos seus 
próprios dados, procurar marcas que usem esta 
informação para proactivamente oferecer ajuda 
e conselhos sobre como melhorar o seu estilo de 
vida e economizar dinheiro.

Negócios a “dar” // Tendências

8. Mais uma vez, feito aqui
Em 2013, a manufactura vai voltar para casa, 
isto é, se “casa” significar um mercado desen-
volvido. O desejo cada vez maior de consumi-
dores por nichos e “newism”, para conseguir 
adquirir sempre o produto certo, na hora 
certa, as crescentes eco-discussões e a pro-
cura por histórias cada vez mais interessan-
tes, combinadas com a massificação de novas 
tecnologias de manufactura local (e produção 
sob medida) como impressões 3D, em 2013 
vão alavancar o ressurgimento da produção 
doméstica em mercados já estabelecidos.

9. Full Frontal
As marcas devem deixar para trás a postura 
de “não temos nada a esconder”, para provar 
e mostrar proativamente que não têm nada 
a esconder de facto. Em setembro de 2012, o 
McDonald’s começou a divulgar informações 
calóricas dos seus lanches nos seus menus e 
nas janelas dos drive-thru nos EUA. Ao mes-
mo tempo, a marca deu início à campanha 
“Favoritos abaixo de 400 calorias” para pro-
mover lanches leves como o Mac Fish e o Egg 
McMuffin.

10. Marcas exigentes
Espera-se observar uma mudança ousada 
na relação entre marcas responsáveis e am-
biciosas e os seus clientes, em 2013. Marcas 
que já embarcaram na busca de um futuro 
mais sustentável e socialmente responsável 
vão exigir que os seus consumidores também 
contribuam, ganhando assim o respeito até 
dos mais exigentes. Por outro lado, os con-
sumidores não tomarão partido de marcas 
a não ser que realmente acreditem na causa. 
Portanto, ao posicionar-se como “Marca Exi-
gente”, certifique-se que a sua organização é 
100% transparente e sincera.

1. Uma loja C&A Brasil, usa cabides com infor-
mação em tempo real do número de “Likes” 
de cada peça de roupa no Facebook;

2. Um empreendedor israelita, Izhar Gafni, 
resolveu construir bicicletas em cartão reci-
clado. Investimento: entre 9$ e 12$USD;

3. Uma lâmpada, para países em desenvolvi-
mento, toma gravidade em energia: de baixo 
custo funciona com energia inteiramente re-
novável Para quem vive em regiões pobres ou 
áreas remotas;

4. Como a leitura do jornal é normalmente 
acompanhada por um café, a Y&R Dubai pas-
sou a fazer novo uso do cartão que envolve 
os copos, imprimindo-lhe notícias de última 
hora;

5. Uma carteira digital - Wallaby Card - que 
combina diversos cartões de crédito e sele-
ciona o mais vantajoso para o cliente, no mo-
mento de efectuar o pagamento;

6. A Jools optou por desenhar objectos nas 
caixas de cartão dos produtos, para os utili-
zadores recortarem e montarem, a fim de as 
reciclar;

7. A companhia aérea KLM, vai permitir aos 
passageiros escolher ao lado de quem se 
sentam, de acordo com os perfis nas redes 
sociais;

8. A Adidas está a testar o miCoach - suite 
de dispositivos e software que monitoriza a 
performance dos atletas da primeira liga, em 
directo, durante o jogo;

9. Um músico, Dan Deacon, está a usar uma 
app que permite aos fãs, durante os concer-
tos, controlar o som e a luz com os smartpho-
nes; 

10. A Plus One oferece aos visitantes de Ber-
lim, mais que um apartamento/estúdio no 
bairro de Kreuzkölln, a possibilidade de se 
ligarem a um residente local e viver experi-
ências à medida.

10 IDEIAS
DE NEGÓCIOS
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F
ruto de um trabalho profícuo de re-
flexão, foi concebido pelos conselhei-
ros do Programa (representantes dos 

parceiros da Câmara no projecto) um mode-
lo simples de dinamização da inovação nas 
empresas do Concelho, tendo como base de 
partida as melhores práticas nacionais e in-
ternacionais partilhadas pelos parceiros do 
Programa.

Este modelo nasceu tendo em conta, do lado 
das empresas do Concelho, a necessidade de 
melhoria continua das suas políticas de ino-
vação (ao nível dos produtos, serviços e pro-
cessos) e, do lado da Câmara Municipal de 
Loures, a intenção de promover uma cultura 
de inovação, internacionalização e empreen-
dedorismo, como fonte essencial da competi-
tividade empresarial no município, envolven-
do directamente as empresas no processo e 
promover assim o desenvolvimento socioeco-
nómico da região.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
A operacionalização do modelo iniciou-se em 
Julho de 2011, tendo a Divisão de Desenvol-
vimento Económico e Promoção do Emprego 
da Câmara Municipal liderado o processo, 
em conjunto com a coordenação do projecto 
global Innohubs ( Nacka-Suécia), e em par-
ticular com o parceiro de Ballerup (Dina-
marca) e em estreita parceria com os repre-

sentantes do ISCTE-IUL, COTEC, IAPMEI, 
ADI e AICEP (conselheiros do projecto), que 
acabaram por monitorizar a iniciativa em 
termos de impacto e resultados alcançados, 
providenciando aconselhamento, pesquisa e 
resolução de questões técnicas, acesso a uma 
rede de peritos externos em inovação, acesso 
a associações de empresas, ideias e investiga-
dores/cientistas e apoio na transferência de 
tecnologia.

A Fase I do projeto – providenciar o acesso 
das empresas do Concelho a um Barómetro 
da Inovação – foi rapidamente colmatada 
pela entrada da  COTEC como entidade con-
selheira do projeto, e com sinergias na inte-
gração das empresas na metodologia  do In-
novation Scoring.

No entanto, acabou por tornar-se crucial or-
ganizar um grupo piloto de empresas para 
testar a aderência do modelo concebido. As-
sim, entre 1 e 15 de Julho 2011 , a Câmara 
Municipal de Loures convidou 32 empresas 
para formar o grupo piloto (mais tarde ade-
riram mais 3), tendo as primeiras reuniões 
de diagnóstico iniciado de imediato. Foram 
considerados critérios relevantes para a se-
lecção de empresas para o Grupo Piloto: a 
localização em Loures, com dimensões hete-
rogéneas (desde micro a grandes empresas, 
incluindo multinacionais, sendo as restantes 

PME), representantes dos principais sectores 
de actividade presentes no município (indús-
tria transformadora, comércio e serviços, 
nomeadamente agroalimentar, transportes, 
gráfico, farmacêutico, construção, automóvel 
e tecnologias de informação).

Nesta fase de diagnóstico foi assim disponi-
bilizado pela Câmara Municipal às empresas 
aderentes (via parceiros nacionais e inter-
nacionais) acesso preferencial às melhores 
práticas de inovação ao nível internacional e 
nacional, o acesso a mecanismos facilitado-
res de internacionalização, a mecanismos de 
financiamento de projectos inovadores dina-
mizados pelas empresas e ao Sistema Cientí-
fico e Tecnológico nacional para agilizar os 
processos internos e externos de inovação, 
para além do acesso a um gestor de inova-
ção para apoiar o seu processo inovador, a 
formação especializada e mão de obra quali-
ficada com vista à dinamização da inovação, 
sem qualquer custo acrescido e a obtenção 
de reconhecimento nacional e internacional 
por práticas inovadoras (a nível global e sec-
torial).

PROGRAMA
DE DINAMIZAÇÃO
EMPRESARIAL:
BALANÇO

MODELO A SEGUIR?

