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A 
dessintonia!
DIZ-SE QUE OS PORTUGUESES TÊM TENDÊNCIA PARA O 

PESSIMISMO. AS COISAS NUNCA ESTÃO BEM. É RARÍSSIMO OUVIR 
UMA RESPOSTA POSITIVA À PERGUNTA “ENTÃO, COMO VAI ISSO?”. 
E TÊM A CAPACIDADE DE ANTEVER QUE VÃO AINDA FICAR PIOR, 

COMO SE FOSSEM HIPOCONDRÍACOS DO PESSIMISMO

erdade? Talvez não, pois parece que estão a mu-
dar. Alguns classificam como sendo ignorância, 
outros como inconsciência, outros ainda acusam 
as pessoas de leviandade. Independentemente do 
termo que se queira utilizar, parece que os portu-
gueses estão fartos deste pessimismo. Os índices 
de confiança estão em alta, o consumo está a 
aumentar, ou seja, há um conjunto de indicadores 
que dão azo a esta reflexão. Por outro lado, uma 

boa parte das empresas acabou por apresentar bons resultados em 2016. 
Bons em volume, mas não tão bons em rentabilidade... Assim, como 
será 2017? É evidente, que há uma certa e clara dessintonia entre esta 
situação e os sinais que vamos recebendo ao nível da macroeconomia, 
e de alertas provenientes de todos os lados. Falta de investimento, bai-
xo crescimento, aumento das taxas de juro no mercado da dívida, etc. 
Poder-se-á pensar que os portugueses estão com algum optimismo, as 
empresas estão expectantes, a economia está preocupada. Mas o que é 
um facto é que os portugueses cansaram-se de discursos e perspectivas 
negativas, e de grandes anunciadores de desgraças, e optaram por viver 
o dia-a-dia, retirando dele o melhor proveito. 

Alguns invocam que não aprendemos nada com as crises passadas, e 
com todas as causas que nos levaram a chegar a esse ponto. Infelizmente 
tenho de lhes dar razão. Mas os portugueses estão noutra. O que virá, 
virá. E quando vier, logo se tratará dele. Até lá, e como diz o velho ditado 
popular, “enquanto o pau vai e vem, folgam as costas”.

POR :

Ricardo Florêncio
ricardo.florencio@multipublicacoes.pt
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CONSELHEIRO
POR :

José F. Gonçalves
PRESIDENTE DA ACCENTURE PORTUGAL

recente estudo da Accenture 
(Seis passos para construir 
um ecossistema digital vi-
sando a inovação e o cresci-
mento) aponta nesse sentido e 
conclui que 97% das maiores 
empresas reconhecem que a 
sua capacidade de colaborar 
e inovar de forma eficaz 
com outras entidades será 
importante ou crítica para o 
seu alto desempenho futuro.

E o potencial de criação 
de valor é verdadeiramente 

impressionante: uma colaboração mais eficaz entre as 
20 maiores empresas do mundo com empreendedores 

implicaria um acréscimo de 1,5 triliões de dólares no 
PIB global, correspondendo a um aumento de mais 

de 2%. Por outro lado, tendo por base o track record 
das organizações com melhor desempenho em 

termos de co-inovação, existe um potencial de 
crescimento dos negócios até 16%.

Mas a verdade é que a capacidade de co-

O
NO MUNDO EMPRESARIAL ACTUAL, A INOVAÇÃO ABERTA OU CO-INOVAÇÃO ENTRE 

ORGANIZAÇÕES, INDEPENDENTEMENTE DA SUA DIMENSÃO E LOCALIZAÇÃO,  
É UM FACTOR CRÍTICO DE SUCESSO PARA OS NEGÓCIOS

solução
Os ecossistemas digitais

Crescer o negócio

fazem parte da

através de inovação?
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na redução de custos, há ganhos substanciais na rapidez e 
eficácia das discussões.

Tomando como ponto de partida estes exemplos, conclui-se 
que os ecossistemas digitais são um verdadeiro repositório 
de oportunidades à disposição das empresas e organizações 
para acelerarem os processos de inovação. A base está numa 
colaboração aberta, mas com regras ou comportamentos bem 
assimilados, que vão desde a definição clara da estratégia 
a adoptar, ao foco na experiência do cliente, passando pela 
adopção de uma cultura aberta e protecção da propriedade 
intelectual de cada parte envolvida. 

Em termos estratégicos, há que definir os resultados par-
tilhados a alcançar e transmitir a todos os envolvidos qual o 
retorno do investimento e que compromissos serão repartidos 
no processo. As boas ideias deverão ser executadas e não 
perdidas em discussões teóricas.

De referir que, segundo o estudo da Accenture, 82% dos 
executivos de empresas que se consideram pouco colaborativas 
e abertas à co-inovação consideram que este problema pode 
ser ultrapassado mais facilmente através da adopção efectiva 
de ecossistemas digitais. Adicionalmente, é necessário desen-
volver uma cultura de inovação e adaptar o modelo operativo.

Os colaboradores da empresa devem estar motivados para 
desenvolverem a sua rede de contactos externos, captando 
novas ideias e discutindo e experimentando novas ferramen-
tas digitais que favoreçam a cooperação eficaz. O espírito de 
abertura e incentivo à inovação deve começar nos líderes, que 
deverão incentivar os seus colaboradores a inovar e a assumir 
riscos calculados – no fundo, a viver uma cultura de inovação.

Para que o processo de partilha tenha sucesso, o modelo 
operativo adoptado deverá procurar o equilíbrio entre a 
colaboração física e a colaboração virtual. As tecnologias 
digitais “aproximam” as empresas com objectivos similares, 
eliminando as restrições de localização geográfica e favore-
cendo reuniões virtuais entre os investigadores e estrategas 
das empresas envolvidas.

Mas a partilha e espírito de colaboração não significa a 
devassa ou a perda de identidade de cada um. Abertura sim, 
mas sem baixar a guarda. As empresas devem manter a sua 
identidade e essência competitiva. 

No mundo digital em que vivemos e trabalhamos, os ecos-
sistemas digitais permitem novos e mais eficazes modelos de 
colaboração. Os líderes das organizações devem compreender 
e capturar o enorme potencial associado de modo a criar novos 
negócios e fontes de receita através da inovação. 

-inovar se tem revelado um enorme desafio para a maioria das 
empresas. De acordo com o mesmo estudo, a taxa de sucesso 
da colaboração em inovação é de apenas 44%. A solução para 
este problema passa pela capacidade das empresas desen-
volverem uma nova e fundamental capacidade de negócio: 
identificar e co-inovar com os parceiros certos, através de 
plataformas digitais que promovam a colaboração rápida, 
fácil e segura, com benefício para todos os intervenientes. 
Ou seja, criarem e manterem um ecossistema digital eficaz 
e eficiente.

Através destes ecossistemas digitais, consegue-se poten-
ciar o know-how e expertise da cada organização para criar 
produtos e serviços inovadores e alargar a oferta a novos 
mercados e clientes à escala global. Áreas como a saúde, 
veículos conectados ou casas inteligentes assumem lugar 
de destaque num mundo em que as organizações procuram 
vencer a concorrência no mundo digital em que vivem. As 
empresas que estão na liderança nestes sectores são aquelas 
que sabem como acelerar o processo de desenvolvimento de 
novas capacidades, produtos e serviços e experiências, e como 
as aplicar de forma mais rápida que os seus concorrentes. 
Respeitando os limites corporativos e éticos, estas organiza-
ções partilham ideias e soluções relevantes para o mercado 
com outras empresas, independentemente da sua dimensão.

Apesar dos desafios referidos pelas organizações na ca-
pacidade de co-inovar, existem exemplos relevantes que 
demonstram o valor criado pela colaboração baseada em 
ecossistemas digitais. A Kaggle, uma startup de Sillicon 
Valley, utiliza a colaboração entre uma comunidade alargada 
e global de cientistas para resolver problemas de machine 
learning e data science através de uma plataforma digital. 
A Amazon Mechanical Turk, um marketplace digital que 
permite a colaboração entre indivíduos e empresas para 
trabalhos que requerem inteligência humana, dá acesso a 
uma workforce global e elástica, disponível na plataforma em 
função da procura. A GENIVI alliance, baseada em Geneva, 
é constituída por membros dispersos por todo o mundo e tem 
por objectivo o desenvolvimento colaborativo de plataformas 
open source para veículos conectados e inteligentes. Esta 
aliança congrega empresas e investigadores de vários secto-
res, do automóvel à informática, passando pela electrónica 
de consumo e telecomunicações. Os membros deste projecto 
raramente se encontram fisicamente, interagindo à distância. 
Apenas 20% dos processos de inovação são desenvolvidos 
em reuniões presenciais. Para além do impacto relevante 
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CONSELHO EDITORIAL
COM A PRESENÇA DE:

António Vieira Monteiro · Gustavo Guimarães · João Duque · Jorge Marrão · José Galamba de Oliveira 
José Miguel Leonardo · Luís Paulo Salvado · Paulo Carmona · Paulo Ramada

O IMPACTO NA ECONOMIA PORTUGUESA DO EXPECTÁVEL AUMENTO DAS TAXAS 
DE JURO PELO BANCO CENTRAL EUROPEU FOI O PRINCIPAL TEMA  

EM DEBATE PELOS CONSELHEIROS DA EXECUTIVE DIGEST

JUROS  
EM DEBATE
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LOCAL: HOTEL DOM PEDRO, EM LISBOA.

O encontro do Conselho Editorial, no Restaurante II 
Gattopardo, no Hotel Dom Pedro, em Lisboa, foi dominado 
pelo expectável aumento dos juros e o seu impacto nas 
suas mais diversas vertentes, quer nas contas públicas, no 
investimento e no consumo. 

Outro tema em debate foi o panorama global da comunicação 
social em Portugal. Além disso, foi ainda abordado o tema 
da próxima Conferência da Executive Digest, que irá ocorrer 
em Abril, no Porto. 
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1,6
MIL MILHÕES 

O Governo anunciou o lançamento de cinco 
linhas de Crédito Capitalizar para as PME, 
no montante de 1,6 mil milhões de euros, 

no âmbito do programa Capitalizar. Os 
montantes de financiamento por empresa 

variam entre os 25 mil e 2 milhões de euros.

49
MIL MILHÕES

A British American Tobacco aumentou a 
oferta de compra pela Reynolds para 49 
mil milhões de dólares (45,7 mil milhões 
de euros) e chegou a acordo com a rival. 
A BAT já detinha 42% da Reynolds e que 
a aquisição da totalidade criará a maior 

empresa na área do tabaco listada em Bolsa.

22,8
MIL MILHÕES

A francesa Essilor anunciou a compra da 
italiana Luxottica por 22,8 mil milhões de 

euros, criando um novo gigante no mercado 
dos óculos e lentes. A empresa afirmou em 

comunicado que a nova entidade conta 
com uma receita combinada de mais de 15 
mil milhões de euros e 3,5 mil milhões de 

euros de EBITDA, 140 mil funcionários  
e vendas em mais de 150 países.

4,31
MILHÕES DE MILHÕES

As receitas agregadas das 250 maiores 
empresas de retalho do mundo ascenderam 

a 4,31 milhões de milhões de dólares (4 
milhões de milhões de euros) no ano fiscal 
de 2015. A conclusão é do estudo “Global 

Powers of Retailing 2017: The art and 
science of customers” da Deloitte, segundo 

o qual, as cadeias norte-americanas Wal-
Mart Stores, Costco Wholesale Corporation 
e The Kroger mantêm-se nos três primeiros 

lugares do ranking, respectivamente.

FACTOS & 
NÚMEROS

Este ano está a ser encarado pelos CEOs 
como um ano de desafios a nível global, 
mas a confiança relativamente à empresa 
que gerem está a aumentar

CEOS ESTÃO MAIS 
CONFIANTES

relatório anual da PwC, 
resultado de um inquérito 
a 1379 CEOs de 79 países, 
revela que os níveis de con-
fiança estão a subir: 38% 
dos entrevistados acreditam 

nas perspectivas de crescimento da sua 
empresa para os próximos 12 meses, o 
que significa uma subida de 3% face ao 
relatório do ano passado.

Expansão orgânica deverá ser o principal 
impulsionador do crescimento das empre-
sas, de acordo com 79% dos inquiridos. 
O estudo indica ainda que 41% dos CEOs 
planeia operações de fusão ou aquisição 
em 2017 e que 23% pretende fortalecer 
as suas capacidades de inovação para 
capitalizar novas oportunidades.

A PwC identificou também os principais 
países com melhores oportunidades de 
crescimento: Estados Unidos da Amé-
rica, China, Alemanha, Reino Unido 
e Japão. Esta lista mostra que tanto a 
eleição de Donald Trump como o Brexit 
não assustam os CEOs.

Quanto às principais preo-
cupações, destaque para in-
certeza económica (82%), 
excesso de regulação (80%), 
disponibilidade de capacidades 
essenciais (77%) e protec-
cionismo (59%). Os CEOs 
inquiridos revelam também 
reticências relativamente à 
globalização. Se, em 1998, 
o mesmo estudo mostrava 

que os CEOs estavam optimistas face à 
globalização, este ano parecem estar mais 
preocupados com as consequências deste 
fenómeno, nomeadamente o fosso entre 
ricos e pobres.

Por fim, os CEOs estão preocupados com 
as capacidades e talento dos colaboradores, 
tendo este factor duplicado face a 1998. 
Mais de metade dos inquiridos espera 
aumentar o número de funcionários ao 
longo deste ano, especialmente nas áreas 
de gestão de activos, saúde e tecnologia. 
Por outro lado, 16% prevê reduzir os 
quadros laborais, sendo que, neste caso, 
80% dos postos eliminados devê-lo-ão à 
automatização do trabalho.

Bob Moritz, global chairman da PwC, 
revela ainda que os CEOs estão especial-
mente preocupados com a falta de habili-
dades no campo das soft skills: «Inovação 
e capacidade relacional não podem ser 
programadas. Por isso, para conseguir 
a mudança de que os CEOs precisam, é 
necessário um equilíbrio entre tecnologia 
e habilidades humanas insubstituíveis.»

O
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(( O QUE SE DIZ ))

DONALD TRUMP
Presidente dos Estados Unidos da 
América, sobre os seus planos para 
taxar as importações, em entrevista  
ao jornal alemão Bild.

«Se quiserem construir 
automóveis no mundo,  
desejo-lhes a maior sorte. 
Podem construir automóveis 
para os Estados Unidos da 
América, mas cada veículo 
que entrar nos EUA vai 
pagar 35% de imposto.»

ANTÓNIO COSTA
Primeiro-ministro português, durante  
a visita oficial à Índia, citado pelo Jornal i.

«Estamos a preparar um startup 
visa destinado a empreendedores 
indianos e a jovens quadros graduados 
na área das tecnologias de comunicação e 
informação. Tal facilitará a possibilidade de 
residirem e iniciarem negócios em Portugal.»

PAUL POLMAN
CEO da Unilever, sobre a sustentabilidade do 
planeta e dos negócios, em entrevista à Bloomberg.

«Não se pode gerir um negócio 
de longo prazo sustentável 
se não se pensar primeiro 
em sustentabilidade.»

THERESA MAY
Primeira-ministra britânica, sobre o Brexit, 
em entrevista à Sky News.

«Nós vamos, fora da União Europeia, poder controlar 
a imigração e definir as nossas regras para as pessoas 
que vêm dos Estados-membros da União Europeia 
para o Reino Unido.»

O ranking é do Havas Media Group com base no estudo “Meaningful Brands 
2017”, segundo o qual as mais relevantes conseguem maiores retornos 
financeiros, apresentando um desempenho financeiro 206% acima da média 
do mercado bolsista, num período de 10 anos. YouTube, Samsung, Mercedes-
Benz, Nivea, Microsoft, Ikea e Lego são as que se seguem na lista. O mesmo 
estudo, que envolve 300 mil pessoas de 33 países e 1500 marcas, indica que o 
factor relevância pode também implicar um reforço de até nove vezes mais em 
termos de share of wallet. Relativamente aos consumidores, o relatório revela 
que estão optimistas mas cépticos. Do total de inquiridos, a nível global, 75% 
espera que as marcas contribuam mais para o bem-estar geral e qualidade de 
vida, mas apenas 40% acredita que o estejam, de facto, a fazer. Além disso, 
não se importariam se 74% das marcas desaparecesse. Sobre os conteúdos 
apresentados pelas marcas, 60% dos inquiridos afirma que são fracos, 
irrelevantes e não cumprem expectativas. Isto significa que apenas 40% das 
1500 marcas líderes produzem conteúdos que os cumprem. “Quanto maior 
for o impacto de uma marca no bem-estar da pessoa, mais relevante esta se 
torna e melhores são os resultados do negócio”, conclui o mesmo estudo. 

GOOGLE, PAYPAL E WHATSAPP . É ESTE O TOP 3 DAS MARCAS  
MAIS RELEVANTES DE 2017

A MAIS RELEVANTE DO ANO

A tecnológica contratou Mark Moore, 
ex-engenheiro da Nasa com cerca de 30 
anos de experiência na agência espacial 

norte-americana, que se vai juntar à divisão Elevate da Uber como director 
de engenharia para aviação. É esta a divisão responsável, por exemplo, pelo 
sistema “vertical takeoff and landing” (VTOL) que a Uber está a desenvolver, 
tendo em vista um modelo de aviação on-demand. Nikhil Goel, head of 
Product for Advanced Programs da Uber, afirma que a empresa se vê como 
uma das peças fundamentais na catalização do desenvolvimento crescente do 
ecossistema VTOL. «Estamos entusiasmados por o Mark se juntar a nós para 
trabalhar com empresas e stakeholders à medida que continuamos a explorar 
o caso descrito no nosso white paper», refere o responsável. 