Por Rui Ferreira, Docente do ISCTE-IUL, Conselheiro da CM Loures

O Projecto Innohubs envolveu seis concelhos limítrofes de capitais europeias 
(no caso português, o município de Loures) e foi lançado em 2010 com o 
objectivo principal de identificar e partilhar boas práticas de apoio e promo-
ção do empreendedorismo e de PME inovadoras nos municípios aderentes, 
propondo-se em simultâneo criar nesses municípios um ambiente favorável 
ao crescimento sustentável das PME e à promoção do espírito inovador e 
empreendedor
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O QUE REALMENTE ACONTECEU?
Aproveitando o arranque do ano lectivo, ini-
ciou-se uma procura orientada de alunos de 
licenciatura, mestrado e doutoramento, por 
via do contacto com docentes e investigado-
res no ISCTE-IUL e FCUL, tendo como ob-
jetivo associar as necessidades identificadas 
pelas empresas do Grupo Piloto e as áreas de 
investigação/trabalho dos alunos.
A adaptação do calendário do projecto ao ano 
lectivo acabou por ser um factor crítico de 
sucesso fundamental (envolvendo três fases 
distintas: 1º semestre do ano letivo 2011/2012 
, 2º semestre do ano letivo 2011/2012 e 1º se-
mestre do ano letivo de 2012/2013 – ainda 
em curso).

CONTRIBUÍRAM
DEFINITIVAMENTE 
PARA ESTES RESULTADOS:
• A rápida e entusiasta adesão das empresas 
do Grupo Piloto ao projecto;
• O trabalho de diagnóstico prévio realizado 
junto dessas empresas antes do arranque de 
cada fase do projecto (semestre lectivo);
• A capacidade de se disponibilizar uma so-
lução “não standardizada” para resolver os 
problemas/desafios identificados pelas em-
presas;
• Uma articulação eficaz entre as necessida-
des identificadas pelas empresas e os objec-
tivos dos trabalhos académicos propostos 
pelos estudantes e seus orientadores – um 
trabalho de coordenação entre os responsá-
veis das empresas, a equipa de coordenação 
do projecto (envolvendo a CMLoures e o ISC-
TE-IUL) foi fundamental;
• A flexibilidade de introduzir na solução a 
apresentar às empresas, trabalho académico 
associado a investigação aplicada (à medida) 
e não associada a dissertações;
• O apoio prestado pelas entidades parceiras 
do Modelo e seus conselheiros para criar “ne-
twork”:  IAPMEI, AICEP, COTEC, ADI.

QUAIS OS DESAFIOS FUTUROS
PARA ESTE MODELO PILOTO?
• Concluir com sucesso as intervenções em 
curso (ano lectivo 2012/2013) e satisfazer 
as novas expectativas de intervenção já ma-
nifestadas por algumas empresas do Grupo 
Piloto;

• Promover o contacto e network entre as em-
presas do Grupo-Piloto, como aconteceu em 
sessões organizadas ao longo da implemen-
tação do Programa. Para além de um evento 
final de apresentação de resultados, foram 
organizadas duas sessões dirigidas exclusi-
vamente às empresas piloto do projecto (a 1ª 
sessão foi organizada em 14 de Dezembro de 
2011 com a presença de 20 dessas empresas, 
estudantes e conselheiros, com uma sessão 
de formação, liderada pela COTEC, em Inno-
vation Scoring;
• Promover a divulgação regional e nacional 
do Programa (com apoio dos parceiros e con-
selheiros e das empresas intervencionadas e 
dos alunos, docentes e investigadores envol-
vidos);
• Promover a divulgação internacional do 
Projeto como boa prática (o que acabou por 
acontecer junto dos restantes municipios 
parceiros – evento final organizado pelo Mu-
nicípio de Nacka, Suécia, a 29 de Novembro 
de 2012);
• Conferir “formalidade” ao modelo, transfor-
mando-o num CIL - Centro de Inovação Em-
presarial de Loures, com o objectivo de man-
ter a ligação estreita entre as necessidades da 
empresa ao nível da inovação e a investiga-
ção aplicada desenvolvida na academia, para 
além da ligação estreita às restantes entida-
des parceiras do Programa (IAPMEI, AICEP, 
ADI e COTEC), assim como novas entidades 
que venham aderir ao Programa (como asso-
ciações de empresas regionais);
• Encontrar fontes de financiamento para di-
namizar a continuação pro-activa do modelo, 
envolvendo, por exemplo, a criação de um se-
gundo grupo piloto de empresas do Concelho, 
onde se aplicaria um modelo idêntico a partir 
do 2º semestre do ano lectivo 2012/2013.
• E replicar o modelo noutros municípios em 
Portugal ou mesmo noutros países.

Em suma, o Programa Innohubs, como efeito 
demonstrador no Concelho de Loures, valeu 
a pena! Poderemos considera-lo como defini-
tivamente uma boa prática de dinamização 
da inovação nas empresas?

Ao nível regional e internacional já foi pos-
sível… a nível nacional, só o futuro (e muito 
particularmente,  o impacto das eleições au-
tárquicas de Outubro) o dirá!

• Finanças e controlo de Gestão;
• Gestão e Engenharia Industrial;
• Internacionalização;
• Marketing;
• Recursos Marinhos;
• Investigação Operacional;
• Georeferenciação;
• Química e Bioquímica.

FORAM ASSIM
DIAGNOSTICADAS
AS SEGUINTES
ÁREAS DE
INTERVENÇÃO:

Empresas convidadas para o grupo piloto

Universidades envolvidas (ISCTE-IUL e FCUL)

Total

• Não participaram no programa por opção

• Alunos de licenciatura

• Concluídos com sucesso

• Investigadores 

• Intervenções em curso

• Alunos de mestrado

• Concluídos com insucesso

• Com perspectivas de nova intervenção

• Alunos de doutoramento

• Intervenções em análise

• Com mais do que uma intervenção

• Docentes

35

02

83

06

06

12

12

12

12

01

09

09

12

14

14

• Intervenções rejeitadas pelas empresas 07

ESTATÍSTICAS DO PROGRAMA INNOHUBS | DEZ. 2012
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Ao longo da minha vida
profissional tenho
acompanhado muitos
empreendedores a lançar
os seus negócios.
Sistematicamente lhes digo 
que devem ser obsessivos no 
que respeita ao Marketing.

Exagerado? Não!

paosm@iscte.pt 
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Também tenho sido abordado muitas ve-
zes, por amigos e clientes dizendo que 
“precisam de Marketing” porque estão 

com problemas na empresa. Na maior parte 
das vezes respondo: “Não é agora que precisa 
de Marketing. Era antes…”. Qual é a ligação 
entre as duas situações?

O Marketing como a “venda da banha da cobra”
A grande maioria dos empresários portu-
gueses, sobretudo nas PME, continua a ver o 
Marketing como uma solução para quando se 
está aflito. Para eles, isso do Marketing, não 
é mais do que uma campanha publicitária 
para convencer os incautos a comprar o seu 
produto.

E essa é uma boa explicação para perceber-
mos porque é que a grande maioria das Start 
Ups falha nos primeiros 3 anos de vida, da 
mesma forma pela qual não é uma campanha 
publicitária que salva um mau produto. Pelo 
contrário. Há quem diga que “não há nada 
melhor que uma boa campanha publicitária 
para destruir um mau produto”.
Acabemos pois com o mito de que o Marke-
ting só serve para enganar os clientes. Como 
em tudo na vida, há os bons e os maus ma-
rketeers. Se há empresas que enganam os 
clientes com falsas campanhas? Claro que 
há. Mas sempre houve. Desde a primeira 
troca na pré-história que há gente a enganar 
clientes. E continuará a haver até ao final dos 
dias. Mas esse não é o “Marketing” de que vos 
quero falar.