DEPOIS DA AIRBUS, É A VEZ DA 
UBER ESTAR INTERESSADA EM 
AUTOMÓVEIS VOADORES

EX-NASA VAI AJUDAR 
UBER A CRIAR 
CARROS VOADORES
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PLANO

A PROBABILIDADE DE ISTO ACONTECER 
ASSIM É MUITO GRANDE, mas é provável que 
ainda haja, durante algum período transitó-
rio, algumas pessoas que prefiram ter carta 
e guiar um carro; e é também provável que 
essas pessoas possam ser olhadas de forma 
estranha por todos aqueles que dirão ser mais 
seguro afastar os seres humanos da condução 
automóvel e entregar o assunto a máquinas. 
O mundo à nossa volta está a mudar de forma 
acelerada e esta transformação no transporte 
privado tem consequências na comunicação: se 
as pessoas não estão a guiar, podem estar a ler 

em dispositivos móveis. A indicação 
do sítio exacto onde estão pode ser 
aproveitada para serem impactadas 
com promoções em lojas próximas, 
sugestões de locais a visitar numa 
futura oportunidade, envio de menus 
especiais de cafés e restaurantes da 
vizinhança. A deslocação em veículos 
privados de condução automática 
vai ser um dos mais relevantes 
pontos de contacto entre marcas e 
consumidores num futuro próximo.
Mas há outras consequências: as 
companhias de seguros poderão por 
exemplo bonificar aquelas pessoas 
que escolhem percursos mais seguros; 
e,  na eventualidade de um acidente, 
as câmeras das viaturas envolvidas 
comunicarão directamente com as 
companhias de seguros e farão um 
relatório automático da ocorrência. 
Os carros auto-dirigidos serão mais 

uma fonte de dados sobre os nossos hábitos e 
registarão todos os movimentos que fizermos. 
os transportes de mercadorias serão também 
auto-dirigidos e evitarão as horas de ponta; 
serviços de transporte de passageiros, como 
a Uber, deixarão de ter motoristas e os seus 
veículos serão uma central de recolha de in-
formações sobre os passageiros transportados, 
assim como uma montra por excelência para 
as marcas. Na Nova Expressão, é para este 
mundo que nos estamos a preparar. Para que 
as marcas com que trabalhamos encontrem 
as pessoas com quem querem comunicar. 

As crianças que hoje têm cinco anos 
alguma vez chegarão a guiar um carro? 
Daqui a 13 anos, quando fizerem 18, ainda 
haverá carta de condução? Os carros auto-
dirigidos estarão omnipresentes em 2032?

O QUE VAI  
SER MODA?

A REVISTA WIRED 
ENUNCIOU ALGUNS 

GADGETS QUE SE 
TORNARÃO MODA.  

E TODOS JÁ EXISTEM:

1   
Auscultadores sem fios que 

usará permanentemente, 
sempre ligados à sua 

assistente virtual;

2   
Roupa com sensores a partir 

da qual poderá mudar de 
uma canção para outra no 
Spotify, mediante o passar 
de uma mão na manga de 

um blusão, que terá também 
um analisador de actividade 
que lhe dirá quantos passos 

percorreu num só dia, quantos 
apertos de mão deu ou quantas 

vezes se levantou e sentou;

3   
Sistemas de automatização 

doméstica acessíveis e 
generalizados que permitirão, 

por exemplo, pôr a máquina 
de pipocas a funcionar a 

tempo de estarem prontas 
para a sua série favorita e que 

possibilitarão encomendar 
uma pizza ao seu fornecedor 
habitual, apenas dizendo, em 
qualquer ponto da casa, o seu 
nome e a variedade escolhida. 

O pagamento será automático - 
apenas terá que ir abrir a porta 

quando a entrega chegar.

AINDA VOU TER QUE IR A UMA LOJA OU UM DRONE  
TRAZ-ME AS COUVES?
Se calhar não é um drone, mas a probabilidade de receber uma entrega rápida de produtos frescos no centro de uma 
grande cidade é certamente algo que vai acontecer muito em breve. As grandes cadeias de distribuição, mas também 
gigantes do comércio electrónico, como a Amazon, estão já a fazer entregas rápidas em algumas cidades e todas têm 
por objectivo fazer entregas no prazo de uma hora. Ainda não chegaram lá mas caminham nesse sentido e os drones 
podem ajudar pelo menos em parte do percurso. Há previsões de que isto possa acontecer no final da presente década.

POR :
Manuel Falcão
DIRECTOR-GERAL DA NOVA 
EXPRESSÃO – PLANEAMENTO 
DE MEDIA E PUBLICIDADE

COMO VAI SER 
ANDAR DE CARRO 
NO FUTURO?
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MICHAEL LYNTON
O CEO da Sony Entertainment vai deixar o cargo para integrar a 
Snap Inc ainda este mês. Michael Lynton irá tonar-se chairman do 
board da rede social que está a preparar-se para uma oferta pública 
inicial estimada em 25 mil milhões de dólares. A saída de Lynton  
da Sony, no entanto, só irá ocorrer dentro de seis meses, altura  
em que o braço de entretenimento da Sony prevê ter encontrado  
um substituto, mantendo-se até lá como co-CEO.

A AXIANS PORTUGAL, EMPRESA QUE RESULTOU DA AQUISIÇÃO DA NOVABASE IMS PELA VINCI 
ENERGIES PORTUGAL, terá a liderança de Pedro Afonso. Além da redenominada Axians Portugal, foram 
criadas a Axians Angola e a Axians Moçambique, subsidiárias da Axians Portugal, para desenvolver o mercado 
nestas geografias. Pedro Afonso terá a seu cargo a liderança e a estratégia de desenvolvimento destas 
operações em Portugal, África e em alguns mercados europeus (Comissão Europeia e Instituições Europeias 
e Internacionais). Pedro Afonso, que integra ainda o Board da Vinci Energies Portugal, foi membro  
da Comissão Executiva da Novabase SGPS e managing director da Novabase Infrastructures and  
Managed Services, entre outros cargos.

PEDRO AFONSO

LUIS ANULA
A Mapfre tem um novo CEO em 

Portugal. A escolha recaiu em Luis 
Anula, que acumula um percurso de 
30 anos na seguradora. De acordo 
com um comunicado, desde a sua 
incorporação na Mapfre Vida em 
1987, Luis Anula ocupou cargos 
na Direcção Regional da Galiza, 

chegando a ser subdirector Regional 
nessa zona. Já entre 2003 e Janeiro 
de 2008, assumiu a direcção-geral 

da Mapfre Vida em Portugal. 
Recentemente, Luis Anula ocupava  

as funções de director de Banca 
Seguros da Área Regional Ibéria  
e cumulativamente era director  

de Participadas.

PLANO

O novo country manager da 
Schneider Electric Portugal é 
João Rodrigues que substitui 
David Claudino 

A empresa de gestão de energia e 
automação passa a contar agora 
com o know-how do responsável, 
que desempenhava a função de 
vice-presidente do IT Business, 

desde 2013, acumulada com os Field Services desde 2015. Há mais de 16 anos na 
empresa, João Rodrigues iniciou o seu percurso na Agência Comercial de Lisboa, 
tendo, posteriormente, liderado a mesma. Para além de outros cargos, foi responsável 
pelo Desenvolvimento Estratégico da filial portuguesa. Foi também vice-presidente 
do Energy Business da Schneider Electric Portugal e, antes de ingressar na Schneider 
Electric, desenvolveu competências e funções na área de Energia.

JOÃO 
RODRIGUES

«NINGUÉM SERÁ UM GRANDE LÍDER 
SE QUISER FAZER TUDO SOZINHO,  
OU RECEBER TODOS OS LOUROS POR O TER FEITO.»
Andrew Carnegie



ECONOMIA

REPÚBLICA 
PORTUGUESA
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A 4ª REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL 

KLAUS SCHWAB, FUNDADOR E 
EXECUTIVE CHAIRMAN DO WORLD 

ECONOMIC FORUM, ACREDITA QUE A 
SOCIEDADE ACTUAL TEM A CAPACIDADE 

DE MOLDAR AQUELA QUE SERÁ A 
QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

De acordo com o autor do livro “The Fourth 
Industrial Revolution”, esta nova mudança 

irá mudar fundamentalmente o modo 
como vivemos e trabalhamos. A quarta 
revolução será diferente em termos de 

escala e foco, defende ainda Klaus Schwab. 
As novas tecnologias serão as principais 

impulsionadoras destas diferenças face às 
revoluções anteriores, com destaque para 

a inteligência artificial, sequenciamento 
de ADN e microchips, entre outras. 

Como resultado do constante e rápido 
desenvolvimento, refere o autor, a quarta 

revolução industrial será mais significativa e 
terá consequências mais profundas.

  
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Autor: Klaus Schwab

PLANO

LER
OS “CHAOS 
MONKEYS”  

DA SOCIEDADE
OS INVESTIDORES SÃO PESSOAS 

COM MAIS DINHEIRO DO QUE 
TEMPO. OS COLABORADORES SÃO 

PESSOAS COM MAIS TEMPO DO QUE 
DINHEIRO. OS EMPREENDEDORES 
SÃO O GRUPO SEDUTOR QUE FICA 

NO MEIO DAS DUAS REALIDADES

É desta premissa que parte o livro 
“Chaos Monkeys: Obscene Fortune 

and Random Failure in Silicon Valley”. 
O autor Antonio García Martinez, 

antigo conselheiro do Twitter, gestor de 
produto do Facebook e fundador/CEO 
de startups, desconstrói a realidade de 
Silicon Valley recorrendo à descrição 

acima e ainda acrescenta: o Marketing é 
como o sexo, apenas os falhados pagam 
por ele. O nome escolhido para o livro 

tem por base uma técnica utilizada 
por engenheiros de infra-estruturas, 

conhecida como Chaos Monkey, e que 
permite testar a robustez de um sistema 
através de ataques e erros aleatórios. O 
objectivo será conseguir corrigir estes 
erros antes que aconteçam de facto. 
Segundo Antonio García Martinez, os 

empreendedores do mundo tecnológica 
são os chaos monkeys da sociedade.

CHAOS MONKEYS
Autor: Antonio García Martinez

O PREÇO DO CURTO 
PRAZO

SOLUÇÕES A CURTO-PRAZO PARA 
GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DA 
EMPRESA A LONGO-PRAZO PODERÁ 

NÃO SER A MELHOR PRÁTICA,  
MAS É COMUM

Quem o diz é Ira M. Millstein, advogado, 
professor e autor do livro “The Activist 

Director: Lessons from the Boardroom and 
the Future of the Corporation”. Segundo 

o escritor, alguns dos piores episódios 
de que há memória referentes a dramas 
corporativos devem-se a directores que 

preferiram tomar atalhos em vez de 
optar por estratégias de crescimento 
com qualidade. Ira M. Millstein parte 

da sua experiência enquanto advogado 
para contar histórias de falências mas 

também de reestruturação de empresas 
conhecidas dos Estados Unidos da 

América, incluindo a General Motors. 
O autor apresenta ainda uma solução 

para este tipo de cenários devastadores: 
directores activistas que procuram 

estratégias de longa duração. 

THE ACTIVIST DIRECTOR
Autor: Ira M. Millstein

«UM CLÁSSICO É UM LIVRO 
QUE NUNCA ACABA DE DIZER O QUE TEM PARA DIZER.»
Italo Calvino
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HENRIQUE BURNAY
SÓCIO-GERENTE  
DA EUPPORTUNITY
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A

«HÁ UM NOVO 
TIPO DE PLAYER 
NO MERCADO»

O MERCADO DA ECONOMIA COLABORATIVA NA EUROPA VALIA, EM 2015, 28 MIL MILHÕES 
DE EUROS, UM MONTANTE QUE NAVEGA MUITAS VEZES ENTRE A ECONOMIA INFORMAL E A 
FORMAL. A PARCA LEGISLAÇÃO EXISTENTE PARA OS NOVOS NEGÓCIOS DISRUPTIVOS QUE 
ECLODEM NAS PLATAFORMAS DIGITAIS ASSIM O DITA. MAS O LIMBO VAI MUITO PARA ALÉM 
DAS FINANÇAS PURAS E DURAS. HENRIQUE BURNAY, SÓCIO-GERENTE DA EUPPORTUNITY  

E LOBISTA ACREDITADO EM BRUXELAS, EXPLICA PARA ONDE CAMINHA ESTE MERCADO

ENTREVISTA
POR :

Helena Rua

HENRIQUE BURNAY

em 2015, na União Europeia, as receitas 
brutas de plataformas colaborativas e 
fornecedores estimava-se em 28 mil 
milhões de euros, uma quase duplicação 
face ao ano anterior. 

Para fazer face a esta nova realidade, 
a Comissão Europeia avançou a meio de 
2016 com uma Agenda Europeia para a 
Economia Colaborativa, onde uma série 
de guidelines com boas práticas e orien-
tações sobre esta matéria pretenderam 
encaminhar os Estados-membros na 

irbnb, Uber, Zaask... Estas são apenas algumas das pla-
taformas digitais que operam no mercado da economia 
colaborativa ou partilhada e sobejamente conhecidas 
de, pelo menos, mais de metade de todos os cidadãos da 
União Europeia. O inquérito de 2016 do Eurobaróme-
tro assim o confirma, revelando que um em cada seis 
cidadãos é utilizador e que mais de 5% da população 
da União Europeia fornece produtos e serviços através 
dessas plataformas.

No entanto, este mercado de crescimento rápido subsiste 
muitas vezes num vazio legal, por ser na maioria dos 
casos disruptivo e não ter, ainda, legislação aplicável. Só 
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ENTREVISTA
HENRIQUE BURNAY
SÓCIO-GERENTE DA EUPPORTUNITY

actuação perante estes novos modelos de 
negócio. O que mudou seis meses depois? 

O interesse institucional na economia 
colaborativa prende-se mais com a pro-
tecção do consumidor ou com a colecta 
de impostos?
Há aqui outra questão. Nós chamamos-lhe 
economia colaborativa ou economia de 
partilha e, em bom rigor, é muito mais 
do que isso. Não se pode confundir couch 
surfing, com a senhora cujos filhos saíram 
de casa e que pôs o quarto para alugar a 
estudantes, com a pessoa que tem a casa 
de férias que não usa e põe no Airbnb, 
com quem compra três carros para pôr 
no Uber. Não é tudo a mesma coisa. Na 
outra ponta do espectro está um modelo 
de negócio. Mas têm algumas coisas em 
comum. Nos exemplos de casas, se me cai 
o tecto em cima enquanto estou na casa 
da pessoa podem-se levantar questões 
legais, esteja eu a fazer couch surfing ou 

no Airbnb. E depois há a pressão pública 
de existir uma economia crescente onde 
é possível “agarrar” alguns impostos. 
Pegando no exemplo do Airbnb, sempre 
houve quartos para alugar que estavam 
na economia escura e, de repente, estes 
passam para a economia visível. O que 
isto ganhou foi uma dimensão diferente 
e como é organizado, é colectável. Acho 
que vai ser preciso descobrir-lhe um novo 
nome. A minha vontade é chamar-lhe 
economia de mercados, porque o que 
isto tem de verdadeiramente original 
é que até há poucos anos usávamos a 
Internet apenas com marcas nas quais 
confiávamos. O que acontece é que as 
plataformas vieram resolver o problema 
da confiança, porque são os utilizadores 
que avaliam o serviço.

O que é que estas plataformas têm em 
comum?
O que têm em comum é que são digitais, 
vieram trazer a confiança que antes 
não havia do peer2peer e há pessoas já 
a ganhar dinheiro com ar de negócio. 
Isto faz com que o Estado diga que há 
aqui dinheiro e com que haja reacções 
corporativas da economia tradicional. 
Neste caso podia ter duas reacções, sendo 
uma das quais “eu quero tão fácil para 
mim quanto para vocês”. Mas não. O que 
está a ter é “eu quero que para vocês seja 
tão difícil como é para mim”. Os sectores 
económicos o que estão a dizer é que 
há um conjunto de regras das quais se 
queixam no dia-a-dia, mas que na ver-
dade são barreiras à entrada de novos 
players. E nesse sentido gostam delas. 

Depois levantam-se outras questões 
como a do emprego, porque uma coisa 
é pegar no meu carro e dizer que entre 
as 6 da tarde e as 10 da noite vou fazer 
de Uber e outra é comprar três carros e 
contratar três pessoas ou seis para faze-

NÃO SE PODE 
CONFUNDIR 
COUCH SURFING, 
COM A PESSOA 
QUE TEM A CASA 
DE FÉRIAS QUE 
NÃO USA E PÕE 
NO AIRBNB, COM 
QUEM COMPRA 
TRÊS CARROS 
PARA PÔR  
NO UBER
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rem 24 horas por dia, todos os dias. Isto 
não é a mesma coisa no ponto de vista 
das relações profissionais. Mas também 
é mentira que não haja já mecanismos 
para resolver isso. A lei já tem imensas 
respostas para algumas destas coisas. 
Os guidelines que a Comissão Europeia 
deu obtiveram respostas como a da Air-
bnb, que passou a ajudar a cobrar a taxa 
do turista. O mesmo aconteceu com a 
Uber, que emite facturas. O problema 
que tem em cima disto é idêntico ao de 
outras multinacionais – porque muitas 
destas plataformas são multinacionais 
– e prende-se com os royalties. Mas, 
em bom rigor, isto não acontece por 
ser a economia colaborativa, mas sim 
por serem multinacionais que jogam 
com o modelo dos royalties que têm de 
entregar à casa-mãe.

Mas o facto destes guidelines da Comissão 
Europeia não serem imposições não irá 
manter o mercado europeu fragmen-
tado? Ou seja, o Airbnb em Portugal 
actua de uma determinada forma, mas 
em Berlim já está limitado, assim como 
em Barcelona...
Vai. Muitos dos comentários são que isto 
devia ser regulado à escala europeia. O 
problema é que muita da regulação é 
de detalhe, e de detalhe local que não é 
política europeia. Não podemos todos os 
dias de manhã dizer que existe o princípio 
da subsidiariedade, que Bruxelas não 
se deve meter onde não é chamado, e 
depois à tarde querermos uma regulação 
pan-europeia para tudo. Mas depois, por 
outro lado, esse é o grande problema 
do mercado interno. Se quero mercado 
interno tenho de criar regras em que 
posso prestar um serviço aqui e noutro 
lado, o princípio da directiva de serviços.

Acho que a solução que a Comissão 
aponta de criar guidelines e começar 

a usar best practices é um pouco como 
quem diz “antes de impormos, vamos ver 
se todos vão regulando à sua maneira, 
mas todos na mesma linha. Resolvam 
mais localmente a partir destas linhas”. 
Pode haver aqui questões que é muito 
difícil querer resolver à escala global. 
Mas alguma coisa vai ter de fazer, algu-
ma espécie de harmonização, porque há 
uma coisa que é mais ou menos evidente: 
isto vai continuar a crescer. O primeiro 
documento que li, a agenda digital da CE, 
tinha uma lista enorme das empresas da 
economia digital e dizia que, tirando a 
Skype, nenhuma era europeia. Isto queria 
dizer que tínhamos um ambiente pouco 
propício a nascerem coisas. Hoje em dia 
isto já não é verdade. Algumas nascem 
cá, ou pelo menos crescem cá bem. Em 
alguns casos, o tipo de regulação pode 
limitar, noutro não. O que a comissão 
diz é que para impedir algum serviço 
tem de ter uma razão ponderosa de 
política pública.

O que é que isto vai fazer?
Vai exigir duas coisas diferentes. Vai 
provavelmente ter alguma harmonização 
de soluções políticas, porque algumas são 
de facto inaceitáveis e vão ser desafiadas 
em tribunal a nível nacional e depois vai 
haver outras soluções de políticas públi-
cas. Imagine que a Câmara de Lisboa 
passa a fazer um contrato em que diz que 
todos os edifícios que são reabilitados 
pela câmara não podem ser usados para 
alojamento local. Esta é uma estratégia 
de política pública. O que isto vai dar 
são instrumentos de políticas públicas 
para responder a desafios.

Mas há exemplos de empresas de mo-
bilidade urbana que conseguiram con-
trariar o problema que a Uber tem e 
que entraram através de parcerias com 

PERFIL
Henrique Burnay é sócio-gerente 

da Eupportunity e professor 
convidado no Instituto de Estudos 

Políticos da Universidade Cató-
lica Portuguesa, onde lecciona 
Políticas Públicas Europeias, e 

na Escola de Negócios do Porto 
da Universidade do Porto, onde 
lecciona Lobby. É licenciado em 

Direito pela Faculdade de Direito 
de Lisboa e mestre em Ciência 

Política e Relações Internacionais 
pelo Instituto de Estudos Polí-
ticos da Universidade Católica 

Portuguesa. Foi assessor político 
na Assembleia da República e no 
Parlamento Europeu, assessor de 
imprensa da ministra da Justiça e 
jornalista desde 1990, na revista 

Grande Reportagem (director-ad-
junto) e no jornal O Independente. 

GUIDELINES 
OS GUIDELINES QUE A COMISSÃO EUROPEIA DEU 
OBTIVERAM RESPOSTAS COMO A DA AIRBNB, QUE 
PASSOU A AJUDAR A COBRAR A TAXA DO TURISTA. O 
MESMO ACONTECEU COM A UBER, QUE EMITE FACTURAS



22     FEVERE IRO 2017

carros em Lisboa, provavelmente vai 
haver menos porque com esta pool de 
recursos, utilizamos menos. 

Se tem coisas positivas? Tem. Permite 
que entrem no mercado pessoas que têm 
mais dificuldade em ter um emprego ou 
em chegar a mais pessoas.

Os desafios são imensos mas há uma 
coisa que é óbvia. Isto vai acontecer, 
vai acontecendo, há imensa coisa que já 
está legislada, pelo que o melhor é usar 
a legislação que já existe. Em outros 
casos vai ter de aceitar que, de facto, 
há um novo tipo de player no mercado.

Como é que os novos negócios, os dis-
ruptivos, podem contrariar a pressão 
dos tradicionais?
Os sectores tradicionais da economia 
têm muito mais voz a responder do que 

empresas locais, que disponibilizam os 
veículos e os motoristas através de plata- 
formas online...
Há vários impactos da economia digital 
e estamos a assistir finalmente a um que 
nos baralha na forma como havemos de 
reagir e estamos a tentar pensá-lo nos 
modelos que pensámos tradicionalmente... 
Há aqui muitas componentes de mul-
tiemprego, em que isto é apenas parte 
do rendimento de quem faz o serviço, 
mas é uma rentabilização e, portanto, 
vai mudar aqui relações laborais. Até 
porque há pessoas que não querem as 
coisas muito complicadas, hoje fazem 
uma coisa e amanhã outra. Mas isto vai 
obrigar a ter respostas, nomeadamente 
nos seguros, porque é preciso haver 
responsabilidade nesse sentido.

E as ofertas que surgem em cima des-
ses negócios, como os chefs que fazem 
refeições em casa dos hóspedes do 
Airbnb, por exemplo? Quem é que tem a 
responsabilidade em caso de problemas, 
como uma intoxicação alimentar?
Temos o hábito de nos esquecermos que 
já existem regras, legais, que resolvem 
muitos problemas. Às vezes estamos a 
legislar detalhes e não é necessário, por-
que se usarmos as regras gerais podemos 
aplicá-las nesse âmbito. Por isso é que 
acho que muito do que a CE veio dizer 
foi “calma, há imensas coisas sobre as 
quais já existe regulação, uma de escala 
europeia, outra de escala local”. Mas no 
geral isto é bem-vindo. 

Uma das vantagens da economia cola-
borativa é que faz uma melhor alocação 
de recursos, porque se uma pessoa tem 
uma casa que só usa nas férias, prova-
velmente pode rentabilizá-la, portanto 
não é preciso construírem ao lado uma 
casa para turistas. O mesmo nos car-
ros. Em vez de circularem milhares de 

ENTREVISTA
HENRIQUE BURNAY
SÓCIO-GERENTE DA EUPPORTUNITY

RECURSOS
UMA DAS VANTAGENS DA 

ECONOMIA COLABORATIVA 
É QUE FAZ UMA MELHOR 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS, 
PORQUE SE UMA PESSOA 

TEM UMA CASA QUE 
SÓ USA NAS FÉRIAS, 

PROVAVELMENTE 
PODE RENTABILIZÁ-LA, 

PORTANTO NÃO É PRECISO 
CONSTRUÍREM AO LADO 

UMA CASA PARA TURISTAS. 
O MESMO NOS CARROS

os dos novos sectores. Ao contrário do 
que parece, os sectores tradicionais 
têm muito mais capacidade de fazer 
lobby do que os outros, porque os novos 
muitas vezes estão a começar e não 
têm ainda dinheiro para pensar nesse 
assunto. Enquanto eles estão a entrar 
no mercado, estão os outros ao lado a 
tentar impedi-los. 

Neste paper que o Parlamento fez, 
todos os position papers de organizações 
são da economia tradicional, todas eles 
a levantarem as objecções: os sindicatos, 
as associações de hotelaria, restauração... 
e os novos têm muito menos voz.

Mas não será possível contrariar o de-
senvolvimento deste tipo de actividades 
da economia partilhada, sejam elas mais 
pequenas ou maiores... O risco que se 
corre de não se assumir que existem ou 
de não as regular de uma forma justa e 
correcta é de que venham a entrar na 
economia paralela...
O problema é esse. Um, ou empurra 
para a paralela ou em alguns casos pode 
tentar matar os negócios... A certa altura 
o que se andou a propor em Lisboa sobre 
o alojamento local era para acabar com 
o Airbnb na capital. Acho que não vai 
acontecer porque é uma fonte de receitas 
para a Câmara de Lisboa, além de que a 
cidade está a ser reabilitada a uma velo-
cidade que nunca foi. Entre os Airbnb, 
os estrangeiros que vêem para cá morar 
e alguma retoma económica que houve 
no país, o preço das casas aumentou. 

Mas o que é curioso ver é que é de facto 
radicalmente diferente em termos de 
possibilidade de prestação de serviços. 
Das pessoas explorarem capacidades 
que acham que poderiam ter, em alguns 
casos em part time, e depois descobri-
rem que provavelmente até gostavam 
de receber pessoas e a meio do caminho 
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A escolha certa para si 
e para o seu carro.
Os carros em todo o mundo já elegeram os combustíveis BP como os melhores 
para a saúde dos seus motores. A BP desenvolve os seus combustíveis com base 
em testes efetuados nos seus centros de pesquisa e laboratórios. Tudo para lhe dar 
a possibilidade de escolher o melhor combustível para si e para o seu carro.

Marketeer_ExecutiveDigest 22x28cm.indd   1 26/01/17   15:15
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transformam as suas vidas profissionais.
Depois temos ainda outro modelo, que 

é o crowdfunding, que tem a ver com o 
tal conceito de economia colaborativa, de 
usar recursos de que disponho e de, em 
vez de pôr no banco, escolher financiar 
projectos em que acredito.

As guidelines são suficientes para fazer 
face a esta complexidade do mercado?
Não. Vai ter respostas pontuais des-
conexas. O que acho que a comissão 
quis fazer foi dar um primeiro sinal de 
abertura, mostrar que isto é bem-vindo, 
há muito potencial por explorar, a nossa 
perspectiva é positiva e há problemas que, 
no essencial, a regulação pré-existente 
pode tratar. E depois dizer que há muito 
disto que é local, que tem uma dimensão 
local que não faz sentido ser regulada 
à escala europeia. Não precisa de uma 
legislação europeia sobre dogsitting 
ou babysitting. Mas não acho que vá 
existir nunca uma grande comunicação 
sobre toda a regulação da economia 
partilhada com 20 propostas directivas 
e seis regulamentos. Acho que não é 
para aí que caminha. É mais provável 
que tenha estas de enquadramento de 
sentido global, positivo, chamando a 
atenção para que os Estados tenham 
que conseguir regular aqui e ali, e vai 
ter muito uso de boas práticas.

Até porque os negócios que estão a surgir 
são altamente disruptivos e dificilmente a 
legislação ao nível europeu acompanhará 
esta evolução...
Esse é para mim o desafio que se começa 
a colocar. Muitos destes negócios são 
disruptivos quer economicamente quer 
em termos de ambiente regulatório, 
mas não têm voz, e portanto, alguns 
destes negócios correm o risco de morrer 
porque a história não chega a ser conta- 

da, porque as barreiras existentes não  
são levantas.

E como é que isso se pode evitar?
Estas pessoas precisam de começar a 
organizar-se de outra maneira. O mo-
delo tradicional de representação, até 
das empresas, se calhar não é suficiente 
para responder a estas. As startups são 
altamente diferentes umas das outras, 
mas provavelmente têm em comum 
algumas coisas como serem disruptivas. 
Se calhar precisam de se organizar para 
terem voz. E também porque se é uma 
startup pequenina que está a tentar criar 
um novo sistema não tem muito tempo 
para andar a discutir o problema da le-
gislação. Se calhar podem apanhar boleia 
das Uniplaces, Zaask, etc., que já têm 
algum caminho feito. Podem agregar-se 

à volta deles e dizer que alguém tem de 
falar em nome dos modelos de negócio 
disruptivos que têm com frequência con-
tra eles os tradicionais e o modelo legal 
que está pensado para os tradicionais ou 
até a inexistência de legislação. Este é o 
caso do crowdfunding que em Portugal 
ainda não está regulado. Por acaso em 
Portugal há duas entidades fortes, a 
Seedrs e o Parity, que se mexem e que 
falam. Mas a verdade é que não está 
regulado. Em Portugal não pode fazer 
projectos de crowdfunding financeiro 
remunerado. Algumas destas coisas 
vão precisar de uma resposta à escala 
europeia, o crowdfunding é claramente 
um. A Comissão Europeia vai ter de 
dizer que não faz sentido um holandês 
não poder investir em Portugal. Porque 
há casos desses. 

OBJECÇÕES 
TODOS OS POSITION PAPERS DE ORGANIZAÇÕES 
SÃO DA ECONOMIA TRADICIONAL, TODAS ELES A 
LEVANTAREM AS OBJECÇÕES: OS SINDICATOS, AS 
ASSOCIAÇÕES DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO...  
E OS NOVOS TÊM MUITO MENOS VOZ



O que está por trás do teu sonho? A tecnologia para o realizar.
Isso é Ingenuity for Life*.
Em 1847, quando a história da Siemens se iniciou, o termo start up não era utilizado, mas foi exatamente esse conceito 
que motivou Werner Von Siemens a inventar o telégrafo de ponteiro. Hoje, as cerca de 7.500 inovações criadas, por ano, 
pelos mais de 33 mil colaboradores dedicados à Investigação e Desenvolvimento, concebem a melhor tecnologia para 
suportar os nossos Clientes nos setores da Energia, Indústria, Edifícios, Mobilidade e Saúde. A inovação ajuda a construir 
o futuro e a deixar um legado duradouro. Quando percebemos o que é realmente importante, isso é Ingenuity for Life*.
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POR :

Fast Company Magazine 
Traduzido e publicado com autorização

NÃO RESPONDER A EMAILS DURANTE 
DIAS OU VER O TELEFONE MÓVEL 

COMO VERDADEIRA EXTENSÃO 
DO BRAÇO, SEMPRE À MÃO. SÃO 

VÁRIOS E BEM DIFERENTES OS 
COMPORTAMENTOS E HÁBITOS DE 

GESTÃO DE ALGUMAS DAS PESSOAS 
MAIS PRODUTIVAS, SEGUNDO A FAST 

COMPANY. CONHEÇA ALGUNS DE 
MARCO BIZZARRI, O PRESIDENTE 

E CEO DA GUCCI, OU DE MELINDA 
GATES, CO-PRESIDENTE DA BILL & 

MELINDA GATES FOUNDATION
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de marinar um bocadinho antes de 
terem resposta e a alguns deles talvez 
nem precisasse mesmo de responder. 
Por isso, agora só acedo ao computador 
ao fim de alguns dias. 

Lidamos com grandes questões, como 
a malária ou a saúde reprodutiva. O 
nosso co-administrador, Warren Buffett, 
disse-me: “Lembra-te, Melinda. Estás 
a tratar dos problemas que a sociedade 
deixou para trás, e deixaram-nos para 
trás porque são problemas difíceis de 
resolver.” Isso lembrou-me de que pre-
ciso ter tempo para estar feliz se quero 
dar o meu melhor neste trabalho. Faço 
pausas de 15 minutos para e fecho, de 
facto, uma reunião antes de passar à 
seguinte. Acredito mesmo em ter tempo 
para parar e pensar, principalmente 
quando trabalhamos com alguns dos 
maiores desafios do mundo.»

«Ao longo dos nove anos em que traba-
lhei na Microsoft, e em que ainda não 
tinha crianças, houve muitas vezes em 
que fiquei até mais tarde, a melhorar 
uma apresentação para o dia seguinte. 
A minha melhor amiga tinha dois filhos 
na altura e tinha de ir para casa tratar do 
jantar – não tinha outra escolha. Se temos 
de ir para casa, fazemos muito trabalho 
à última da hora. Ser mãe ensinou-me 
a ser rápida a mudar de tarefas. Mas 
também me ensinou a parar.

«Há seis ou sete anos, sentia que adorava 
o trabalho de filantropia, mas saltava 
de viagem em viagem e de reunião em 
reunião e depois corria para casa para 
estar com os meus filhos, e voltava a 
verificar os emails à noite e a seguir 
para o escritório. Por fim dei comigo a 
pensar “não quero viver assim. E não sei 
se estou a fazer o meu melhor trabalho.” 
Parei de tentar limpar a minha caixa de 
emails todos os dias. Alguns precisavam 

«Acredito mesmo em ter tempo  
para parar e pensar»

MELINDA GATES
CO-PRESIDENTE BILL & MELINDA GATES FOUNDATION

A QUE HORAS SE LEVANTA
  «6h30. A minha manhã começa  
com um pouco de ioga e meditação.  
E logo a seguir, acordo os miúdos.»

O QUE FAZ ENQUANTO SE DIRIGE 
PARA O TRABALHO

  «Tenho estado a ouvir a banda sonora 
do musical Hamilton quase ininterrup-
tamente.»

ESTRATÉGIA PARA LIDAR COM EMAILS
  «Divido os meus emails pessoais e 
profissionais em duas pastas diferentes 
e sou muito disciplinada, só acedo  
à pasta dos emails profissionais  
em determinadas alturas do dia.»

A ÚLTIMA COISA QUE FAZ À NOITE
  «Penso numa coisa pela qual esteja 
grata. É uma boa forma de acalmar  
a mente antes de ir dormir.»

A QUE HORAS VAI DORMIR
 Entre as 21h30 e as 22h.POR: Missy Schwartz
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bens de consumo, somos uma empresa 
de luxo. Temos que criar procura mesmo 
que as pessoas não estejam prontas, 
porque dentro de 18 meses estarão.

«Se alguém toma uma decisão e comete 
um erro, pelo menos há movimento. 
Todos sabem que estou sempre acessível. 
Vejo o meu iPhone como uma extensão 
da minha mão. As conversas que tenho 
[durante o dia] duram entre um e cinco 
minutos, nunca mais do que isso, para 
que todos saibam que têm sempre uma 
resposta minha.»