O Marketing não é a solução de todos os males. 
Mas ajuda muito!
Agarremos no exemplo de um empreendedor 
que teve uma grande ideia. Os primeiros pas-
sos que lhe ocorrem são: -vou registar uma 
marca, criar uma empresa e arranjar um 
investidor. Para isso faço um Business Plan 
que, invariavelmente, diz que o investimento 

se paga em 3 anos e que as taxas de rentabili-
dade são altíssimas. 
Mas os investidores não estão à procura de 
grandes ideias mas sim de grandes negócios. 
E é aqui que o Marketing faz a diferença. A 
diferença entre uma ideia e um negócio. O 
Marketing é uma arte de base científica forte. 
Com conceitos bem estudados e comprova-
dos mas cuja aplicação varia de acordo com 
a arte de quem as aplica. E uma das grandes 
lições que nos ensina é a evitar os problemas 
antes de eles acontecerem e não, de tentar 
resolvê-los depois de explodirem. Para isso 
é preciso ser obsessivo a pensar no cliente. 
Só conseguimos vender com sucesso aquilo 
que nos quiserem comprar e, para isso, antes 
de conceber um produto ou serviço, antes de 
transformar uma ideia numa empresa, antes 
de ir para o mercado, temos de pensar bem 
sobre o que o cliente deseja.

Uma ideia é pouco
Não basta ter uma ideia. É preciso criar um 
modelo de negócio comprovadamente rentá-
vel e sustentável no futuro. Não basta dizer: 
“Em Portugal há 10 milhões de pessoas por 
isso, se eu conseguir convencer 1% a comprar 
o meu produto vou vender 100 mil unidades”. 
Um investidor perguntará: “E porquê 1%? 
Porque não 2%? Ou 0,00001%?”. 

“A grande maioria dos 
empresários portugueses, 

sobretudo nas PME,
continua a ver

o Marketing como
uma solução para

quando se está aflito”

Esta é a face muitas vezes desconhecida des-
ta matéria. Market (mercado) + ing (criar) 
quer dizer isso mesmo – criar mercado. É 
ter a capacidade de olhar para o mercado de 
forma permanente e sistemática em busca de 
oportunidades que se possam converter em 
negócios.

Assim, depois do empreendedor ter a ideia, 
antes de tudo mais, deverá analisar o merca-
do, a concorrência, os clientes, os consumi-
dores (não me estou a repetir! Nem sempre 
quem compra é quem consome. Exemplo: 
Brinquedos), os padrões de compra, o pro-
cesso de decisão, etc. Depois de muita aná-
lise, então podemos passar à fase seguinte 
do processo: -Como é que se converte a ideia 
num negócio de sucesso? Para isso o empre-
endedor tem de responder, acima de todas, à 
pergunta: -Que problema vou resolver?

Que pretendem os Cilentes?
Os clientes compram soluções. Compramos 
comida porque temos fome, brinquedos para 
deixar as crianças felizes, um bilhete de cine-
ma para descontrair, etc. Um problema gera 
uma ação, estimula uma necessidade, desen-
cadeia a procura de uma solução.

Se sabemos qual é o problema que estamos 
a resolver, torna-se mais fácil determinar o 
tipo de pessoas que são sensíveis a essa solu-
ção. Chamamos a isso segmentar o mercado. 
Apontar com exatidão qual é o consumidor 
tipo do nosso produto/serviço. E não estou a 
falar de segmentação por classes sociais, se-
xos ou idades. Isso é coisa do passado. Hoje 
em dia temos de fazer uma segmentação fina, 
por grupos pessoas com interesses comuns, 
tribos, estilos de vida. O mercado é cada 
vez mais heterogéneo e mais competitivo. 
Se queremos ser relevantes temos de saber 
exatamente como “falar ao coração” do nosso 
cliente.
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Mas não é tudo. Falta agora juntar 3 in-
gredientes indispensáveis: - Diferen-
ciação, Inovação e “Dar que falar”. Em 

resumo, “como tornar irrelevante a minha 
concorrência”. Fazer diferente, acrescentar 
novas formas de olhar o produto e o mercado 
e conseguir vingar no “passa palavra” é a for-
ma como a arte transforma a ciência. Mas só 
depois de fazer todo o trabalho atrás descrito 
é que podemos dar este passo.

A parte final da coisa prende-se com o Ma-
rketing Operacional. Esta é a face visível do 
trabalho de um marketeer e é também aque-
la que contribui para a má fama do conceito. 
Uma vez mais, temos um conjunto de pontos 
cientificamente estruturados cuja aplicação 
depende da arte de cada um. A parte Opera-
cional reflete-se na interligação coerente de 7 
variáveis, conhecidas como os 7P’s, com toda 
a definição estratégica que foi feita nas fases 
anteriores.

Os 7 Pês

Product: Onde se adequam as caracterís-
ticas do produto/serviço a toda a estratégia 
definida a montante;

Price: Qual é o preço correto para este pro-
duto/serviço? Não se esqueça nunca que não 
é o vendedor que fixa o preço mas sim o com-
prador, ou seja, temos de fazer uma previsão 
acertada de qual o valor que um cliente está 
disposto a pagar pela solução do seu proble-
ma;

Placement: Em português “Distribuição” 
ou a forma de levar o nosso produto/serviço 
até aos clientes finais;

Promotion: Onde se incluem as ações pro-
mocionais, as relações públicas, os patrocí-
nios e… a publicidade. Pois é! A parte mais 
conhecida do Marketing é apenas uma ínfima 
parte de todo um conceito muitíssimo mais 
abrangente;

Place: O local onde desenvolvemos o negó-
cio, sobretudo quando isso obriga a ter uma 
loja física, deve ser coerente com tudo o que 
foi analisado e decidido atrás;

Process: Os clientes têm cada vez menos 
paciência e querem soluções rápidas para os 
seus problemas. Facilitar-lhes a vida deve ser 
a missão de qualquer gestor;

People: Muitas vezes o fator mais negligen-
ciado quando é, na verdade o mais importan-
te. Para que serve gastar 10 milhões em pu-
blicidade na TV (como fazem as empresas de 
telecomunicações) para depois ligarmos para 
essas empresas, ou pior, para um Call Center, 
e sermos atendidos por uma pessoa que nos 
fala como se estivesse a fazer-nos um grande 
favor?

Tudo o que foi escrito atrás como sendo váli-
do para uma empresa que se está a lançar no 
mercado é igualmente válido para qualquer 
empresa que esteja já a operar nele.

Crise ou Mudança?
Muitos portugueses continuam a falar da 
“crise” como sendo algo passageiro. Desenga-
nem-se e comecem a assimilar que o mundo 
mudou. Este é o novo status quo da econo-
mia mundial. A Europa e Portugal têm de se 
reinventar e passar a viver à luz de uma nova 
economia marcada pela nova lógica de “não 
gastes mais do que podes”.

E as empresas, que estão a sofrer na pele, de-
vem de refletir sobre tudo o que atrás se dis-
se. Será que conheço bem o mercado em que 
opero? O meu consumidor mudou? Ou vai 
mudar? Em que é que as novas tecnologias 
me vão afetar e/ou como posso tirar proveito 
disso? Que posso fazer para tornar a minha 
concorrência irrelevante? Como me posso di-
ferenciar e onde devo de inovar? O mesmo!

Espero que entendam agora porque digo que 
devemos ser obsessivos no que respeita ao 
Marketing. Cada vez mais um cliente satis-
feito é o bem mais raro e precioso que uma 
empresa pode ter. Vamos tratá-lo bem. Va-
mos tratá-lo cada vez melhor. É muito mais 
barato manter um cliente do que ganhar um 
novo cliente. Pense nisso.

“Esta é a face visível
do trabalho de um

marketeer e é também 
aquela que contribui para 

a má fama do conceito.”
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Por Paulo Ferreira, Director-Geral da Exportech

VENDAS:
INGREDIENTES
DO SUCESSO 

SEGURANÇA ELECTRÓNICA

www.exportech.com.pt 

Decerto todos estaremos de acordo 
que os últimos 30 anos têm conheci-
do uma  evolução impressionante em 
termos tecnológicos e que as sucessi-
vas descobertas e inovações trouxe-
ram ao nosso quotidiano inúmeras 
vantagens
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alguma prospecção junto dos seus actuais 
clientes e verá que muitos deles procuram e 
estão dispostos em investir em soluções que 
lhes tragam benefícios e não é dificil encon-
trar inúmeros benefícios nos sistemas de 
CCTV.