«No mundo da moda, não podemos 
tomar uma decisão com base em 100% 
de informação. Podemos recolher todos 
os dados e testar focus groups, mas não 
só. Temos de tomar decisões com base na 
procura, na intuição, na racionalidade e 
nas emoções. Por que é que uma pessoa 
entra numa loja para comprar algo? Por-
que é impelida pela emoção. Ninguém 
precisa de mais malas e fatos. Por vezes 
olhamos para as marcas de luxo e dize-
mos: “Meu Deus, que aborrecido. Para 
quê fazer um desfile para apresentar 
isto?” Se não corrermos riscos, vamos 
perder… não somos uma empresa de 

«Todos sabem que estou  
sempre acessível»

MARCO BIZZARRI
PRESIDENTE E CEO DA GUCCI

A QUE HORAS SE LEVANTA
  «Por volta das 7h. Mas tenho proble-
mas em dormir quando viajo. Acabei 
de voltar do Japão e acho que dormi 
cinco horas em cinco dias.»

MANTRA
  «O “não” não é atractivo. Se alguém 
tem uma ideia nova, espero que as 
pessoas tenham uma mente aberta.»

PIOR HÁBITO
  «Sou impaciente. Quando as minhas 
pernas começam a mover-se para cima  
e para baixo isso é um sinal de que as 
pessoas precisam de acelerar ou de mu-
dar de assunto. É uma espécie de piada 
na empresa a esta altura: “Não mexa  
a perna, por favor não mexa a perna.”»

ALTURA MAIS PRODUTIVA
  «Quando corro. A minha mente fica 
livre. Tento correr três ou quatro vezes 
por semana, durante uma hora.»

A QUE HORAS VAI DORMIR
 «Por volta da meia-noite.»POR: J. J. McCorvey

MELINDA GATES
PAREI DE TENTAR LIMPAR A MINHA CAIXA DE EMAILS TODOS OS DIAS. 
ALGUNS PRECISAVAM DE MARINAR UM BOCADINHO ANTES DE TEREM 
RESPOSTA E A ALGUNS TALVEZ NEM PRECISASSE DE RESPONDER. POR 
ISSO, AGORA SÓ ACEDO AO COMPUTADOR AO FIM DE ALGUNS DIAS 
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«Se eu visse os emails, o Twitter e as 
mensagens [durante o dia], creio que 
não seria capaz de dar a minha atenção 
total a qualquer coisa. Não é possível 
sermos perspicazes se estamos atolados 
em informações. Afogamo-nos em da-
dos. Todos precisamos de momentos de 
recuperação. Para mim, isso inclui não 
pegar imediatamente no telemóvel assim 
que acordo de manhã. Há seis meses 
entrei num avião e esqueci-me do meu 
telemóvel. Durante dois dias andei sem 
o meu telemóvel e ninguém morreu.»

«Fui atleta de primeira divisão e cresci 
com cinco irmão e duas irmãs. Sempre 
fui competitiva. [Mas] aprendi que a 
produtividade não deve ser um desporto 
de competição. Nunca ganhamos.

«Sou responsável por quase 80 mil 
pessoas. Dou prioridade às pessoas em 
detrimento das tarefas. O One Note 
permite-me colocar, numa só pasta, 
várias tarefas diferentes envolvendo 
cada um dos membros da minha equipa 
de executivos. Assim, quando falo com 
eles, posso ser mais eficaz, porque as 
cinco coisas sobre as quais queria falar 
com eles estão lá disponíveis.

«A produtividade não deve ser um 
desporto de competição»

CATHY ENGELBERT
CEO DA DELOITTE

A QUE HORAS SE LEVANTA
  Entre as 6h e as 7h30.

PIOR HÁBITO
  Mandar emails à noite.

MANTRA
  «A tecnologia deve ajudar-nos a fazer  
o nosso trabalho e não a controlá-lo.»

ROTINA NOCTURNA
  «Ver o “Seinfeld” ou o “Friends”  
na televisão.»

A QUE HORAS VAI DORMIR
 23h30

POR: Ruth Reader
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tenho de dizer, é incrivelmente difícil. 
Escrevo, mas simplesmente não atendo 
chamadas e não respondo a emails.
«No meu primeiro ano da série “Anatomia 
de Grey” estava a trabalhar às 22h ou 
às 23h e um dos produtores executivos, 
James Pariott, ia para casa às 18h30 ou às 
19h, e eu olhava para ele cheia de inveja. 
E ele dizia-me: “Shonda, este trabalho 
há-de sempre estar aqui amanhã.” Agora 
compreendo. Nunca vamos diminuir a 
montanha [de trabalho] e torná-la uma 
planície. Vai ser sempre uma montanha. 
Tento concentrar-me em escalar esta 
parte da montanha e depois penso em 
escalar o resto mais tarde.»

«Uma parte gigantesca do meu trabalho 
é gerir o negócio, mas preciso de dedicar 
a maior parte do meu tempo ao trabalho 
criativo. E, muito disso implica deixar 
todos de fora. Tenho uma regra: ninguém 
pode entrar no meu escritório sem ter 
uma solução – e não um problema. Parte 
do meu crescimento, ao conseguir fazer 
todas estas séries, é que eu e a [minha 
parceira de produção] Betsy Beers temos 
permitido às pessoas estarem à altura 
das ocasiões dizendo-lhes: “Vais ter de 
tomar essa decisão.” Na assinatura do 
meu email pode ler-se: “Não respondo 
a chamadas e emails depois das 19h ou 
ao fim-de-semana, e se trabalha para 
mim aconselho-o a pousar o telemóvel.” 
Não trabalho ao fim-de-semana, o que, 

«Ninguém pode entrar no meu 
escritório sem uma solução»

SHONDA RHIMES
RESPONSÁVEL POR SÉRIES (COMO ANATOMIA DE GREY), AUTORA E CEO DA EMPRESA DE PRODUÇÃO TELEVISIVA SHONDALAND

A QUE HORAS SE LEVANTA
  Às 5h, para passar algum tempo  
sozinha antes de os filhos acordarem.

O QUE DEIXA PASSAR
  «Neste momento não me sinto culpada 
quando não faço desporto. Deixo  
essa culpa para mais tarde.»

PIOR HÁBITO
  «Cafeína a mais. Não tentei diminuir  
isso de maneira nenhuma.»

ALTURA MAIS PRODUTIVA
  «Quando corro. A minha mente fica 
livre. Tento correr três ou quatro vezes 
por semana, durante uma hora.»

ESPAÇO MAIS PRODUTIVO
  «Qualquer local onde possa usar auscul-
tadores. [A música] tem de ser algo que 
possa cantar. O ano passado era Aretha 
Franklin. No ano anterior era Marvin 
Gaye. Este ano é apenas Hamilton.»

A QUE HORAS VAI DORMIR
  22hPOR: J. J. McCorvey
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SHONDA RHIMES
“NÃO RESPONDO A CHAMADAS E EMAILS DEPOIS 
DAS 19H OU AO FIM-DE-SEMANA, E QUEM TRABALHA 
PARA MIM ACONSELHO-O A POUSAR O TELEMÓVEL 
SE O FAZ A ESSAS HORAS OU NESSES DIAS.”
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Influencer Marketing, Events, Public Relations, Media Training, Design, Branding, 

Digital Marketing, Public A�airs, Brand Activation. www.liftworld.net

Num mundo cada vez mais complexo, em que o marketing e a comunicação 

são cada vez menos lineares, o Lift World torna a vida dos seus clientes mais 

fácil, aplicando mais criatividade, inovação e influência aos projetos integrados, 

com vista à obtenção dos melhores resultados.

Se também acredita num mundo melhor, atreva-se a querer o LiftWorld. 

ATREVA-SE 
A QUERER 
UM MUNDO 
MELHOR
NÓS TEMOS UM.
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Hart adquiriu estes estúdios –numa 
zona desinteressante de San Fernando 
Valley – em Agosto, e estão prestes a 
ser transformados num centro criativo 
da Hartbeat Productions e da Hartbeat 
Digital, os dois pilares do seu império de 
entretenimento, erguido nos últimos anos. 
«Quero conseguir tudo aqui», declara. 
«Programas na televisão, minisséries, 
digital. Quero criar um estúdio real 
para poder criar e distribuir os meus 
próprios filmes.»

A última vez que alguém tentou isso 
em Hollywood – pelo menos à escala 
que Hart parece estar a contemplar – 
havia uma Goldwyn ou uma Mayer por 
trás. Ou pelo menos nomes como o de 
Oprah, que recentemente fechou os seus 
estúdios de som em Chicago e passou a 
sua rede OWN TV para Los Angeles, e 
o de Tyler Perry, que cria e distribui os 
seus filmes da Madea e outros conteúdos 
pelo seu estúdio em Atlanta. Hart vê 
Winfrey e Perry como exemplos, ainda 
que não acredite em limitar-se àquilo 
que os outros fizeram antes dele. Já é o 
comediante de maior sucesso do mundo, 
com um rendimento anual, segundo 
cálculos da “Forbes”, de 82,2 milhões 
de euros, uma das estrelas mais rentá-

«Estou a dedicar-me a si a 100%», afirma 
Kevin Hart, sentando-se na cadeira de 
uma sala de conferência dentro do seu 
estúdio de produção de 1500 metros 
quadrados, em Los Angeles. «Quando 
me sento para uma entrevista, é isso 
que faço. Dou 100% da minha energia.»

Ao fim de três minutos está a falar 
ao telemóvel.

Durante a hora e meia seguinte, o 
comediante de 37 anos pára para rever 
planos para o espaço do estúdio («Estas 
divisões nas traseiras precisam de ser à 
prova de som»), dá uma vista de olhos 
aos seus filhos pequenos que passeiam 
pelos corredores («Espero que isso que 
estás a esconder atrás das costas não 
seja sumo!»), fala com o seu estilista 
sobre o guarda-roupa («Tens a certeza 
que esses sapatos são azuis? Não te pa-
recem pretos?»), chama o seu barbeiro 
para aplicar uma camada de tinta para o 
cabelo Just for Men («Já que estou aqui 
sentado») e verifica os últimos números 
das bilheteiras no seu iPhone.

O 100% está lá – mas em pequenas 
doses. «Gosto de fazer várias coisas 
ao mesmo tempo», afirma, sorrindo 
perante o eufemismo. «Mas tenho tudo 
sob controlo.»

«Gosto de fazer várias coisas  
ao mesmo tempo, mas tenho  

tudo sob controlo»
O COMEDIANTE MAIS BEM-SUCEDIDO DO MUNDO É TAMBÉM, SEM DÚVIDA, O MAIS OCUPADO.  

DENTRO DA MENTE EMPREENDEDORA E DO IMPÉRIO DE KEVIN HART

!
KEVIN HART JÁ É O 

COMEDIANTE DE MAIOR 
SUCESSO DO MUNDO, 
COM UM RENDIMENTO 

ANUAL, SEGUNDO 
A “FORBES”, DE 82,2 
MILHÕES DE EUROS
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KEVIN HART
DIZ ENTREGAR-SE SEMPRE A 100% – MAS EM 
PEQUENAS DOSES. «GOSTO DE FAZER VÁRIAS COISAS 
AO MESMO TEMPO», AFIRMA, SORRINDO PERANTE O 
EUFEMISMO. «MAS TENHO TUDO SOB CONTROLO.»

veis de Hollywood (os seus últimos três 
filmes, “Polícias em Grandes Apuros”, 
“Central de Inteligência” e “A vida secreta 
dos nossos bichos”, renderam um total 
combinado de 548 milhões de euros.) 
Assinou patrocínios com marcas como a 
Nike e a H&M, desenvolveu programas 
para a Comedy Central e outras redes, 
e acumulou uma base de fãs de quase 
100 milhões de seguidores no Twitter, 
Facebook e Instagram juntos.

Ainda assim, revela, «Kevin Hart está 
apenas a começar».

Hart descreve-se como «o tipo mais 
positivo do mundo» e insiste que a sua 
comédia leva «o amor a um outro nível». 

Tendo em conta a sua infância, isso 
é um feito. 

Hart cresceu no norte de Filadélfia, 
partilhando um beliche com o irmão mais 
velho no corredor de um T1. A sua mãe 
trabalhava como analista de computa-

dores na Universidade de Pensilvânia; o 
pai raramente estava por perto e não era 
uma influência particularmente positi-
va. «Venho de uma situação marada», 
descreve assim a sua infância. «O meu 
pai tomava drogas e estava dentro e fora 
da prisão. Lidar com isso, ser forçado 
a tomar decisões importantes numa 
tenra idade, foi difícil.» (Hart desde 
então retomou contacto com o pai que, 
segundo ele, está sóbrio.) 

Depois do liceu, Kevin Hart arranjou 
emprego a vender ténis da City Sports, o 
que deu início à sua obsessão por calçado. 
«Na altura não tinha dinheiro para os 
comprar, por isso quando finalmente 
ganhei algum dinheiro pude fazer extra-
vagâncias», confessa hoje. Actualmente 
possui qualquer coisa como 500 pares de 
ténis, alguns no valor de 10 mil euros, e 
ajudou a desenhar o seu próprio modelo 
“Hart Hustle” para a Nike, tornando-se  

assim no primeiro embaixador da marca 
que não é atleta.

Foi na City Sports que Hart descobriu 
que podia ganhar dinheiro a dizer piadas. 

A mãe de Hart, Nancy, que morreu 
de cancro em 2006, queria que o filho 
frequentasse a universidade. Mas con-
cordou em apoiá-lo financeiramente 
durante um ano enquanto ele tentava 
lançar uma carreira na comédia stand-up. 
Passou muito desse tempo a viajar para 
Nova Iorque, onde chamou a atenção do 
comediante Dave Attell, que o apresentou 
ao manager Dave Becky.

Durante os anos seguintes, à medida 
que se tornou melhor como comediante, 
Hart fez algumas tentativas de uma 
carreira nos filmes. Tinha a certeza de 
que o filme “Uma festa no ar” de 2004 
iria fazer dele uma estrela. Rendeu 
uns deploráveis 13 milhões de euros e 
críticas terríveis. Por fim, tomou uma 
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CAPA
OS SEGREDOS DAS PESSOAS  
MAIS PRODUTIVAS

decisão. «Queria um maior controlo», 
revela Becy, «por isso concentrou-se na 
comédia stand-up.» 

Hart tem explorado as redes sociais e 
a forma como mudaram radicalmente 
a relação entre celebridades e fãs. E 
vai demonstrá-lo ao clicar em alguns 
botões do seu iPhone e ao transmitir o 
vídeo ao vivo para os seus 24 milhões 
de seguidores no Facebook. «Quero 
que dêem uma espreitadela ao mundo 
de Kevin Hart», diz-lhes. «Neste mo-
mento estou no meu estúdio e estou a 
dar uma entrevista. Não vos vou dizer 
para quem é a entrevista. Quando sair 
poderão lê-la, será o máximo.» À medida 
que fala para a câmara, um exército de 
seguidores reúne-se. 

Dez minutos mais tarde, à medida que 
a conversa continua a ser transmitida, 
250 mil pessoas estão ligadas. «Mas 

será visto de novo», assegura. Conseguir 
reunir este tipo de público a pedido faz 
de Hart uma poderosa ferramenta de 
marketing para qualquer pessoa que 
queira vender um filme – há meses que 
está a chamar a atenção para o “Jumanji” 
com tweets escritos a partir do local de 
filmagens e fotografias no Instagram 
– ou, por exemplo, para quem queira 
vender ténis ou boxers. «Estava muito 
desconfiado por me encontrar com uma 
celebridade», revela Thomas Patterson, 
fundador e CEO da empresa de roupa 
interior Tommy John, que recentemente 
se juntou a Hart para uma linha de 
cuecas. «Mas o Kevin foi tão autêntico. 
E gosta realmente do produto.»

Este instinto de colaboração - «Não 
vou para uma reunião com a atitude “eu, 
eu eu”. Entro e pergunto como posso ser 
parceiro» - tem sido útil a Hart e será 

O INSTINTO DE 
COLABORAÇÃO - 
«NÃO VOU  
PARA UMA 
REUNIÃO COM  
A ATITUDE “EU, 
EU EU”. ENTRO  
E PERGUNTO 
COMO POSSO  
SER PARCEIRO» - 
TEM SIDO ÚTIL  
A KEVIN HART 
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cada vez mais valioso à medida que o 
seu negócio abrange novos territórios. 
Mas a maior iniciativa da empresa, a 
que ocupa mais planeamento e recur-
sos é a Laugh Out Loud, a plataforma 
de transmissão de vídeos de Hart. «A 
comédia está tão propagada», afirma, 
estabelecendo o conceito por detrás 
do empreendimento de 47 milhões de 
euros, que a Hartbeat Digital financia 
em parceria com a Lionsgate Studios. 

Se a Hartbeat Productions e a Hartbeat 
Digital querem produzir algo, podem 
usar os estúdios que possuo. Um progra-
ma de culinária? Está bem, tenho um 
estúdio de culinária. Um programa de 
rádio? Tenho um estúdio de rádio. Vai 
acontecer tudo aqui.»

Hart admite que por vezes perde a 
paciência com os colaboradores, prin-
cipalmente quando demonstram falta 

de ambição. Mas também é muito leal. 
Tal como acontece com muitos chefes 

motivados, Hart tem alguma dificuldade 
em delegar trabalho. Criou este império 
e continuou a investir os milhões que 
ganha com as tournées (as quais são 
também financiadas por ele próprio) 
e outras receitas no seu negócio. Hart 
assina todos os cheques da Hartbeat, 
revela, e depois concentra-se em porme-
nores tão pequenos como as dimensões 
da mesa da sala de conferências, que ele 
mandou fazer. «Não gosto de fazer parte 
de projectos nos quais não consigo tocar 
fisicamente», explica.

Hart compreende que pode ter proble-
mas de controlo, mas não se preocupa 
com isso. Até se sente feliz. As decisões 
intermináveis são o mais importante. 

A QUE HORAS SE LEVANTA
  Entre as 4h30 e as 5h30.

PRIMEIRA COISA QUE FAZ DE MANHÃ
  «Levanto-me e vou para o ginásio.  
Provavelmente fico lá uma hora  
a uma hora e meia.»

FERRAMENTA DE PRODUTIVIDADE
  «O Kevmoji, porque coloca um sorriso 
constante na minha cara e ajuda-me  
a levar as mensagens de texto  
a um outro nível.»

ESPAÇO MAIS PRODUTIVO
  «Vou para o palco para clarear as ideias. 
Tenho uma premissa, algumas noções 
e vou para o palco e falo sobre os meus 
pensamentos. É assim que escrevo.»

A QUE HORAS VAI DORMIR
 «Depende do dia. Esta noite, provavel-

mente às 23h30 ou à meia-noite.»POR: Benjamin Svetkey

EXIGÊNCIA E LEALDADE
KEVIN HART ADMITE QUE, POR VEZES, PODE 
PERDER A PACIÊNCIA COM OS COLABORADORES, 
PRINCIPALMENTE QUANDO ESTES DEMONSTRAM 
FALTA DE AMBIÇÃO. MAS TAMBÉM É MUITO LEAL
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APOIOS:

COMO O 
“BLOCKCHAIN” 
MUDARÁ AS 
ORGANIZAÇÕES
E SE EXISTISSE UMA INTERNET DE VALOR 
– UMA PLATAFORMA, REGISTO OU BASE 
DE DADOS ONDE COMPRADORES E 
VENDEDORES PUDESSEM ARMAZENAR 
E TROCAR VALOR SEM A NECESSIDADE 
DE INTERMEDIÁRIOS TRADICIONAIS? É 
PRECISAMENTE ISSO QUE A TECNOLOGIA 
“BLOCKCHAIN” IRÁ OFERECER ÀS EMPRESAS
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vulneráveis a falhas, fraudes e ataques informáticos. 
Outra é a cobrança de comissões – por exemplo, 
para enviar dinheiro além-fronteiras. Também 
controlam o comportamento dos clientes e re-
colhem dados, e excluem as centenas de milhões 
de pessoas que não podem ter conta bancária. E 
por vezes cometem erros terríveis, como a crise 
financeira de 2008 tornou evidente.

O que aconteceria se existisse uma internet de 
valor onde as partes de uma transacção podiam 
guardar e trocar valor sem os intermediários 
tradicionais? De maneira geral, é isso que ofe-

o último século, académicos 
e líderes empresariais têm 
moldado a prática da gestão 
moderna. As principais teorias, 
princípios e comportamentos 
têm feito com os que gestores 
criem empresas, as quais na sua 
maioria são hierárquicas, insu-
lares e integradas verticalmen-
te. Todavia, acreditamos que 

 a tecnologia subjacente às divisas digitais como os 
“bitcoins” – tecnologias normalmente chamadas 
de “blockchain” – terá efeitos profundos na natu-
reza das empresas: como são fundadas e geridas, 
como criam valor e como desempenham funções 
básicas como marketing, finanças e o incentivo de 
pessoas. Em certos casos, o software eliminará a 
necessidade de muitas funções de gestão.

Parece uma teoria rebuscada? Passamos a ex-
plicar. A internet melhorou claramente o fluxo de 
dados dentro e entre organizações, mas o efeito 
na forma como fazemos negócio tem sido mais 
limitado. Isso acontece porque a internet foi feita 
para mover informação – e não valor – de pessoa 
para pessoa. Quando enviamos documentos, foto-
grafias ou ficheiros áudio por email, por exemplo, 
não estamos a enviar o original, mas sim uma 
cópia. Qualquer pessoa pode copiar e alterar o 
ficheiro. Em muitos casos, é legal e vantajoso 
partilhar cópias. Por outro lado, se é precisa uma 
transacção empresarial, enviar directamente di-
nheiro para alguém por email não é opção – não 
só porque copiar dinheiro é ilegal, mas também 
porque não é possível ter a certeza absoluta de 
que o receptor é quem diz ser. Como resultado, 
usamos intermediários para estabelecer confiança 
e manter a integridade. Bancos, governos e, em 
alguns casos, grandes empresas tecnológicas têm 
a capacidade de confirmarem identidades para 
que se possam transferir bens; os intermediários 
lidam com as transacções e mantêm registos.

Na sua maioria, os intermediários fazem um 
trabalho adequado, com algumas excepções no-
táveis. Uma preocupação é que usem servidores 

N

POR :

Don Tapscott 
Reitor da Universidade Trent 
em Peterborough, Ontário, 
Canadá, e CEO do Tapscott 

Group Inc. em Toronto.

Alex Tapscott 
Fundador e CEO da 

Northwest Passage Ventures, 
uma consultoria que 

apoia empresas iniciais de 
“blockchain” em Toronto.

DESINTERMEDIAÇÃO
O que aconteceria se existisse uma 
internet de valor onde as partes de uma 
transacção podiam guardar e trocar 
valor sem os intermediários tradicionais? 
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APOIOS:

rece a tecnologia “blockchain”. O valor não fica 
guardado num ficheiro algures; está represen-
tado nas transacções registadas numa folha de 
cálculo ou registo, que aproveita os recursos de 
uma grande rede peer-to-peer para verificar e 
aprovar transacções. Um “blockchain” tem diversas 
vantagens. Primeiro, está distribuído: é executado 
em computadores fornecidos por voluntários de 
todo o mundo, por isso não existe uma base de 
dados central que possa ser atacada por piratas 
informáticos. Segundo, é público: qualquer pes-
soa pode ver em qualquer altura porque está na 
rede. E terceiro, está encriptado: usa uma forte 
encriptação para manter a segurança.

As transacções pelo “blockchain” são continua-
mente verificadas, autorizadas e armazenadas 
pela rede em blocos digitais ligados a blocos 
precedentes, criando assim uma cadeia. Cada 
bloco precisa de reportar ao bloco anterior para ser 
válido. Esta estrutura regista permanentemente 
o tempo e armazena trocas de valor, impedindo 
que alguém altere o registo. Para roubar algo de 
valor, um ladrão teria de reescrever todo o seu 
historial no “blockchain” e o interesse mútuo 
colectivo assegura a sua segurança e fiabilidade. 
Assim, acreditamos que esta tecnologia oferece um 
mecanismo poderoso que destronará os modelos 
tradicionais e centralizados, como o das empresas.

O PAPEL DOS CUSTOS DAS TRANSACÇÕES
Num artigo publicado em 1937 intitulado “The 
Nature of the Firm”, o economis-
ta Ronald H. Coase notou que 
existem custos associados à 
organização da produção num 
mercado aberto em vez de 
numa empresa – como o 
custo de procurar preços 
relevantes e de negociar 
vários contratos. Coase 

esperava que os negócios se expandissem inter-
namente até o custo de uma transacção adicional 
dentro da organização se tornar igual ao custo da 
utilização de um mercado aberto. Num artigo de 
1976, os académicos Michael C. Jensen e William 
H. Meckling adicionaram outra dimensão ao 
apresentarem o conceito de “custos de agências”, 
os custos associados à tendência dos gestores 
para tomarem decisões que não são as melhores 
do ponto de vista do proprietário. 

Como acontece com outros analistas, previmos 
que a internet reduziria os custos de transacção 
para que os limites empresariais se tornassem mais 
permeáveis e as organizações procurassem talento 
fora dos seus limites. Os custos caíram mais do 
que esperávamos e baixaram os obstáculos para as 
startups e negócios estabelecidos que procuravam 
expandir-se para áreas adjacentes. Claro que a 
internet diminuiu o custo das pesquisas enquanto 
o email, as redes sociais, a cloud e as aplicações 
como o planeamento de recursos empresariais 
reduziram os custos da coordenação. De uma 
forma mais geral, estas novas capacidades fizeram 
com que as empresas subcontratassem a inovação 
externa e eliminassem os gestores intermédios e 
outros intermediários, libertando assim sectores 
como o da contabilidade, banca comercial e até 
música para consolidar bens e operações.

RECURSOS HUMANOS E AQUISIÇÕES
O “blockchain” permitirá às empresas exigirem 
um talento especializado e capacidades para 
obterem informações mais adequadas sobre 
possíveis prestadores de serviços e parceiros do 

As transacções 
pelo “blockchain” 

são continuamente 
verificadas, 

autorizadas e 
armazenadas pela 

rede em blocos 
digitais ligados a 

blocos precedentes, 
criando assim  

uma cadeia

SEGURO
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que os oferecidos pelos métodos tradicionais de 
recrutamento e aquisição. Com o possível consen-
timento dos colaboradores, um empregador terá 
acesso a um conjunto de informações que sabem 
estar correcto porque foi carregado, armazenado 
e gerido numa base de dados altamente segura 
e distribuível. Por exemplo, os candidatos a um 
emprego não poderão mentir sobre a sua forma-
ção ou cursos porque uma autoridade, como a 
universidade onde tiraram o curso, colocará os 
dados no “blockchain”. Alterar os dados após o 
facto não será possível: envolveria dominar todo 
o “blockchain”, uma tarefa quase impossível. Os 
indivíduos controlarão os seus dados pessoais 
(incluindo data de nascimento, nacionalidade, 
situação financeira e registos educacionais) num 
inquérito virtual. Apenas eles poderão decidir o 
que fazer com a informação.

Os quadros dos Recursos Humanos e das aqui-
sições terão de aprender a enfrentar o “blockchain” 
com perguntas específicas de sim/não – como por 
exemplo “Tem este tipo de licença?” ou “Consegue 
codificar nesta linguagem específica?” As respos- 
tas a todas as perguntas fornecerão uma lista de 
pessoas que cumprem os requisitos. Os empregado- 
res poderão perguntar o que quiserem e os candi-
datos a empregos poderão programar os seus in- 
quéritos com perguntas ou recusar-se a responder.

FINANCEIRA E CONTABILIDADE
As informações sobre o estado financeiro de uma 
empresa mudam a toda a hora. Quando procuramos 
na internet os dados financeiros de uma empresa, 
procuramos em duas dimensões: horizontal (na 
web) e vertical (em websites em particular). O 
que encontramos pode estar desactualizado ou 
incorrecto. Num “blockchain”, porém, existe uma 
terceira dimensão: sequência. Além de conseguirmos 
obter uma imagem histórica da empresa desde a 
sua formação, poderemos ver o que aconteceu nos 
últimos minutos. A oportunidade de procurar o 
registo completo de valor de uma empresa terá 
implicações profundas para a transparência, já 
que trará a público as transacções fora dos regis-
tos e contas escondidas. As pessoas responsáveis 

pelos registos e relatórios poderão criar filtros 
que permitirão aos stakeholders encontrar o que 
procuram apenas com um clique. As empresas 
criarão tiras de transacção e painéis, alguns para 
uso internos e outros para o público. Por muito 
extremista que isto possa parecer, não é.

VENDAS E MARKETING
Tal como o “blockchain” oferece uma forma de 
obter informações sobre possíveis fornecedores de 
serviços e parceiros, será capaz de indicar quais 
as pessoas ou negócios que podem ser possíveis 
clientes. Como notámos, os indivíduos controlarão 
o acesso aos seus próprios dados em inquéritos 
virtuais, que limitarão a capacidade de uma em-
presa para criar um perfil dos clientes ao captar 
e analisar o seu comportamento online. Todavia, 
o “blockchain” permitirá às empresas ligarem-se 
a clientes individuais numa base peer-to-peer. 
Isto pode parecer um enorme esforço, mas tam-
bém pode ser uma grande oportunidade. Alguns 
consumidores irão oferecer às empresas acesso 
aos seus dados em troca de produtos gratuitos; 
outros cobrarão taxas pelo licenciamento dos 
seus dados. De qualquer das formas, as empresas 
chegarão ao seu público-alvo com mais precisão.

Mais ainda, os vendedores não terão de se 
preocupar sobre quem são os clientes e se estes 
serão capazes de pagar. 

Com a nova plataforma, os vendedores não 
terão de assumir o custo de estabelecer confian-
ça – e assim podem facilitar transacções que de 
outra forma seriam arriscadas ou impossíveis. 
Além disso, o “blockchain” eliminará o custo do 
armazenamento de dados e da protecção dos 
dados de outros contra falhas de segurança. Deve 
igualmente ser mais fácil chegar aos clientes que 
dão a conhecer os seus interesses. 

Apesar das vantagens de conseguir reduzir os 
riscos, existe uma desvantagem. A capacidade 
de fazer perguntas precisas leva a resultados 
precisos. Isto significa que haverá muito menos 
acasos felizes. Com o “blockchain” há menos 
probabilidade de descobrir pessoas ou parcei-
ros que não encaixam no perfil, mas que estão 

GESTÃO
O “blockchain” 

transformará a forma 
como as empresas 
são organizadas e 
geridas. Permite-

lhes eliminarem os 
custos de transacção 

e usarem os 
recursos externos 
com a facilidade 
com que usam 

recursos internos. A 
integração vertical 
continuará a fazer 
sentido nalgumas 
situações. Mas, na 
maioria dos casos, 
as redes com base 

no “blockchain” 
estarão mais bem 
preparadas para 
criarem produtos 
e serviços e para 
oferecerem valor  
aos stakeholders

TRANSPARÊNCIA
A oportunidade de procurar o registo completo de 
valor de uma empresa terá implicações profundas 
para a transparência, já que trará a público as 
transacções fora dos registos e contas escondidas
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abertos à mudança, dispostos a adaptarem-se e 
com vontade de aprender.

ANGARIAR CAPITAL
Acreditamos que os “blockchains” também 
transformarão o processo de angariar dinheiro. 
Segundo o nosso ponto de vista, o “blockchain” 
tem potencial para quebrar a forma como o sis-
tema financeiro global funciona e para mudar a 
natureza dos investimentos. Com isto em mente, 
a Bolsa de Valores de Nova Iorque investiu na 
Coinbase Inc., uma empresa e plataforma de 
divisas digitais com sede em São Francisco, na 
Califórnia. Pelo seu lado, a Bolsa Nasdaq está a 
fazer experiências com a tecnologia “blockchain”.

INTEGRAR AS PEÇAS
Como pode então o “blockchain” ajudar as em-
presas a tornarem-se concorrentes mais fortes? 
Como pode uma empresa usá-lo para integrar as 

várias peças? A tecnologia “blockchain” oferece 
uma plataforma para que as pessoas trabalhem 
juntas com a persistência e a estabilidade de uma 
organização, mas sem uma hierarquia. Vejamos a 
ConsenSys, um estúdio de produção de Brooklyn, 
Nova Iorque, que cria aplicações de software 
descentralizadas e ferramentas para o utilizador 
final que operam num “blockchain”. O fundador 
Joseph Lubin descreve a estrutura da empresa 
como um acordo verbal em vez de hierárquico; 
cada projecto opera de forma independente, com 
os maiores contribuidores em igualdade. No geral, 
as pessoas escolhem aquilo em que trabalham. 
O núcleo central dá serviços de suporte em troca 
de parte dos direitos de propriedade. Os direitos 
e relações estão codificados em contratos inte-
ligentes que mantêm a entidade.

Nos últimos anos, temos sido relembrados  
que os gestores nem sempre agem com a maior 
integridade (basta pensar nos escândalos da En-
ron, da AIG e da Volkswagen, por exemplo). E se 
pudéssemos codificar a ética e a integridade no 
circuito de uma empresa ou reduzir o perigo moral 
que muitas vezes leva os gestores a arriscarem 
com o capital dos accionistas? Com contratos 
inteligentes no “blockchain”, os accionistas serão 
capazes de monitorizar os compromissos feitos 
pelos executivos. As empresas podem especificar 
relações e declarar resultados e objectivos espe-
cíficos para que todos compreendam o que foi 
acordado entre as partes e se os objectivos estão 
realmente a ser cumpridos.

No “blockchain”, os executivos não terão de 
confirmar que os seus registos financeiros estão 
em ordem; o “blockchain” manterá os registos 
financeiros de uma empresa em ordem e em 
tempo real. As declarações financeiras passarão 
de imagens da empresa numa determinada altura 
para uma visão transparente e a três dimensões 
de toda a empresa. Os accionistas e as agências 
regulatórias poderão examinar os registos sempre 
que queiram. Os investidores institucionais pode-
rão criar os seus próprios registos de crédito com 
base nos factos, em vez de terem de depender de 
interpretações por parte das agências de rating. 

APOIOS:

A BOLSA DE NOVA IORQUE INVESTIU NA 
COINBASE INC., E A DE NASDAQ ESTÁ A  
FAZER EXPERIÊNCIAS COM A “BLOCKCHAIN”

OS CANDIDATOS 
A UM EMPREGO 
NÃO PODERÃO 

MENTIR SOBRE A SUA 
FORMAÇÃO PORQUE 

UMA AUTORIDADE, 
COMO A UNIVERSIDADE 

ONDE TIRARAM O 
CURSO, COLOCARÁ 

OS DADOS NO 
“BLOCKCHAIN”
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Ronald H. Coase e os especialistas em 
Economia consideram que as empresas 
são veículos para a criação de contratos 
a longo prazo quando os de curto prazo 
exigem demasiado esforço a negociar 
a reforçar. O “blockchain” facilita os 
acordos a curto e longo prazo. Com os 
contratos inteligentes – um software 
que, na realidade, imita a lógica dos 
contratos com execução, aplicação e 
pagamentos garantidos –, as empresas 
serão capazes de automatizar os termos 
do acordo. Um contrato pode referir-se 
aos campos de dados que se encontram 
no “blockchain” (por exemplo, a conta-
bilidade de um partido, a alteração no 
preço de determinada mercadoria ou a 
venda adicional de um trabalho protegi-
do pelos direitos de autor). Pode lançar  
alarmes e assegurar pagamentos.