CONDUZIR A REUNIÃO DE VENDAS
Ao visitar um cliente devemos saber essen-
cialmente escutar e gerir as suas expec-
tativas, saber o que pretende e informar 
honestamente sobre o que pode e não pode 
ser realizado, efectuar um levantamento do 
espaço e apresentar uma Proposta cuja fina-
lidade seja essencialmente satisfazer essas 
necessidades com o máximo de qualidade 
possível, sabendo que não se limitar ao mais 
barato e propor algo que sirva razoavelmente 
o Cliente também lhe trará muitos beneficios.

CONHECER O BUDGET
Poucos serão os clientes que lhe dirão quan-
to estão dispostos a gastar, e terão apenas o 
seu orçamento em análise. Não se limite ao 
preço, apresente qualidade e saiba diferen-
ciar a sua proposta, se possível sugerindo 
uma oportunidade de o demonstrar. Muitas 
são as empresas que se dedicam unicamente 
a soluções de CCTV Digital Megapixel cujos 
valores são superiores quando comparados 
a soluções de CCTV Analógico e têm imenso 
sucesso e com margens superiores, no fundo 
vai ganhar mais em diversos sentidos.

DETERMINAR O SEGMENTO
Trata-se de uma Solução Residencial ou Pro-
fissional? Tal poderá em muitas ocasiões de-
terminar o tipo de Solução a apresentar. Uma 
solução profissional deve ser analizada no 
contexto do tipo e área de negócio do Cliente 
- saiba propor soluções integradas ou escalo-
náveis para que se o interesse existir possa fi-
car em aberto a possibilidade de aumentar ou 
complementar a solução futuramente; saiba 
demonstrar ao Cliente as vantagens em utili-
zar a solução que propõe e que o investimento 
tem um retorno que deve ser específico a cada 
tipo de negócio. Uma solução Residencial não 
deixa de ser por vezes complexa por represen-
tar problemas estruturais para o instalador, 
mas que poderão ser facilmente solucionados 

se tirarmos proveito da tecnologia existente, 
em que, mais uma vez, os sistemas Digitais 
ou Híbridos se revelam mais vantajosos.

CONHECER O ESPAÇO
É essencial saber analizar o espaço, as di-
mensões, a iluminação, as infraestruturas 
e os equipamentos existentes, os pontos de 
rede e electricidade. Uma análise cuidada po-
derá revelar-se determinante no orçamento e 
na redução de possíveis erros.

ESCOLHER A TECNOLOGIA
Digital ou Analógica? Lentes Mono ou Vari-
focais? A Análise de Vídeo Inteligente poderá 
ser vantajosa para o Cliente? Autonomia de 
Gravação ou Gravação por Detecção de Mo-
vimento? Backlight Compensation ou Wide 
Dynamic Range serão necessários? Com 
Infravermelhos, de que capacidade, ou não 
existe essa necessidade? Qual o tipo de CCD e 
Resolução mais adequadas? Muita tecnologia 
resulta em muitas possibilidades, consulte o 
seu Fornecedor saiba transmitir o levanta-
mento que efectuou. É este quem deve ajudá-
-lo a determinar a melhor solução para o seu 
Cliente. As Parcerias são isto mesmo, tornar 
a vida mais simples potenciando o nosso ne-
gócio! No fundo, a Tecnologia certa a aplicar 
é aquela que melhor responder de forma qua-
litativa às necessidades do Cliente, nunca 
esquecendo que é a combinação do Budget - 
Espaço - Tipo de Negócio que determinam a 
Tecnologia que deve ser aplicada. 

TIRE O MÁXIMO DOS SEUS PARCEIROS
Seleccione o Parceiro certo para o apoiar e 
não deixe escapar essa oportunidade de ne-
gócio. Solicite Formação ao seu fornecedor 
que tem o dever de lha fornecer gratuita-
mente; conheça as noções básicas de CCTV, 
os equipamentos, as tecnologias e a sua cor-
respondente aplicação prática. Habitue-se a 
olhar à sua volta e verá que entrar num local 
e analizar as Câmaras, as Marcas, as Placas e 
a instalação, se tornará um hábito.

A roda já foi inventada, mas todos os dias 
existem empresas que inovam e encontram 
formas de a tornar mais eficiente!

A Segurança Electrónica não é excep-
ção e a multiplicidade de Soluções de 
Segurança, actualmente disponível, 

constitui uma enorme vantagem para quem 
se pretende apetrechar das últimas tecno-
logias e novidades, como os Distribuidores, 
VAR e Integradores, que vêem o portfólio de 
soluções disponíveis aumentar exponencial-
mente, e para os clientes que, nem sempre, 
mas muito comummente vêem os Preços bai-
xarem numa interminável guerra de preços 
que raramente lhes é vantajosa em termos 
qualitativos.

Para quem procura uma solução de seguran-
ça específica, tal multiplicidade de soluções 
pode rapidamente tornar-se num pesadelo. 
O excesso de informação, muitas vezes pouco 
fiável, na Internet, a enorme oferta de empre-
sas que alegam ter a melhor solução ao me-
lhor preço, a dificuldade do cliente em trans-
mitir ao Parceiro as suas reais necessidades, 
a dificuldade em fornecer adequadamente 
sem que isso signifique comprometer a res-
pectiva margem e, the last but not the least, 
deixar o cliente totalmente satisfeito!

É da inteira responsabilidade de quem se 
apresenta como especialista em soluções de 
segurança, ajudar o cliente a perceber quais 
das tecnologias disponíveis serão realmente 
úteis para proteger os seus bens ou potenciar 
o seu negócio. Mas, especialistas... Será que 
realmente existem especialistas em Soluções 
de Segurança ou Técnicos Especializados 
numa determinada área de segurança? É 
mais provável encontrar a segunda hipótese, 
pois uma vez mais a enorme oferta de Fabri-
cantes, Equipamentos e Tecnologias limitam 
quem vende, às marcas que representa e co-
nhece em particular. 

UMA ÁREA DE OPORTUNIDADES
Uma das áreas com maior crescimento verifi-
cado nos últimos anos, e que representa uma 
oportunidade de negócio para Distribuidores 
e Retalhistas, é o CCTV ou CFTV. Estima-
-se que o volume de negócios global até 2014 
atinja os 23 Biliões de USD, o que representa 
um crescimento de sensivelmente 21% face a 
2012... De que é que está à espera? Efectue 
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equipamentos e máquinas de diagnóstico, 
equipamentos médicos e…mobiliário de es-
critório.

UM PARENTE POBRE?
Certamente concordarão que nas priorida-
des de investimento com que se deparam as 
empresas o material de escritório aparece 
nos últimos lugares da lista. Hoje as empre-
sas alocam os seus recursos a equipamentos 
e materiais fundamentais à sua actividade. 
É frequente encontrar, nas várias empresas 
que visito, mobiliário menos “sofisticado” e 
de preços mais acessíveis. As empresas, com-
preensivelmente, não têm capital disponível 
para equipar os seus escritórios com mobi-
liário de “topo”. Mas pergunto, será que não 
marca a diferença uma boa mesa de reuni-
ões? Será que os colaboradores das empresas 
não seriam mais produtivos se estivessem 
mais confortáveis nas suas cadeiras e com 
secretárias mais ergonómicas? Nós acredi-
tamos que sim. E até para as empresas que 
não valorizem o tipo de mobiliário que usam, 
mesmo para essas, não será necessário esfor-
ço de capital inicial na sua aquisição por mais 
“económico” que seja. O renting não é exclu-
sivo para mobiliário “topo de gama”.