Como os contratos se irão executar 
a si próprios, as empresas não deve-
rão aceitá-los com ligeireza. Mudar os 
termos do acordo (ou tentar manipulá-
-los) será um desafio maior. Advogados 
e outros gestores terão de aprender a 
auditar formulários legais e a certificar-
-se de que o contrato apoia o que am-
bas as partes concordaram fazer. Terão 
também de conhecer todas as questões 
envolvendo o “blockchain” e os con-
tratos inteligentes. A especialidade de 
maior crescimento na firma de advoga-
dos do futuro será provavelmente a de 
“mediador de contratos inteligentes”.

QUESTÕES LEGAIS
As empresas não deverão aceitar 
de forma leve que os contratos se 
executem a si próprios. Em particular 
os de longo prazo.

E as agências de rating podem alterar os seus 
sistemas de avaliação com base nas informações 
no “blockchain”. Ao contrário da internet, que 
demorou duas décadas a desenvolver-se e mais 
uma a tornar-se comercial, o “blockchain” está a 
desenvolver-se mais depressa como plataforma 
económica. Isto significa que há pouco tempo a 
perder. Urge examinar sectores e concorrentes 
com um olho na identificação de oportunidades 
para um crescimento rentável. Os executivos de-
vem começar por identificar dentro da empresa 
quem está interessado na tecnologia e utilização 
de divisas digitais. Devem falar com as pessoas 
do departamento de TI sobre as implicações da 
tecnologia, adquirir “bitcoins” e experimentar 
a aquisição de itens pouco dispendiosos no 
“blockchain” para ver como funciona. E devem 
identificar as empresas mais próximas com o 
“blockchain” – aproveitar a oportunidade para 
visitar as suas operações, falar com as pessoas 
envolvidas, e convidar especialistas. Está na al-
tura de os executivos imaginarem de que forma 
a empresa cria valor. Se não, outros o farão. 
Copyright © Massachusetts Institute of Technology, 2017. 
Todos os direitos reservados.

PROTECÇÃO  
DE DADOS

O “BLOCKCHAIN” 
ELIMINARÁ O CUSTO 

DO ARMAZENAMENTO 
DE DADOS E DA 

PROTECÇÃO DOS 
DADOS DE OUTROS 

CONTRA FALHAS 
 DE SEGURANÇA

NÃO PERDER O COMBOIO
Está na altura de os executivos 
imaginarem de que forma a empresa 
cria valor com o blockchain. Porque, 
se não o fizerem, outros o farão
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JOÃO ORTIGÃO COSTA É, DESDE JANEIRO DE 2014, CEO DO GRUPO SUGAL.  
MAS ESTE É TÍTULO QUE PREFERE USAR QUANDO VIAJA. POR CÁ, DIZ-SE 

RESPONSÁVEL INTERNACIONAL DO GRUPO, OU NÃO TIVESSE SIDO O TIMONEIRO 
DA SUA EXPANSÃO, PRIMEIRO PARA ESPANHA E DEPOIS PARA O CHILE. HOJE, A 
SUGAL É A MAIOR EMPRESA DA INDÚSTRIA DE TOMATE NA EUROPA E UMA DAS 
MAIORES A NÍVEL MUNDIAL. UM TRABALHO RELEMBRADO AO LONGO DE UM 

ALMOÇO COM CONVERSA AMENA, DE MAIS DE DUAS HORAS

À la carte

oão Ortigão Costa é tudo 
menos o típico CEO de 
empresas que debita re-
sultados e conquistas. 
Reservado, diz que não 
quer ser o maior do mun-
do, mas o mais eficiente. 
«A palavra de ordem para 
se sobreviver neste mundo 
é eficiência», declara o 

responsável pela duplicação, atrás de 
duplicação do crescimento da empresa 
de família, onde chegou em 1998... 
contrariado! Formado em Gestão de 
Empresas, iniciou a sua formação em 
hotelaria no Centro Internacional de 
Glion, na Suíça. Porque este era o seu 
sonho, de sempre. Passou por estágios 
em hotéis de renome internacional em 
Paris, Londres e Mónaco. De volta a 
Portugal, ingressou na rede de Hotéis 
Tivoli (na altura, também da família), 
onde durante vários anos exerceu car-
gos de direcção. Regressa à Suíça para 

J
fundaram a empresa muito antes de eu 
nascer. Entender o negócio, encontrar 
um modelo que nos possa diferenciar e 
a sua implementação tem sido o desafio 
que assumi com orgulho como uma 
verdadeira missão que de imediato se 
converteu numa paixão!», declara o 
responsável que passa mais de 200 dias 
por ano a viajar. Para conhecer o mun-
do, aferir tendências, perceber gostos e 
saber falar a mesma linguagem de quem 
já compra o que produz ou poderá vir 
a comprar.  

DA HOTELARIA PARA A AGRICULTURA
Há alguns anos trabalhei no hotel aqui 
ao lado, no Tivoli. Tirei o curso na Suíça 
e, quando acabei, vim trabalhar para 
este Tivoli durante quatro, cinco anos. 
Depois voltei para a Suíça para continuar 
a minha formação em Gestão e quando 
regressei é que fui para a Sugal, em 1996, 
princípio de 1997. 

A minha família é uma família de 

consolidar a sua formação em Gestão 
de Empresas, concluindo os Hautes 
Études Commerciales, na Universida-
de de Lausanne e, em 1998, a “convite 
da família”, ingressa na Sugal como 
administrador. «Confesso que não foi 
dos melhores desafios que me fizeram 
inicialmente», lembra. A verdade é que, 
como não é de «perder tempo», opta 
por aproveitar os primeiros meses para 
aprender com quem sabe. Depois, passa 
para a arrumação da casa, reorganização 
da equipa e estabelecimento de uma 
estratégia precisa. Em 2001 assume o 
cargo de CEO da empresa e em 2013 
passa a responder pelo Grupo. Pelo 
meio, comprou fábricas em Portugal, 
Espanha e Chile. Quintiplicou produ-
ções e conquistou mercados. Até elevar 
a Sugal ao título de maior empresa do 
sector na Europa e uma das maiores a 
nível mundial. 

«O tomate tem sido sempre parte da 
minha vida desde que meu pai e meu avô 

GESTÃO
POR :

Helena Rua e M.ª João Vieira Pinto
FOTOS :

Pedro Simões
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JOÃO ORTIGÃO COSTA
CEO DO GRUPO SUGAL

À MESA COM...
A RUBRICA À LA CARTE DECORRE DE UMA PARCERIA ENTRE A 
EXECUTIVE DIGEST E O GRUPO OLIVIER. REGULARMENTE, UM GESTOR 
IRÁ CONVERSAR DE FORMA DESCONTRAÍDA, À MESA DE ALMOÇO DE 
UM DOS RESTAURANTES DO GRUPO. A EXECUTIVE DIGEST REFLECTIRÁ, 
NAS SUAS PÁGINAS, A CONVERSA EM JEITO DE TESTEMUNHO 
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  ENTRADA 
Passou a entrada e não tocou  
no pão nem nas tostas!

 PRATO PRINCIPAL 
Preferiu a carne, picanha mal 
passada acompanhada apenas e  
só de esparregado. E compôs  
com um copo de vinho tinto.

 SOBREMESA
Um créme brûlêe... sem café.

E PARA ALMOÇO...
Come devagar e prefere a 
atenção às palavras! Os hidratos 
ficaram de lado e apenas pecou na 
sobremesa, se bem que leve! 

GESTÃO
À LA CARTE

agricultores, mas, nessa altura, era 
também accionista dos hotéis Tivoli. 
Quando regressei da Suíça, uma pessoa 
da família lembrou-me que eu era mais 
necessário para a Sugal do que para os 
hotéis. 

Porquê hotelaria? Porque sempre 
gostei. Desde muito pequeno que que-
ria ir para hotelaria. Antes de ir, como 
o curso na Suíça era bastante caro, o 
meu pai disse-me “podes ir para a Suíça 
mas tens de ter a certeza que é isso que 
queres”. Tentaram dissuadir-me, mas 
sou de ideias fixas.

Depois, o peso da família, a respon-
sabilidade, achar que era um desafio 
bastante interessante porque havia muita 
coisa para fazer na Sugal rapidamente 
me entusiasmaram e acabei por me 
embrenhar no dia-a-dia.

Confesso que não foi dos melhores 
desafios que me fizeram inicialmente... 
Estava contentíssimo com a vida de 
Lisboa, a Av. da Liberdade - onde tudo 
se passava no início dos anos 90... Tinha 
vindo da Suíça, tinha outro mundo, tinha 
feito estágios em Londres, no Mónaco, já 
tinha viajado bastante e portanto não fui 
100% entusiasmado. Mas rapidamente 
me entusiasmei. 

Comecei a perceber que havia muitas 
coisas para fazer e que se entrasse no 
negócio tinha muito para desenvolver. E 
depois, como era um negócio que também 
passava muito pela exportação, isso ajudou 
bastante. Passei grandes temporadas a 
viajar. Na altura já exportávamos quase 
100%. A indústria do tomate foi sempre 
desenvolvida a pensar na exportação. Nós, 
em Portugal, temos um grande consumo 
de tomate fresco e muito pouco consumo 
de tomate processado. Sempre foi uma 
tendência dos países do norte da Euro-
pa. Há muita tendência das pessoas no 
Verão de congelarem o tomate e depois 

vão usando ao longo do ano, o que é um 
erro porque perde as propriedades. Mas 
é um hábito muito português.

INTERNACIONALIZAR
A entrada em Espanha acontece em 2010. 
Antes disso, estive a reorganizar o negócio, 
a criar a minha equipa, a duplicar a pro-
dução da Sugal e, em 2007, comprámos 
a fábrica da Heinz em Benavente, que 
se chamava Idal e era a dona da marca 
Guloso. Depois disso reestruturámos a 
Idal, fizemos um revamping completo à 
fábrica, tivemos novamente que adequar 
a equipa à realidade porque comparado 
foi mais do que uma duplicação da Sugal 
além de que era preciso readaptar a essa 
nova cultura que era multinacional - e 
a da Sugal era 100% familiar. Depois 
voltámos a duplicar a Idal em termos 
de investimentos orgânicos. Quando 
chegámos a 2009-2010 percebemos 

que já não tínhamos muito espaço para 
crescer em Portugal. Podíamos crescer 
marginalmente como tínhamos estado 
a fazê-lo, mas estrategicamente não 
podíamos duplicar ou triplicar a produ-
ção. Por isso fomos à procura de novas 
áreas e, nessa altura, já tinha andado a 
estudar o Brasil, a América Latina, já 
tinha feito viagens e experiências nesses 
mercados. Vi que havia portas de entrada 
mas não tinha a certeza quanto à forma 
como o poderíamos fazer. Por isso, em 
vez de olhar para tão longe, analisámos 
Espanha. A Andaluzia é uma área brutal, 
é o triplo da área agrícola do Ribatejo 
e ainda pouco explorada. Resolvemos 
comprar uma pequena operação lá e já 
a quintuplicámos. 

Em 2012, recebo um teaser de uma 
fábrica que tinha visitado há três ou 
quatro anos no Chile e que eu achava 
que não havia hipótese de comprar até 
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por se tratar de um país, em termos 
agrícolas, já muito bem explorado e 
evoluído. Sabia que era difícil fazer uma 
operação do zero e que tinha de ser por 
aquisição. Mas os negócios que lá existiam 
pertenciam todos a grandes grupos. Só 
que em Fevereiro de 2012 recebo esse 
teaser, uns dias depois estávamos a 
chegar ao Chile e passado quatro meses 
estávamos a fechar o negócio. Duplicá-
mos a produção, ou seja, a operação no 
Chile era do tamanho da operação de 
Portugal, sendo que Espanha ainda não 
tinha dado o grande salto nessa altura. 
Foi uma aventura porque Portugal 
nessa altura estava intervencionado e 
quando chegámos ao Chile e dissemos 
que queríamos comprar a fábrica os 
chilenos estranharam. Foi uma altura 
interessante e isso só foi possível devido 
ao apoio dos banqueiros portugueses.

No meio deste processo nunca pensei 

que podia estar a “dar um passo maior 
do que a perna”. Não penso nessas 
coisas. Temos tanto para fazer que nos 
esquecemos de pensar emocionalmente. 
Sabemos o que queremos fazer, sabemos 
como temos de fazer. A nossa estraté-
gia é sermos melhores amanhã do que 
aquilo que somos hoje e, portanto, o 
processo do crescimento orgânico da 
Sugal, a compra da Idal, o crescimento 
orgânico do grupo em Portugal, mais a 
compra em Espanha já nos tinha dado 
algumas garantias. E nestas coisas há 
que ser um pouco inconsciente. Claro 
que podia ter corrido mal... Mas o Chile 
está a funcionar perfeitamente e este 
ano estamos a duplicar a capacidade 
de uma das duas fábricas.

DUPLICAR É A PALAVRA DE ORDEM!
A minha estratégia, digo isto todos os 
dias à minha equipa, não é querermos ser 

A ENTRADA EM 
ESPANHA ACONTECE 
EM 2010. ANTES DISSO, 
ESTIVE A REORGANIZAR 
O NEGÓCIO, A 
CRIAR A MINHA 
EQUIPA, A DUPLICAR 
A PRODUÇÃO DA 
SUGAL E, EM 2007, 
COMPRÁMOS A 
FÁBRICA DA HEINZ

SER OS MELHORES
A NOSSA ESTRATÉGIA É SERMOS MELHORES AMANHÃ DO QUE 
AQUILO QUE SOMOS HOJE. O PROCESSO DO CRESCIMENTO 
ORGÂNICO DA SUGAL, A COMPRA DA IDAL, O CRESCIMENTO 
ORGÂNICO DO GRUPO EM PORTUGAL, MAIS A COMPRA  
EM ESPANHA JÁ NOS TINHA DADO ALGUMAS GARANTIAS



50     FEVERE IRO 2017

GESTÃO
À LA CARTE

Quanto falta para ser o maior do 
mundo? Ainda falta muito. Até para ser 
o mais eficiente falta. 

Nos últimos anos temos conseguido 
grandes ganhos de produtividade, de 
eficiência e, hoje, a nossa concorrência 
já começa também a olhar para nós. O 
mercado global do tomate cresce 1,5% 
no máximo por ano e a nossa média dos 
últimos 15 anos tem sido na ordem dos 
18%-20% ao ano. No princípio era eu quem 
punha os olhos nos nossos concorrentes 
e hoje são eles que nos observam e vão 
tirando ideias e aprendendo. 

Eficiência é mesmo o nosso grande 
mote. Não quero ter falsa modéstia, 
mas a verdade é que temos muito para 

maiores. Queremos ser mais eficientes, 
queremos fazer ainda melhor aquilo que 
já fazemos bem. 

O facto de neste momento já sermos 
maiores é uma simples consequência 
deste processo. Ou seja, se fizermos cada 
vez melhor conseguiremos gerar mais 
resultados e os nossos accionistas ficam 
contentes connosco. Assim como ficam 
disponíveis para arriscar e apostar mais 
em nós. Eu não acordo propriamente de 
manhã e digo que quero ser o maior do 
mundo. O que sei que quero, isso sim, é 
ser o mais eficiente do mundo. 

A minha eficiência tornou-se quase 
como um destino, mas ser o maior (em 
resultados e produção) não é um objectivo.

«Posso dizer que aprendi com 
toda a gente. Aprendi ao ver 
o trabalho mais simples de 
um operário na fábrica, assim 
como com os administradores 
da altura. O importante é estar 
atento, atento aos pormenores 
para entender por que é que 
as pessoas fazem ou reagem 
de determinada forma, e tentar 
conhecer os anseios, as suas 
motivações. Com certeza que 
tive grandes ensinamentos do 
meu pai, do meu avô e dos meus 
irmãos. Não me quero esquecer 
de ter sempre a mente aberta 
e manter esta curiosidade por 
aprender e nunca ter nada como 
garantido. Sei que há sempre 
alguém melhor do que eu, que  
faz melhor do que eu. Tento 
passar isso para a minha equipa, 
mas intrinsecamente penso assim. 
Às vezes a minha equipa queixa-se  
um bocadinho que quando as 
coisas correm bem não comemoro 
o suficiente com eles, mas eu 
já estou a pensar o que é que 
temos de fazer melhor, porque 
conseguimos chegar lá! É um 
defeito, se calhar é um defeito. 
Acho que herdei isso do meu 
pai. Tenho quatro. O mais novo 
tem oito e o mais velho 19, é uma 
rapariga e foi agora fazer Erasmus. 
A geração destes miúdos é 
completamente diferente. Eles  
já perceberam o que é o mundo.

CONTÍNUA 
APRENDIZAGEM



EXECUTIVE D IGEST.PT  51

BearingPoint 
aposta em Portugal 
e nos PALOP
Committed consultants with adaptive intelligence
Receitas passadas não são garantia de resultados futuros.
Na BearingPoint analisamos cada desafio de forma 
individualizada e trabalhamos consigo na descoberta 
de novas ideias. Combinando as nossas competências 
de gestão e tecnologia transformamos oportunidades 
em resultados. A nossa abordagem criativa e inteligente 
permitiu-nos estabelecer relações de longo prazo com varias 
organizações lideres a nível global. Estamos empenhados 
em alargar essa realidade agora que nos estabelecemos em 
Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa. 

www.bearingpoint.pt
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fazer em todas as fábricas. Ou seja, não 
temos falta de desafios.

MEDIDAS DE GESTÃO
A minha primeira medida foi uma não 
medida. Entendi que seria melhor en-
trar com muita calma, entender bem o 
negócio e só depois começar a constituir 
a equipa. 

No primeiro ano e meio, dois anos, 
estive calmamente a aprender. Passados 
esses dois anos comecei a expor as minhas 
ideias, a organizar as coisas à minha 
maneira. Houve quem se adaptasse e 
se tornasse parte integrante da minha 
equipa, mas outros abandonaram o pro-
jecto. Portanto, a minha grande medida 
foi essa, foi ter conseguido entender o 
negócio sem pressão. 

Hoje falo com a minha equipa no Chile 
e por meias palavras entendo o que eles 
estão a dizer. Grande parte das coisas 
que eles estão a viver, eu já as vivi ou, 
se não vivo, já as vi. E isto torna tudo 
muito mais simples. 

Acho que é muito importante que as 
pessoas tenham uma visão global. Que 
não percebam só da sua área, mas que 
percebam as outras áreas. Os directores, 
numa primeira fase, devem ser muito 
hands on. E ao serem hands on vão ter 
de interagir com as outras áreas, o que 
lhes vai dar um conhecimento muito 
importante para o futuro. 

Todos os anos acompanho, não diria 
três campanhas, mas duas a duas e meia. 
Acabei de vir do Chile onde fui acompa-
nhar o início da campanha e regresso 
agora. Acompanho a de Espanha que 
começa antes da de Portugal. Tenho 
um mês de exclusividade para o início 
da campanha de Espanha… Durante o 
Verão passo muito tempo em Espanha. 
Nos três países onde temos fábricas, onde 
passo menos tempo é em Portugal. Passo 

muito tempo em Espanha, passo muito 
tempo no Chile e passo muito tempo a 
viajar a visitar os clientes...

NOVOS NEGÓCIOS
Grande parte das minhas viagens é para 
conhecer o mundo, tentar conhecer o 
mundo. Quando se trabalha num mer-
cado como o nosso, que é completamente 
globalizado, é muito importante perceber 
o que se passa na Ásia, na América, na 
Europa, Oceania, África. É importante 
para percebermos como nos podemos 
antecipar a qualquer movimento. Apesar 
de agora estarmos a viver uma época de 
incertezas brutais. Portanto, ainda mais 
importante é não estarmos enfiados no 
nosso casulo. Não é ler e ver; é estar, sentir, 
cheirar, falar com pessoas directamente, 
cara a cara. As telecomunicações têm 
um grau de avanço brutal, são óptimas, 
poupam muitas horas de avião, mas não 
substituem completamente.

Estou muito contente com o que tenho 
hoje. Em termos económicos, Portugal e 
Espanha são países onde ainda podemos 
passar períodos complicados, mas em 
termos de produção de tomate são sem 
dúvida os dois melhores países para se 
estar na Europa e o mercado europeu 
é bastante grande. O Chile, em termos 
económico-políticos tem uma maturidade 
que Portugal e Espanha. 

Diria que em termos de cultura do 
tomate estamos nos três melhores mer-
cados. A Califórnia é um grande mercado 
também para a produção de tomate, 
mas tem outro grau de sofisticação. 
São muito eficientes, claramente mais 
eficientes do que nós. A duração de 
uma campanha em Portugal anda nos 
70 e poucos dias e na Califórnia chega 
aos 120 dias. Isto quer dizer que, com 
o mesmo investimento, que é muito 
grande, consegue fazer quase o dobro, 

OLHAR SOBRE 
O PAÍS

A RESPONSABILIDADE 
QUE ESPERO TER SOBRE 

PORTUGAL É QUE 
OUTROS EMPRESÁRIOS 

OLHEM PARA NÓS E QUE 
VEJAM QUE, APESAR DE 

VIVERMOS NUM PAÍS 
QUE É MUITO ADVERSO 
AOS NEGÓCIOS, QUE É 
MUITO ADVERSO AOS 

EMPRESÁRIOS, É POSSÍVEL 
FAZER QUALQUER COISA. 

CUSTA O DOBRO OU O 
TRIPLO DOS OUTROS 

PAÍSES MAS NÃO SE DEVE 
DESISTIR. SE CONSEGUIR 
PASSAR ESSA MENSAGEM 

FICO CONTENTE



EXECUTIVE D IGEST.PT  53

o que traz vantagens muito grandes. 
Mas não é uma região onde queiramos 
começar do zero. Tinha de ir às compras, 
mas como lá a dimensão é outra, não é 
esse o nosso foco. A nossa prioridade 
é tentar beber muito dessa eficiência 
que tem a Califórnia e tentar replicá-la, 
desde a produção agrícola à produção 
industrial, ou seja, produzirmos mais 
com mais eficiência. Hoje, a palavra de 
ordem para se sobreviver neste mundo 
é eficiência.

SUCESSÃO FAMILIAR?
As empresas têm de sobreviver às pes-
soas e, por isso, a minha preocupação é 
manter sempre uma equipa pronta para 
novos desafios. São relações que se vão 
construindo. Aliás, a característica que 
mais admiro nas pessoas é a seriedade 
e a lealdade.

Somos muito pragmáticos. Somos sete 
irmãos, 20 sobrinhos e, neste momento, 
sou a única pessoa que estou no dia-a-
-dia do negócio da Sugal. Todos sabemos 
que uma coisa é ser accionista e outra é 

ser executivo. Estamos aqui para criar 
riqueza e não tem que ser forçosamente 
o accionista a criar riqueza.

Não me incomodaria um CEO externo. 
Aliás, o Grupo pertence a uma holding 
detida pela minha família e liderada 
por um CEO externo. O meu superior 
hierárquico é uma pessoa de fora da fa-
mília. Além de mim, o meu irmão mais 
novo é o CFO da holding e outro irmão, 
mais velho, é o chairman da holding.

Acho que não somos low profile. Os 
nossos clientes conhecem-nos muito 
bem, os nossos stakeholders também. 
O nosso ADN não é de estar sempre a 
aparecer. Gostamos de fazer o que te-
mos de fazer e não queremos ter muito 
reconhecimento externo. Só temos de 
ter reconhecimento dos nossos públicos-
-alvo. O mérito da Sugal não é meu, é 
de toda a equipa, eu tenho que aparecer 
de vez em quando mas não tenho que 
ser a estrela da companhia. Não quero 
estrelas, quero uma equipa coesa. O 
nosso ADN é mais aprender do que 
ensinar o exterior. 

 >> As empresas têm de sobreviver às pessoas e, 
por isso, a minha preocupação é manter sempre 

uma equipa pronta para novos desafios

APRENDER E ARRUMAR
NO PRIMEIRO ANO E MEIO, DOIS ANOS, ESTIVE CALMAMENTE 
A APRENDER. DEPOIS, COMECEI A EXPOR AS MINHAS IDEIAS, 
A ORGANIZAR AS COISAS À MINHA MANEIRA. HOUVE QUEM 
SE ADAPTASSE E SE TORNASSE PARTE INTEGRANTE DA MINHA 
EQUIPA, MAS OUTROS ABANDONARAM O PROJECTO
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AS TENDÊNCIAS MUNDIAIS DE LIDERANÇA 
E GESTÃO FORAM O MOTE PARA A PORTO 
BUSINESS SCHOOL GRAND CONFERENCE 
JUNTAR MAIS MIL LÍDERES NA CASA DA 
MÚSICA PARA OUVIR AS PALESTRAS 
DE TRÊS LÍDERES MUNDIAIS. RAMON 
O’CALLAGHAN, DEAN DA PORTO BUSINESS 
SCHOOL, TRAÇA O PERFIL DAS PME 
PORTUGUESAS E REVELA COMO PODEM 
PREPARAR-SE PARA A MUDANÇA

«As PME têm 
uma enorme 
capacidade de 
re(invenção)»

sta edição da Porto Busi-
ness School Grand Con-
ference, subordinada ao 
tema “Be Bold. The Futu-
re is now”, reúne mais de 
mil líderes portugueses. 
As PME portuguesas, que 
constituem a maioria 
do tecido empresarial, 
estão preparadas para 

o futuro e para “ousar”?
As PME portuguesas têm uma caracte-
rística que as torna organizações muito 
bem preparadas para a aventura do 
futuro: têm uma grande agilidade e uma 

E
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escala e marcas globais, e é isto que falta 
ao ecossistema empresarial português.

A ligação entre o mundo académico e 
as PME é ainda incipiente? O que falta 
fazer para que haja uma colaboração 
mais estreita? Que vantagem haveria 
nesta mudança de atitude?
A PBS sempre viveu num mundo em 
que a academia coexistiu com as em-
presas. E é talvez por este motivo que 
temos uma visão muito clara acerca das 
vantagens desta colaboração estreita. 
Mas é um facto que estas duas realida-
des em Portugal andam em caminhos 
paralelos, que poucas vezes se cruzam... 
O futuro não tem respostas únicas. E 
vamos todos ter que trabalhar mais em 
rede. As empresas trazem a velocidade 
vertiginosa dos negócios e das mudanças 
diárias. A academia está também a sofrer 
adaptações, de forma a continuar a ser 
relevante para a sociedade. 

A luta das empresas pela captação e 
retenção de talento tem-se alterado 
fortemente nos últimos anos, principal-
mente no que se refere às expectativas 
dos jovens, mais centradas na experiência 
e menos na retribuição monetária. Como 
vê este fenómeno e o que podem as 
empresas, principalmente as PME, fazer 
para acompanhar estas tendências?
As PME têm desafios e experiências bem 
interessantes para oferecer aos jovens, 
mas nem sempre sabem apresentá-los 
ao mercado.

Para uma geração que procura o pro-
pósito nas empresas e que vê os negócios 
como algo que serve para tornar melhor 
a nossa vida, irão facilmente descobrir 
que uma PME proporciona um ambiente 
fantástico para inovar e empreender, com 
uma grande proximidade da gestão de 
topo, a possibilidade de trabalhar um 

não pelo preço, mas sim pela qualidade 
dos seus produtos. 

Mas ainda há muito a fazer em termos 
de pensar estrategicamente os negócios, 
e principalmente pensar futuro. Falta 
conhecimento a estas empresas, capaci-
dade de planear e antecipar, uma visão 
sistémica dos negócios.

E o que lhes falta para ganharem peso 
internacional? Talento, capital ou ambos?
Não se trata de falta de capital. Aos 
bons projectos nunca faltou capital. 
Para ganhar peso internacional têm 
que ter: (i) talento para “saber por onde 
começar”. Frequentemente encontramos 
empresários que dominam o produto e 
produzem-no com imensa qualidade e 
vendem-no muito bem, mas isso não 
é suficiente para escalar o negócio. As 
PME têm que trabalhar o seu employer 
brand para atrair este talento e (ii) ca-
pacidade de trabalhar em rede. Para se 
ter acesso aos mercados internacionais, 
temos que trabalhar necessariamente 
com outras organizações, muitas delas 
possivelmente concorrentes, para ganhar 

enorme capacidade de re(invenção), o 
que, nos dias de hoje, é provavelmente 
uma das maiores vantagens compe-
titivas de uma organização. Se a esta 
característica acrescentarmos factores 
como o grau de inovação, a capacidade 
de exportação e de internacionalização 
e a qualidade dos seus produtos, facil-
mente concluímos que uma boa parte 
das PME portuguesas estão muito bem 
preparadas para os desafios do futuro 
ou, pelo menos, percebem bem o quão 
importante é estar preparado para a 
mudança. A Porto Business School Grand 
Conference deste ano vem precisamente 
desafiar as nossas lideranças a pensar o 
futuro, a prepararem-se para o futuro. O 
futuro é hoje e há que estar preparado.

O que é que falta às PME portuguesas 
para ganharem músculo? Não continuam 
a ser vistas como as parentes pobres do 
tecido empresarial português?
Convém não esquecer que as empresas 
que hoje são grandes foram um dia 
pequenas e médias. 

As PME já há muito que deixaram de 
ser o parente pobre da nossa economia. 
Muitas delas são hoje exemplo e referência 
internacional pela elevada qualidade dos 
seus produtos. Na PBS frequentemente 
deparamo-nos com situações em que as 
grandes empresas desejam ter o propósito, 
a capacidade de inovação, a flexibilida-
de e a agilidade dos seus processos de 
tomada de decisão e querem “voltar a 
ter o brilho nos olhos e a paixão de uma 
empresa pequena que, humildemente 
quer conquistar mercado”. Algumas PME 
portuguesas têm demonstrado que são 
capazes de concorrer em todo o mundo, 

AINDA HÁ MUITO 
A FAZER EM 
TERMOS DE PENSAR 
ESTRATEGICAMENTE 
OS NEGÓCIOS, E 
PRINCIPALMENTE 
PENSAR FUTURO. FALTA 
CONHECIMENTO A 
ESTAS EMPRESAS, 
CAPACIDADE DE 
PLANEAR E ANTECIPAR

 >> Ramon O’Callaghan, dean  
da Porto Business School

CAPTAR TALENTO 
PARA UMA GERAÇÃO QUE PROCURA O PROPÓSITO 
NAS EMPRESAS E QUE VÊ OS NEGÓCIOS COMO ALGO 
QUE SERVE PARA TORNAR MELHOR A NOSSA VIDA, IRÃO 
FACILMENTE DESCOBRIR QUE UMA PME PROPORCIONA 
UM AMBIENTE FANTÁSTICO PARA INOVAR E EMPREENDER
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projecto completo onde podem deixar 
a sua marca pessoal, algo que é mais 
difícil de conseguir em organizações 
de maior dimensão.

A inteligência emocional é outra das 
características que está a ganhar peso 
na altura de contratar talento. O Ensino 
já se adaptou a esta nova realidade? Para 
além do “saber” que outras competências 
devem ser trabalhadas?
Mais importante do que o conteúdo, são as 
meta-competências. Significa que estamos 
hoje mais focados em “como aprendemos” 
do que no “que aprendemos”. Na PBS 
estamos a trabalhar as competências de 
futuro, que são muito humanas e muito 
emotivas (por exemplo: a criatividade, 

a capacidade de resolver problemas 
complexos, a empatia, a comunicação, a 
flexibilidade, a capacidade de trabalhar 
em rede...). Quando falamos de inteli-
gência emocional falamos da capacidade 
de ler emoções em nós e nos outros e de 
agirmos tendo em consideração essas 
emoções, revelando empatia. Estamos 
a falar, mais uma vez, de flexibilidade e 
capacidade de adaptação (aos outros e às 
suas emoções). Na PBS temos desenvol-
vido metodologias próprias de análise e 
desenvolvimento das competências de 
futuro como é o caso da FISS (Future 
of Industry, Strategy and Skills).

Mais do que um bom gestor, como é que 
se forma um líder? Que características 

lhe deverão ser intrínsecas para estes 
novos tempos que se avizinham?
Os tempos que vivemos requerem lí-
deres bem diferentes daqueles que nos 
trouxeram até aqui. É talvez o fim do 
tempo dos líderes que “sabem tudo e 
que tudo resolvem”. 

O futuro não tem uma resposta única 
nem uma resposta fácil. O líder tem 
que reconhecer que não tem todas as 
respostas... Precisa de aprender com os 
que estão à sua volta, tem que contribuir 
e criar espaço para que as suas pessoas 
se desenvolvam. Tem que saber colocar 
a sua equipa a trabalhar em rede, co-
nectada com o mundo, a procurar uma 
solução possível para os novos desafios 
que diariamente surgem. 
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M.ª João Vieira Pinto com Helena Rua

Acompanhar o processo 
de transformação dos CTT

DEPOIS DA PRIVATIZAÇÃO, OS CTT SÃO HOJE UMA EMPRESA COM O FOCO NO CLIENTE 
E SUJEITA A OUTRO NÍVEL DE ESCRUTÍNIO. UMA MUDANÇA QUE A ADMINISTRADORA 

DIONÍZIA FERREIRA ACOMPANHA TODOS OS DIAS, OU NÃO FOSSE RESPONSÁVEL  
POR ALGUMAS ÁREAS-CHAVE DESTE MESMO MOVIMENTO
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ão é defensora de 
qua a igualdade 
deva ser atingida 
por decreto, mas, 
antes, que  deve 
ser merecida: opor-
tunidades iguais 
para competências 
iguais. É assim que 
Dionízia Ferreira, 
actual administra-

dora executiva dos CTT responsável 
pelas unidades de negócio de Correio, 
Expresso&Encomendas e Rede de Lojas 
tem pautado a sua vida profissional, ao 
longo dos anos. Com 18 anos de experiência 
na banca de retalho no Barclays Bank, 
Banco Mello, Millennium BCP e BP, em 
Portugal e lá fora, foi ao longo de quatro 
anos directora comercial e de marketing 
dos CTT tendo sido responsável pela 
rede de retalho, marketing operacional 
e estratégico, PME e Grandes Contas. 
Diz-se fascinada por criar e transformar, 
produtos e negócios novos, da mesma 
forma que a «entusiasma reestruturar 
para que possa haver crescimento». E 
garante que quando a responsabilidade 
é ao nível da Gestão, «a diferença entre a 
Banca ou outra qualquer empresa, como 
são os CTT, é uma linha muito ténue».

Neste momento, a sua responsabilidade 
cruza-se com as duas áreas estratégicas 
de crescimento do Grupo: a Financei-
ra, ou seja, o BancoCTT que nasceu 
apoiado na rede de lojas, e o Expresso e 
Encomendas. Desafios a que se entrega!

N
peixe na água”?, acho que não.

Hoje julgo que posso acrescentar valor 
em qualquer área de Gestão sejam elas 
comerciais ou operacionais.

A minha aprendizagem durante to-
dos estes anos foi rica. Mas quando a 
responsabilidade é ao nível da Gestão, 
a diferença entre a Banca ou outra 
qualquer empresa, como são os CTT, é 
uma linha muito ténue.

E que aprendizagens?
Ao longo da minha vida profissional, 
cruzei-me com pessoas com experiência 
acumulada ao longo dos anos, o que lhes 
permitia possuir um conhecimento muito 
grande das empresas no seu todo e do 
sector de negócio em particular.