A “IMAGEM” VENDE
É costume dizer-se que a decoração das nos-
sas casas diz muito da nossa personalida-
de. E o “recheio” das empresas também diz 

No fundo, a verdadeira utilidade que as em-
presas retiram dos equipamentos é o seu uso 
e não a sua propriedade, e este conceito não é 
exclusivo das TI.

PERGUNTAS-CHAVE A FAZER
Questões como: porquê investir em equipa-
mentos fortemente depreciáveis, e que pouco 
ou nenhum valor acrescentam aos activos das 
empresas, mas que são fundamentais para a 
sua actividade, se com o Renting podem tirar 
total proveito dos mesmos sem esse esforço? 
Será que vale a pena a propriedade? Qual a 
valorização que trazem para o activo das em-
presas? Compensa descapitalizar a minha 
empresa ou recorrer a dívida (passivo) para 
ficar com propriedade? Ou a verdadeira utili-
dade e valor está no uso que damos e na for-
ma como contribuem para a actividade das 
empresas?

São estas questões que os empresários portu-
gueses se têm deparado e que naturalmente 
não apenas os que actuam nas TI.

ALARGAR OS HORIZONTES
Temos vindo a sentir uma forte adesão e ne-
cessidade também de outras empresas e cedo 
percebemos que as vantagens competitivas 
do renting se replicam em todos os equipa-
mentos que as empresas necessitam para 
desenvolverem a sua actividade. Hoje finan-
ciamos equipamentos tecnológicos no geral, 

Desde cedo percebemos que as vantagens do Renting se aplicavam muito para 
além dos equipamentos TI. É certo que entramos no mercado português com 
este tipo de equipamentos, mas seria um erro estratégico se não apoiássemos 
empresas que estejam noutros mercados

tsilva@grenke.pt 

INVISTA NO
CONFORTO DA
SUA EMPRESA

Grenke Renting

Tiago Silva, Account Manager 

muito da sua forma de estar no mercado. E 
se até agora muitos empresários não tinham 
capacidade de “decorar” as suas empresas da 
forma que certamente desejariam, através da 
Grenke e com a nossa solução de renting essa 
possibilidade é real. 

RENTING DE MOBILIÁRIO 
DE ESCRITÓRIO
Também no mobiliário de escritório as vanta-
gens do renting se aplicam, entre outras:
• Não são equipamentos que valorizam, pelo 
menos de forma significativa, os activos das 
empresas;
• São fortemente depreciáveis, podem (de-
vem) ser trocados de quando em quando;
• Podem ser adquiridos no final do renting 
por preços simbólicos caso as empresas pre-
tendam;
• Existe a possibilidade de usufruir deles sem 
que seja necessário investimento inicial;
• Abre o acesso a mobiliário mais caro que de 
outra forma não conseguiriam usufruir.
É sem dúvida uma vantagem competitiva 
para as empresas portuguesas. Se é fornece-
dor de mobiliário e equipamento de escritó-
rio, já sabe, fale com a Grenke!
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Os cibercriminosos estão disparando ataques para as 
plataformas móveis. A sua empresa está preparada?

Kaspersky

Por Fábio Assolini, Senior Analyst da Kaspersky Lab

www.kaspersky.pt

CIBERCRIME
NO BOLSO

A onda da mobilidade está em todo o lado. 
São smartphones, tablets, foblets, dis-
positivos híbridos, ultrabooks, e toda 

uma gama gigantesca de dispositivos inteli-
gentes que fabricantes oferecem às empresas 
e aos utilizadores. O BYOD (Bring your own 
device), onde funcionários e gestores fazem 
questão de usar os dispositivos pessoais na 
rede corporativa, já é uma realidade. 

Provavelmente já leu, ou ouviu falar, sobre 
ataques e previsões de ataque a dispositivos 
móveis. Mas, o que são realmente? O que é 
hype? Será que as empresas brasileiras ou 
portuguesas já estão correndo o risco de se-
rem atacadas? Essas ameaças já chegaram 
ao nosso “quintal”? Infelizmente, a resposta 
a todas estas perguntas é um sonoro sim! O 
Android é, actualmente, a plataforma mais 
popular entre smartphone e tablets, com o 
maior marketshare, o que o torna no mais 
atacado. Outra característica da plataforma 
permite aos donos dos dispositivos instala-
rem qualquer aplicação, de qualquer origem. 
Essa liberdade implica em riscos. A liderança 
do Android reflecte-se nas ameaças: no ano 
passado 99% de todos os códigos maliciosos 
criados para dispositivos móveis foram para 
o Android: mais de 35 mil aplicações malicio-
sas detectadas.
 
O problema torna-se ainda mais visível no 
facto da loja oficial do Android, a Google Play, 
hospedar aplicações maliciosas. Uma pes-
quisa recente de uma universidade america-

na provou que o Google conseguiu bloquear 
apenas 15% das aplicações maliciosas testa-
das e enviadas para a loja oficial. Portanto, 
se a sua empresa possui dispositivos móveis 
com Android, é urgente a adopção de uma 
solução antivírus e de controle de acesso, es-
pecialmente em smartphones corporativos. 
Infelizmente a maioria dessas pragas já está 
disseminada internacionalmente, já adap-
tada para vários idiomas, inclusive o por-
tuguês. Um exemplo: trojans SMS atacando 
usuários de língua portuguesa, no Brasil e em 
Portugal, depois de instalados irão cadastrar 
o smartphone em serviços Premium de SMS, 
gerando uma perda directa de dinheiro. Es-
sas aplicações falsas são a maior ameaça aos 
utilizadores de dispositivos móveis, tanto no 
Brasil como em Portugal. 

A lógica é simples: onde há dinheiro haverá 
ataques e um crescente interesse dos cri-
minosos em os fazerem. Como exemplo po-
demos citar os ataques aos utilizadores de 
mobile banking. Os bancos têm investido 
massivamente na popularização do acesso 
aos serviços de mobile banking, possibilitan-
do aos proprietários de smartphones fazer 
transações bancárias facilmente.

Existem hoje no Brasil cerca de 3,3 milhões 
de utilizadores de banca móvel, de acordo 
com a FEBRABAN (Federação Brasileira de 
Bancos). Em Portugal 88% dos utilizadores 
possuem smartphone. No Brasil, os cibercri-
minosos estão a investir em phishing-mobi-

le, onde as versões móveis das páginas dos 
bancos são copiadas e usadas em ataques de 
phishing.

Em Portugal os utilizadores de mobile 
banking são expostos a ataques de códigos 
maliciosos desenvolvidos no Leste Europeu e 
já capacitados para infectar um smartphone 
e roubar a respectiva conta bancária. Entre 
essas pragas destacamos os trojans bancá-
rios Zeus, SpyEye e Carberp, que podem in-
fectar não somente o Android mas também 
os Blackberry, Symbian e outros sistemas 
móveis. Algumas vezes apresentam-se ao uti-
lizador como uma aplicação falsa, imitando o 
programa do banco.
 
Portanto, as ameaças são reais, já estão pre-
sentes no nosso dia-a-dia e qualquer empresa 
ou utilizador poderá tornar-se numa vítima.
Por isso recomendamos a todos que possuam 
smartphone, tablet ou qualquer dispositivo 
móvel: não abram mão da proteção, mesmo 
que seja gratuita. Os códigos maliciosos são 
uma ameaça constante, além dos outros pro-
blemas inerentes às plataformas móveis não 
mencionados aqui como a perda ou roubo do 
dispositivo. 

O cibercrime está activo, pronto para infectar 
e roubar dados de qualquer dispositivo, mes-
mo que ele esteja no seu bolso.
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tomar uma decisão de negócio informada. E 
não tem tanto a ver com a quantidade em si 
mas sim com o facto de a tecnologia facilitar, 
cada vez mais, o cruzamento de informações 
oriundas de diferentes lugares. O que isto 
significa é que, dentro de poucos anos, se 
tornará quase impensável não depender de 
múltiplas fontes de dados para analisar um 
questionário de clientes, ou para elaborar 
uma nova proposta de negócio.

PREVISÕES E ESTIMATIVAS
Graças à riqueza e varidade dos dados – que 
não precisam, de modo algum, de estar no 
mesmo lugar ou até de ter o mesmo formato 
–, os Governos, por exemplo, terão maior ca-
pacidade para lidar com grandes problemas 
sociais. Os big data facilitarão as previsões 
ou estimativas, porque haverá dados sufi-
cientes oriundos de fontes diversas para per-
mitir uma modelação bastante realista, ao 
passo que as empresas poderão explorar for-
mas completamente novas de fazer negócio.

EXPLORAR NOVAS SOLUÇÕES
E OPORTUNIDADES
Actualmente, os big data são motivo de en-
tusiasmo porque precisamos de compreender 

Hoje, estamos a criar dados mais rapi-
damente do que em qualquer outra 
altura da história. Este planeta tem 

mil milhões de computadores pessoais e 600 
milhões de smartphones, mais mil milhões 
de carros, 45 milhões de servidores e fazem-
-se todos os dias cerca de 100 mil voos. Tudo 
isto gera ou armazena muitos gigabytes de 
dados. Colectivamente, são mesmo muitos 
dados.

BIG DATA
E o que são exactamente os Big Data? As em-
presas de armazenamento dirão que é tudo 
uma questão de ter capacidade suficiente 
para armazenar todos os nossos dados apesar 
desta tendência de aceleração – pois todos os 
bytes são sagrados. Já os fabricantes de ser-
vidores dirão que o que faz realmente a dife-
rença é a capacidade de processamento para 
tratar estes volumes imensos de dados em 
bruto. E as empresas de software dirão que 
o mais importante é o software de análise, os 
algoritmos que analisam os dados armaze-
nados. Seja qual for a verdade, será sempre 
apenas uma pequena parte de uma grande 
história. No fundo, quantos mais dados em 
bruto se tem, melhores são as hipóteses de 

Todas as previsões dizem que 2013 será o ano dos Big Data. Tornou-se um dos 

tópicos mais falados no mundo da tecnologia, com inúmeras definições distintas, 

mas porquê tanto entusiasmo? O verdadeiro entusiasmo deveria ser com os novos 

modelos de negócio que vão emergir, afirma Joseph Reger, Chief Technology Officer 

na Fujitsu Technology Solutions

Ferramentas // Opinião

www.fujitsu.com/fts

BIG DATA:
PORQUÊ TANTO
ENTUSIASMO?

Fujitsu Technology Solutions

Dr. Joseph Reger, Chief Technology Officer
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“IMAGINE A SIMPLES 
COMBINAÇÃO DE
DADOS DA SUA

CONTA DE FACEBOOK 
COM O SEU PERFIL

DE COMPRAS ONLINE”

como é que a disponibilidade de informação 
adicional acompanhada de novos métodos de 
análise nos vão ajudar a explorar novas so-
luções e oportunidades. E o que torna ainda 
mais interessante este olhar para o futuro é 
a oportunidade de combinar os nossos pró-
prios dados com informação adicional oriun-
da de terceiros. Isto vai ajudar a construir 
uma imagem muito mais rigorosa e global do 
futuro. 

Imagine a simples combinação de dados da 
sua conta de Facebook com o seu perfil de 
compras online: só isto fornece, imediata-
mente, uma perspectiva muito mais comple-
ta sobre as suas preferências e necessidades. 
Quando começamos a cruzar esses dados 
com informação adicional de outras fontes – 
por exemplo, os lugares que visita com maior 
frequência, de acordo com as actividades das 
suas redes sociais ou do seu histórico de loca-
lizações, rapidamente construímos um perfil 
tridimensional mais rigoroso que se torna 
cada vez mais valioso para novos tipos de ser-
viço. Também é perfeitamente evidente que 
mais valioso se pode traduzir por mais apete-
cível e, como tal, valerá a pena e será mais ne-
cessário ter uma maior protecção de dados. 

PIONEIROS DO NOVO
MUNDO DE DADOS
Uma das novas profissões que irá emergir 
será a de cientista de dados, alguém que aju-
da as organizações a navegar através de oce-
anos de bits e bytes. Os cientistas de dados 
do futuro serão indivíduos que compreendem 
como obter o máximo de valor de um conjun-
to de dados, especialmente no que diz respei-
to a identificar o output correcto.

Eles também terão a capacidade crítica de fa-
zer as perguntas certas para ajudar a validar 
novas ideias e oportunidades de negócio. Eles 
vão precisar de ter, em simultâneo, um bom 
domínio dos métodos e das tecnologias, bem 

como conhecimentos específicos da sua área 
de negócio.

Alguns destes cientistas de dados vão traba-
lhar para uma nova espécie de empresas cujo 
único activo é o acesso a vários conjuntos de 
dados, combinados com a capacidade de efec-
tuar uma análise com significado à informa-
ção que outros estão ocupados em recolher.

JUNTAR AS PEÇAS
NECESSÁRIAS EM PACOTES
Entretanto, o meu conselho é que não se deite 
nada fora. O armazenamento é relativamente 
barato, por isso continuem a acumular, ten-
tando contudo perceber rapidamente como 
se poderão usar bem esses dados. Podemos 
ainda não ter cientistas de dados no activo, 
mas há decerto empresas que compreendem 
a importância dos Big Data e percebem o 
tipo de oportunidades que estes oferecem. 
Algumas delas juntam as peças necessárias 
(ferramentas, algoritmos, servidores, arma-
zenamento, etc.) em pacotes que ajudam a 
determinar o verdadeiro valor do que se tem 
em mãos e contribuem para identificar o que 
ainda lhe falta para completar o retrato da re-
alidade a partir dos Big Data.
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A
s PESSOAS representam o elemento 
chave na atividade da empresa e são 
cruciais para delinear o seu futuro, mas 

não podem, nem devem, ser vistas apenas 
como um número. Conseguimos reproduzir 
máquinas e processos, mas não é possível re-
produzir na totalidade os factores associados 
ao capital humano. As PESSOAS têm motiva-
ções, temperamentos, expectativas, capaci-
dades, aptidões... diferenciadas, todos extre-
mamente influentes e influenciadores do dia 
a dia das empresas, do seu desenvolvimento e 
do sucesso ou insucesso nos negócios.

AS PESSOAS DEVEM SER UMA
DAS PRIORIDADES DA GESTÃO
As pessoas certas. Mas, que é necessário para 
contratar os que melhor servem os interesses 
de cada empresa? Dee Hock, que concebeu, 
fundou e impulsionou um dos mais conheci-
dos e lucrativos negócios mundiais, o cartão 
VISA, recomendava aos gestores o seguinte: 
recrutem ou promovam os colaboradores 
com base em primeiro lugar na integridade 
pessoal, em segundo na motivação, em tercei-
ro nas capacidades, em quarto na compreen-
são, em quinto na competência e por último 
na experiência. Sem integridade a motivação 
é perigosa, sem motivação as capacidades 
são inúteis, sem capacidades a compreensão 
é limitada, sem compreensão as competên-
cias de pouco servem e sem competências a 
experiência é cega. Se a pessoa possuir todas 
as outras qualidades a experiência é fácil de 
adquirir.

UM PROCESSO DIFÍCIL
Recrutar e selecionar os melhores colabora-
dores é um processo difícil. A hegemonia da 
atitude sobre a formação técnica e a experi-
ência é uma das alterações mais significati-
vas dos últimos anos, mas avaliar competên-
cias pessoais está longe de ser um trabalho 
simples. É um trabalho especializado que não 
pode ser “suportado” exclusivamente em en-
trevista. Estudos científicos dizem que o grau 

de fiabilidade numa primeira entrevista é in-
ferior a 50%. A escassez de oferta e o número 
desmensurado de profissionais em transição 
de carreira, provocou a necessidade de os 
candidatos se prepararem para a entrevista 
de emprego, aprendendo a contornar as ques-
tões difíceis, omitir aquilo que não deve ser 
relevado e a formatar previamente respostas. 
Isto faz com que o entrevistador menos expe-
riente ou atento possa fazer a escolha errada.

PORQUE SE CONTRATA E SE DESPEDE?
Se é certo que as Empresas contratam as 
PESSOAS pelas suas capacidades, é manifes-
to que as promovem ou despedem pelo seu 
comportamento. Assim, o aprofundar das 
motivações pessoais, a avaliação das poten-
cialidades cognitivas, o estudo das caracte-
rísticas pessoais e o alinhamento certo entre 
a cultura da empresa e o perfil do candida-
to deviam ser práticas inquestionáveis num 
processo de recrutamento, pois concorrem 
directamente e de forma indissociável para 
o seu êxito e, por conseguinte para o suces-
so da empresa. As consequências de uma 
má contratação podem ser enormes, tanto 
maiores quanto o impacto que a função tem 
internamente na empresa e externamente no 
mercado, nos clientes, nos fornecedores. Ter 
uma equipa desmotivada leva a empresa a ser 
menos competitiva, responder com menor 
eficácia às solicitações do cliente, não ser tão 
criativa no desenvolvimento de novos produ-
tos. Más decisões de produção podem a levar 
a custos de stocks indesejados, produto não 
conforme ou defeituoso. Más decisões estra-
tégicas podem mesmo arruinar a empresa.

É imperativo para as Empresas terem as 
melhores PESSOAS, promovendo o melhor 
recrutamento. Ao entregarem a especialistas 
a realização dos processos de pesquisa e cap-
tação de talentos, reduzem a margem de erro 
na contratação e ganham tempo para foca-
rem esforços nas tarefas essências e ligadas 
ao negócio.

O ciclo negativo em que Portugal 
está envolvido tem obrigado as em-
presas, quase como imperativo de 
sobrevivência, a reinventarem-se, re-
alizarem um esforço acrescido na op-
timização dos processos, com vista à 
redução de custos, ficarem mais ágeis, 
inovadoras,competitivas e, sobretudo, 
perceberem, que o sucesso ou fracas-
so, depende do seu recurso mais valio-
so: as PESSOAS!

Por Isabel Meireles, Directora Executiva, Egor Recrutamento e Selecção Norte

www.egor.pt 

AS EMPRESAS TÊM AS PESSOAS QUE MERECEM
EGOR PORTO Recrutamento e Selecção



31Fevereiro 2013

Formação // RH

As Empresas tentam aprender a funcio-
nar de um modo que ainda desconhe-
cem, pois diariamente surgem novas 

leis, portarias e alterações. O ser humano 
precisa de parâmetros para funcionar e esses 
parâmetros estão em mutação. O nosso esti-
lo de vida das últimas décadas está a mudar 
(ainda não mudou….) e é necessário redefinir 
prioridades.
O tema da mudança acelerada levou a legis-
lar, mesmo em termos de Lei do Trabalho, a 
obrigatoriedade de horas anuais de Forma-
ção para os colaboradores. Não obstante ser 
uma lei geral e portanto difícil de aplicar, 
nuns casos é justo, necessário e fundamental, 
noutros casos é, tão só, uma metáfora, como 
uma actividade inútil.

PRIORIDADES
Voltando ao tema das prioridades…, há áreas 
das empresas que são tipicamente as primei-
ras a ser cortadas: comunicação, publicidade, 
formação, recrutamento, desenvolvimento, 
etc. É então é importante balancear o equi-
líbrio entre a Formação obrigatória (35 ho-
ras/ano) e a Formação necessária – que nem 
sempre coincide. Nas organizações prósperas 
a questão de manter o budget de formação é 
algo que não se coloca, pois sabe-se, que de-
senvolver as pessoas é uma das melhores for-
mas de reter Talento e, em certos casos, de o 
revelar. 
A Formação passou por ser uma moda, uma 
obrigação e maçada e um prémio e recom-

Vivemos tempos emocionalmente inesperados. E, racionalmente é possível per-
ceber que estávamos a caminhar para esta situação. Actualmente o dinheiro é 
um bem escasso

pensa para os colaboradores distinguíveis. 
Houve uma época em que a Formação ou-
tdoor foi usada até à exaustão, com a conse-
quente perca de credibilidade, não obstante 
ser de extrema eficácia para várias situações. 
Mas, a Formação deve ser um instrumento de 
crescimento para as organizações e, se bem-
-feita e oportuna, também um instrumento 
de crescimento para os colaboradores.
Entendo que as organizações necessitam de 
criar a “cultura de desenvolvimento”, para 
que possa ser efectivamente uma prática sus-
tentada de desenvolvimento das competên-
cias dos colaboradores e não algo utilizado 
pontualmente e apenas para alguns segmen-
tos.

DESIDERATO DE TODA A EMPRESA
Fazendo parte da abordagem de desenvol-
vimento contínuo dos colaboradores, toda a 
organização se co-responsabiliza na sua uti-
lização e nos resultados que deve gerar. Apli-
car-se-á às pessoas com défices de competên-
cias críticas para a função que exercem no 
momento e a todas aquelas que apresentam já 
excelentes níveis de domínio das competên-
cias exigidas, mas que necessitam de manter 
a autoconsciência e a compreensão das suas 
actuais capacidades e potencial. 
O motor desta dinâmica será a chefia, promo-
vendo directamente na equipa a filosofia de 
“cultura de desenvolvimento”, exigindo em 
simultâneo aos superiores hierárquicos que 
sejam um “role model” da prática. Assim será 

Por Ana Loya, 
Managing Partner, Ray Human Capital

Ray Human Capital

RETER,
E REVELAR,
TALENTO

www.rayhumancapital.pt 

possível instituir uma lógica de “formação 
performance” em que todos os responsáveis 
pela gestão de pessoas contribuem activa-
mente para a melhoria das capacidades e 
competências apropriadas na equipa.
E, para que a Equipa valorize esta “aproxi-
mação”, é fundamental que as iniciativas de 
desenvolvimento espelhem situações do con-
texto profissional diário. Também às chefias 
se exige intervenções formativas integradas 
com as necessidades do negócio de modo a 
mobilizar os Colaboradores para a concreti-
zação dos objectivos da Empresa.

MÉTRICAS ADEQUADAS
Com o investimento cada vez mais direccio-
nado às necessidades reais dos Colaborado-
res, os gestores de topo continuam na luta 
incessante em medir o impacto efectivo das 
iniciativas de desenvolvimento ao nível do 
retorno do investimento…mas, será que tudo 
deve ser quantificado? 

A “cultura de desenvolvimento quantifica-
do“ é também “cultural”, mas devemos aliar 
as práticas sofisticadas de medição dos re-
sultados à vertente humana e naturalmente 
subjectiva que o processo envolve. Devemos 
medir? Sim, mas não podemos correr o ris-
co de ser demasiado redutores analisando 
apenas o retorno financeiro da formação. De 
facto, importante é reforçar comportamentos 
e desbravar novos caminhos para a redesco-
berta formativa na actual conjuntura!
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Quando falamos de redução de custos, 
naturalmente o primeiro ponto a ser 
analisado são os recursos humanos. 

Não obstante, o facto da maioria das organi-
zações terem efectivamente que se ajustar e 
redimensionarem a sua estrutura à realidade 
que hoje estamos a viver. É imperativo que 
neste processo não se esqueça de que os re-
cursos humanos não são o problema, mas sim 
parte da solução. 

A SOLUÇÃO
Para tal ser verdade, os mesmos devem estar 
muito bem preparados para encararem os 
desafios que os próximos tempos irão trazer. 
É neste ponto que a prática regular de activi-
dade física desenrola um papel fundamental.

Na actual conjuntura económica mundial, a maioria das empresas
estão focadas na implementação de estratégias e processos que
visam essencialmente a redução de custos para fazerem face às
quebras de receitas e à necessidade de aumentar a produtividade

RH // Saúde e Bem estar

Por Rui Alberto, Director Geral CLUB L | Health Clubs

SOLUÇÃO CERTA
PARA O MERCADO
EMPRESARIAL 

Recursos Humanos (Activos)

Segundo o American Journal of Health Pro-
motion – Report 2011, Estudos comprovam 
que por cada € investido na aplicação e intro-
dução de programas de promoção de activi-
dade física regular nas empresas, o retorno 
varia entre 3 a 5€, sendo o mesmo resultado 
de uma diminuição dos níveis de absentis-
mo, redução dos custos de saúde, melhoria 
ambiente de trabalho e aumento da produti-
vidade.

O PARCEIRO QUE ACRESCENTA VALOR
O CLUBL – Health Clubs tem disponível 
para o mercado empresarial um programa 
único e exclusivo de Corporate Wellness. A 
primeira fase do nosso programa consiste 
em fazer uma avaliação da condição física 
dos colaboradores das empresas, identificar 
pontos específicos a melhorar, e em parceira 

marketing@clubl.pt www.clubl.pt

com as direcções de recursos humanos das 
empresas, trabalhar na definição de acções 
e estratégias com um objectivo global tendo 
por base um conceito mais lato, que não só 
a melhoria da condição física, como por ex: 
Liderança, Auto-Confiança, Auto-Estima, 
Espirito de Equipa, etc. Retomando o tema 
inicial deste texto, a prática regular de acti-
vidade física é, claramente, um dos caminhos 
a seguir, para ajudar as organizações a atin-
girem os seus principais objectivos: Redução 
de Custos e Aumento da produtividade.

Conte connosco!!
O melhor recurso para os seus recursos.
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Nova geração de Certificações SQL Server 2012

Estas certificações são  
destinadas a administradores 
de base de dados, 
programadores e profissionais 
de Business Intelligence

Audiência

Demonstre as suas 
competências e 
conhecimentos para a próxima 
geração de cursos, obtendo a 
certificação MCSA: SQL Server 
2012. 
Este é o primeiro passo para 
conseguir o MCSE: Data 
Platform ou MCSE: Business 
Intelligence

Vantagens

Código Designação H Preço

M10774 Querying Microsoft SQL Server 2012 30

3.250 €M10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 30

M10777
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 
2012

30

MCSA | SQL Server 2012

MCSE | Data Platform
inclui pré-requisito - MCSA | SQL Server 2012

Código Designação H Preço

M10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases 30
4.900 €

M20465 Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012 30

Código Designação H Preço

M10778
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL 
Server 2012

30
4.900 €

M20467
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL 
Server 2012

30

MCSE | Business Intelligence
inclui pré-requisito - MCSA | SQL Server 2012

http://goo.gl/Ch7mE

http://goo.gl/Ch7mE

http://goo.gl/fQBbv

As certificações iniciam a 
18/Mar
Horários: L- 09h30 às 17h30 ou 
PL -18h30 às 21h30

Horários
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Pioneira em Portugal na promoção do planeamento familiar, na criação de 
serviços para jovens, na formação de profissionais e na educação sexual nas 
escolas, a APF  - Associação para o Planeamento da Família orgulha-se de um 
percurso de trabalho já longo e iniciado com um grupo de pessoas que entre 
os anos de 1967 e 1972 fundaram e contribuíram para a implementação da 
Associação enquanto IPSS de relevo na sociedade portuguesa

Federada na IPPF - International 
Planned Parenthood Federation, a 
maior agência internacional de planea-

mento familiar de carácter não governamen-
tal e a segunda maior agência de voluntaria-
do a nível mundial, a APF tem por objectivos 
fundamentais a promoção da Saúde, Educa-
ção e Direitos nas áreas da sexualidade e pla-
neamento familiar para, e de acordo com os 
seus Estatutos, “ajudar as pessoas a fazerem 
escolhas livres e responsáveis na sua vida se-
xual e reprodutiva.”

Uma história de combate
Ao longo da sua existência, a APF tem traba-
lhado no sentido de se conseguirem alcançar 
alterações legais e políticas no âmbito do pla-
neamento familiar, da educação sexual e dos 
direitos sexuais e reprodutivos. Neste senti-
do, o seu contributo para a mudança tem-se 
feito através da investigação, da elaboração 
de estudos diversos e do levantamento regu-
lar de problemas existentes nestas áreas, da 
tomada de posições públicas, da promoção 
do debate sobre questões do interesse pú-
blico, da realização de projectos modelo, da 
formulação e apresentação de propostas di-
versas aos sucessivos governos e Assembleia 

Como apoiar: 
APF Norte | Tel: (+351) 22 208 58 69 | apfnorte@apf.pt 

NIB 0035 0651 00338840132 89

da República, do estabelecimento de proto-
colos de cooperação com organismos gover-
namentais e serviços públicos a nível central, 
regional e local, e com outras organizações 
não governamentais.  Em 1998, em reconhe-
cimento do importante papel da APF na so-
ciedade portuguesa e por iniciativa do então 
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, 
a APF foi agraciada com a Condecoração de 
Ordem de Mérito por serviços prestados ao 
país, em cerimónia que decorreu no Centro 
Cultural de Belém no dia 5 de Outubro. 

O que fazemos
O trabalho de campo, a investigação, a pro-
cura de inovação e o espaço para o estudo, a 
reflexão, o diálogo, a resposta estruturada e 
global que têm caracterizado a APF, alargam-
-se constantemente, num processo contínuo 
de desenvolvimento e de adequação dos ob-
jectivos e interesses aos novos contextos e 
realidades. É neste contexto de diversidade 
que decorre a actividade da Delegação Norte 
da APF, cujos múltiplos projectos abrangem o 
apoio e prevenção junto a populações social-
mente excluídas. Neste sentido, nos últimos 
dez anos, tem estado ativamente envolvida 
em diferentes projetos (nacionais e interna-

40 ANOS PELA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

SAÚDE, ESCOLHAS
E DIREITOS  

cionais) ligados à problemática do Tráfico de 
Seres Humanos (TSH). O TSH é uma realida-
de com impacto económico comparável ao do 
tráfico de armas e de drogas. Estima-se que 
por ano sejam traficados milhões de pessoas 
em todo o mundo. Portugal não está imune a 
este fenómeno, que acarreta consigo um con-
junto de causas e consequêncis muito proble-
máticas: o crime organizado, a exploração 
sexual e laboral, as questões de género e de 
direitos humanos, tendo como alvo homens e 
mulheres que vêm a sua liberdade e dignida-
de desaparecer e para os quais os diferentes 
apoios se tornam imprescindíveis na difícil 
construção de um novo projecto de vida.

Um trabalho de todos os dias
Assim, a APF Norte tem desenvolvido diver-
sos projectos no âmbito da prevenção e sen-
sibilização para este fenómeno junto a jovens 
adultos e população em geral, formando tam-
bém agentes qualificados com intervenção 
directa ou indirecta sobre este crime (forças 
de segurança, técnicos/as sociais, magistra-
dos, entre outros). É actualmente responsá-
vel pela gestão do CAP – único Centro de 
Acolhimento e Proteção a Mulheres 
Vítimas de Tráfico de Seres Humanos 
e seus filhos menores, em Portugal. In-
tegra a equipa multidisciplinar nacional para 
estas questões e, recentemente, desenvolve 
trabalho de assistência a vítimas sinalizadas 
através de uma nova Equipa Multidisciplinar 
Especializada na Região Norte do país (tipo-
logia 7.7 do POPH/QREN).

Compromisso Social // IPSS
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