Daí resultar numa cultura tão vincada.
Fascina-me criar e transformar, pro-

dutos e negócios novos, da mesma ma-
neira que me entusiasma reestruturar 
para que possa haver crescimento. Tudo 
isto se faz com as nossas equipas, com 
as nossas pessoas. Conseguir o melhor 
que cada colaborador possui para apor-
tar às empresas, negócios, produtos ou 
projectos é uma aprendizagem que se 
pode transformar numa arte. 

Nos CTT tenho tentado sempre le-
var as pessoas a entenderem por elas 
próprias qual é o melhor caminho. Na 
minha vida profissional habituei-me a 
gerir os recursos disponíveis.

O que é que mudou nos CTT em termos 
de gestão após a privatização?
Podemos ver esta questão a partir de 
duas perspectivas: a interna e a externa. 
Internamente, acredito que o foco nos 
resultados e o dinamismo necessário 
e inerente à persecução dos mesmos 
está bem absorvida. Esta alteração de 
paradigma está conseguida. Mas o que 
mais me motiva é perceber que o núcleo 

1995 fui para Londres, onde estive na 
Companhia de Seguros Império (área do 
Resseguro) e na preparação da abertura 
do escritório de representação do Banco 
Mello em Londres.

Regressei a Portugal em Setembro 
de 1997, para o Banco Mello. Quando o 
banco adquiriu a União de Bancos Por-
tugueses, assumi as funções de directora 
comercial do Banco Mello.

Decidi sair da Banca em Dezembro 
de 2002 e iniciei funções nos CTT em 
Janeiro de 2003, onde estive cinco anos.

Se é na “banca que me sinto como 

Chegou a um cargo de topo ainda antes 
dos 30 anos, numa altura em que já tinha 
ajudado a implementar o Barclays em 
Portugal. Sabendo que não é um trajecto 
comum, que maiores desafios? Grande 
parte da sua carreira (15 anos) é feita 
na Banca. É aí que se sente “como peixe 
na água”?
É verdade, fui directora comercial aos 28 
anos. Iniciei a minha carreira profissional 
na Dun & Bradstreet em Setembro de 
1987. Tive o privilégio de participar no 
lançamento de dois bancos em Portugal, 
o Barclays Bank e o Banco Mello. Em 

FASCINA-ME CRIAR 
E TRANSFORMAR, 
PRODUTOS E 
NEGÓCIOS NOVOS, 
DA MESMA MANEIRA 
QUE ME ENTUSIASMA 
REESTRUTURAR PARA 
HAVER CRESCIMENTO. 
TUDO ISTO SE FAZ COM 
AS NOSSAS EQUIPAS

 >> Dionízia Ferreira, administradora executiva 
dos CTT responsável pelas unidades de negócio 
de Correio, Expresso&Encomendas  
e Rede de Lojas

QUOTAS? 
A IGUALDADE DEVE SER MERECIDA: OPORTUNIDADES IGUAIS 
PARA COMPETÊNCIAS IGUAIS. NÃO ACHO QUE DEVA HAVER 
QUOTAS PARA MULHERES ADMINISTRADORAS, MAS TAMBÉM 
ACHO QUE O GÉNERO NÃO DEVE SER UM HANDICAP
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da empresa - a Rede de Distribuição e a 
Rede de Lojas - estão hoje muito mais 
focadas no cliente. 

É nestas duas áreas, com colabora-
dores que todos os dias percorrem as 
ruas do País, de Norte a Sul, e que estão 
nas lojas a servir os nossos clientes, que 
mais sentimos a maior inflexão do modo 
como estes encaram a importância do 
negócio da empresa.

Do ponto de vista externo, somos 
hoje uma empresa que está sempre a 
ser escrutinada, pelos nossos accionis-
tas, clientes, colaboradores, entidades 
reguladoras e pelos media. 

Temos consciência da empresa cotada 
que somos, do negócio em transformação 
que gerimos e estou convicta que sabere-
mos efectuar o processo de transformação 
necessário para que os CTT continuem 
a ser uma grande empresa.

Há poucas mulheres em administrações 
de empresas. Acredita, de facto, que é 
resultado, «também da falta de empenho 
e de alguma ambição das mulheres», 
como já defendeu?
Não sou defensora de que a igualdade seja 
feita por decreto, no sentido abstracto 
do termo, mas neste contexto específico 
acho que a Lei pode dar uma ajuda a que 
essa igualdade seja conseguida, ou, pelo 
menos, sejam dados passos concretos 
nesse sentido. O número de mulheres 
em cargos dirigentes é tão diminuto 
que parece um erro estatístico. A igual-
dade antes de mais, deve ser merecida: 
oportunidades iguais para competências 
iguais. Não acho que deva haver quotas 
para mulheres administradoras, mas 
também acho que o género não deve 
ser um handicap.

Ou seja, cabe também às mulheres 
saber conciliar a sua vida pessoal com 
a vida profissional.

É responsável pelas Unidades de Negócio 
de Correio, Expresso & Encomendas – CTT 
Expresso, Tourline (Espanha) e a CORRE 
(Moçambique) – e Rede de Lojas. Qual 
das áreas tem mais potencial de cresci-
mento? Além do Banco, por onde passa 
o futuro dos CTT? Crescer em Espanha 
é um objectivo ou uma inevitabilidade?
Temos duas áreas estratégicas de cres-
cimento: a área Financeira, e por isso 
fizemos nascer o BancoCTT, apoiado 
na nossa rede de lojas; e o Expresso e 
Encomendas, que tem crescido sobre-
tudo na componente no B2B e no B2C 
como consequência do e-commerce. 
As pessoas hoje compram cada vez 
mais online e é por isso uma área de 
crescimento natural da empresa. Este 
crescimento deverá efectuar-se a nível 
Ibérico (Portugal e Espanha).

Tendo o mercado espanhol uma di-

mensão completamente diferente e muito 
superior ao português, é natural que 
crescer em Espanha seja um objectivo 
e uma inevitabilidade.

Como é que o Grupo pretende contra-
riar a quebra da cotação da empresa? É 
apenas uma questão conjuntural – risco 
do País - ou os CTT vão implementar 
medidas neste sentido?
Sabemos quais são as áreas de cresci-
mento da empresa e têmo-lo comunicado 
ao mercado em geral. Temos uma área 
de negócio (o correio) que representa 
uma boa parte no total de receitas dos 
CTT. Mas também sabemos que, ten-
dencialmente, o seu peso no global na 
receita dos CTT tende a reduzir-se. Daí 
que tenhamos apostado no Expresso 
e Encomendas e no BancoCTT como 
drivers de crescimento. 
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Cliff Kuang
Colaborador da Fast Company

Um gigante de cruzeiros 
saído do Minority 

Report?
ACOMPANHE UM OLHAR EXCLUSIVO AOS PLANOS QUE A CARNIVAL 
TEM EM MÃOS PARA TRANSFORMAR OS CRUZEIROS TRADICIONAIS  

EM ALGO QUE PARECE SAÍDO DO FILME MINORITY REPORT
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om o seu sorriso 
travesso, cabelo 
com risco ao meio 
e traços semelhan-
tes a Richie Cun-
ningham, é fácil 
imaginar John 
Padgett como o 
miúdo que cres-
ceu em Seaford, 
na Virgínia, uma 

pequena cidade com estaleiros da Ma-
rinha, onde construíam porta-aviões e 
submarinos nucleares. Quase todos os 
vizinhos trabalham no estaleiro como 
electricistas, responsáveis por máquinas 
e soldadores, como o seu avô. O que lhe 
ensinou que a escala não era nada de que 
devesse ter medo. É possível imaginar 
algo tão gigantesco como um porta-aviões 
e, contudo, estes eram construídos por 
pessoas como o vizinho do lado. Ele 
próprio aprendeu carpintaria enquanto 
crescia e, depois da universidade, tra-
balhou em grandes projectos.

Padgett cresceu sem ter medo da es-
cala, e a escala tornou-se a sua obsessão. 
Foi um dos primeiros impulsionadores 
dos projectos MagicBand e MyMagic+ 
da Disney, no valor de mil milhões de 
euros, que transformou a forma como 
milhões de pessoas se movimentam 
no Walt Disney World – uma enorme 
experiência de utilizador que inspirou 
projectos em sectores que vão da saúde 
ao desporto. É agora Chief Experience 
Officer da Carnival, a gigante dos cru-
zeiros de 35 mil milhões de euros e está 
prestes a revelar o Ocean Medallion. 

A Co.Design conseguiu ir ver o processo 
por detrás da criação do Ocean Medallion, 
que promete transformar a experiência 

C
de cruzeiros numa viagem personalizada 
de escala gigantesca. Onde ecrãs de toque 
reconhecerão as pessoas à medida que 
elas passam, como no filme “Relatório 
Minoritário”, onde todas as bebidas que 
se pede e cada actividade que se faça 
dará origem a novas recomendações, 
reformuladas três vezes por segundo, 
com base precisamente naquilo que se 
está a fazer, onde, ainda, os membros da 
tripulação conhecem os passageiros pelo 
nome enquanto se aproximam, sabem 
para onde vão e sabem se eles precisam 
de ajuda e onde estes podem pedir o que 
quiserem, em qualquer lugar entre as 
dezenas de andares e quartos do navio. 
É como uma Uber para tudo. 

Em Novembro, quando o primeiro navio 
da classe Medallion, o Regal Princess, 
fizer a viagem inaugural, o melhor local 
para experimentar o futuro não será num 
laboratório de Silicon Valley. Será, sim, 
numa espreguiçadeira nas Caraíbas, com 
o cheiro de protector solar no ar e um 

JOHN PADGETT 
CRESCEU SEM TER MEDO DA ESCALA, E A ESCALA TORNOU-SE A SUA 
OBSESSÃO. FOI UM DOS PRIMEIROS IMPULSIONADORES DOS PROJECTOS 
MAGICBAND E MYMAGIC+ DA DISNEY. AGORA É CHIEF EXPERIENCE 
OFFICER DA CARNIVAL, A GIGANTE DOS CRUZEIROS DE 35 MIL MILHÕES 
DE EUROS E ESTÁ PRESTES A REVELAR O OCEAN MEDALLION

MAGICBAND
DEPOIS DOS PROJECTOS 

MAGICBAND E 
MYMAGIC+ DA DISNEY, 
JOHN PADGETT ESTÁ 
AGORA FOCADO EM 

MUDAR A EXPERIÊNCIA 
QUE SE VIVE NOS 

CRUZEIROS
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UM GIGANTE DE CRUZEIROS  
SAÍDO DO MINORITY REPORT?

mai tai na mão. Quer consiga,  ou não, 
resultados bem sucedidos para os seus 
objectivos grandiosos, será uma tendência 
para o design e a tecnologia e um mundo 
onde o ambiente é tão importante como 
o aparelho que temos nas mãos.

RESOLVER O PROBLEMA DAS 
ESCOLHAS COM PERSONALIZAÇÃO
A não ser que se faça parte dos 2% de 
pessoas que já fizeram um cruzeiro, é 
difícil compreender o tamanho e a es-
cala de um navio de cruzeiro moderno. 
Vejamos o Regal Princess. Tem quase 
335 metros de comprimento e os seus 
19 convés elevam-se 60 metros acima 

do nível da água. Leva 3500 passageiros 
e 1300 elementos da tripulação e está 
classificado como um dos 15 maiores 
navios de cruzeiro do mundo (há outros 
barcos com outros números e dimensões). 
Por muito grande que seja, a verdade e o 
mais provável é que não seja assim tão 
incrível daqui a uma década. 

Na década de 90, o tamanho dos 
navios começou a “explodir” quando as 
operadoras de cruzeiros compreenderam 
que mesmo que duplicassem o núme-
ro de passageiros num navio, o custo 
combinado de tripulação e combustível 
não aumentava tanto. Por isso, o que se 
poupava com menos tripulação e menos 

EQUIPAR APENAS 
UM DOS 105 NAVIOS 
DA CARNIVAL PARA 
CRIAR A EXPERIÊNCIA 
MEDALLION EXIGE 
QUALQUER COISA 
COMO 7000 SENSORES, 
INSTALADOS EM CADA 
CANTO E RECANTO, 
DA SALA PRINCIPAL 
AOS ELEVADORES
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combustível por passageiro ia para os 
lucros. E se um navio enorme era difícil 
de encher, uma percentagem dos lucros 
era canalizada para criar mais atracções 
no próprio navio. Esses retornos cada 
vez maiores produziram o navio de 
cruzeiro actual, que contém muito mais 
atracções, espectáculos, actividades e 
restaurantes do que qualquer pessoa 
poderia aproveitar num par de sema-
nas – de parques aquáticos a casinos, 
espectáculos musicais e extravagâncias 
de patinagem no gelo. 

O maior navio de cruzeiro ainda em 
funcionamento hoje, o Harmony of the Sea, 
tem 13 restaurantes diferentes – tantos 
quanto as maiores estâncias e casinos 
do mundo. Os executivos dos cruzeiros 
gostam de dizer que estes oferecem um 
valor incalculável. Mas na verdade, com 
tantas opções, criam excesso.

Para qualquer indivíduo que preste 
atenção ao mundo da tecnologia e do 
entretenimento isto parecerá estranha-
mente familiar: actualmente afogamo-nos 
numa abundância de escolhas. Em vez 
de escolhermos um DVD entre centenas 
numa Blockbuster, temos milhares de 
filmes à disposição na Netflix, e mais 

centenas de milhares na Apple ou Ama-
zon. Mas se nos apresentam demasiadas 
opções, é fácil acabarmos por não escolher 
nada ou por ficarmos desiludidos com 
o que escolhemos. É essa a promessa da 
personalização: dar-nos exactamente o 
que queremos mais, gastando o mínimo 
de energia a tomar uma decisão.

Mas os navios de cruzeiro e os parques 
temáticos oferecem uma coisa com que 
Silicon Valley ainda sonha para a Internet 
das Coisas: a capacidade de incutir todo o 
ambiente à volta com sensores suficientes 
que compreendam exactamente onde 

está um passageiro e quem é. Equipar 
apenas um dos 105 navios da Carnival 
para criar a experiência Medallion exige 
sete mil sensores, instalados em cada 
canto e recanto, da sala principal aos 
elevadores. Embutir esses sensores no 
navio é uma tarefa enorme: cada navio 
de cruzeiro moderno só pára na doca 
seca a cada três anos, e essas paragens 
duram cerca de uma semana. O que 
significa que os sete mil sensores têm 
de ser instalados em dias – é quase o 
semelhante a uma paragem nas boxes, 
com todos os pequenos passos coreogra-
fados com precisão para que não haja 
qualquer desperdício de tempo. Mas em 
vez de ser um automóvel que pára para 
ser afinado, é um navio do tamanho de 
um quarteirão.

Para o navio do futuro da Carnival, 
a personalização terá início em casa, 
quando o passageiro começa por escolher 
o que quer reservar. Depois o Medallion 
chega pelo correio. Um pequeno disco, 
com 2,5 centímetros de diâmetro e com 
inscrições a laser na parte de trás com 
o nome do passageiro, é usado numa 
pulseira à escolha do passageiro. No 
seu interior, o Medallion tem sensores 

 >> REGAL PRINCESS
Tem quase 335 metros de comprimento 
e os seus 19 convés elevam-se 60 
metros acima do nível da água. Leva 
3500 passageiros e 1300 elementos da 
tripulação e está classificado como um dos 
15 maiores navios de cruzeiro do mundo

1300
TRIPULAÇÃO

3500
PASSAGEIROS

19
CONVÉS

O MAIOR NAVIO 
DE CRUZEIRO EM 

FUNCIONAMENTO, O 
HARMONY OF THE SEA, 
TEM 13 RESTAURANTES 
DIFERENTES. TANTOS 
QUANTO AS MAIORES 
ESTÂNCIAS E CASINOS

O MAIOR NAVIO DE CRUZEIRO DO MUNDO  
LANÇADO NA EUROPA EM 2016

Comprimento: 
361 metros

Largura: 
66.4 metros

Capacidade: 
5,497 pessoas  

em ocupação dupla

Camarotes: 
2,747 total

Peso: 
227,000 toneladas 
brutas registradas

INTERNET DAS COISAS 
OS NAVIOS DE CRUZEIRO E OS PARQUES TEMÁTICOS OFERECEM UMA COISA 
COM QUE SILICON VALLEY AINDA SONHA PARA A INTERNET DAS COISAS: 
A CAPACIDADE DE INCUTIR TODO O AMBIENTE À VOLTA COM SENSORES 
SUFICIENTES QUE SABEM EXACTAMENTE ONDE ESTÁ UM PASSAGEIRO

335 m

60
 m
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de longo alcance e de proximidade, para 
que todos os sensores no navio possam 
indicar precisamente quem é o passageiro 
e onde se encontra. 

Igualmente importante é a 
aplicação, a Compass, a que o 
passageiro pode aceder para 
alterar o seu itinerário e fazer 
novas reservas em restaurantes 
e espectáculos. As escolhas que 
faz, os passeios dos quais pretende 
saber mais informações, até os locais 
onde o passageiro perde mais tempo 
no navio – tudo isto se transforma em 
informações para algoritmos tecnológicos 
que tentam ligar o que o passageiro fez 
àquilo que mais gostaria de fazer.

Vi um vislumbre disto como protótipo, 
no Centro de Inovação de Experiências 
da Carnival. À medida que passeava pelo 
convés cheio de sensores com a aplica-
ção Compass na mão, podia ver que as 
opções para um entretenimento por 

perto mudavam à medida que passava 
pela divisão, enquanto os servidores 
analisavam novos dados sobre o que 
estaria fechado e o que eu havia esco-
lhido. Parecia quase o clique certo para 
o mundo real. E independentemente do 
local onde me encontrava, podia pedir o 

que quisesse – não haveria necessidade 
de esperar na fila nem de esperar 

por um membro da tripulação.
Uma e outra vez, na passa-

gem do dinheiro vivo para os 
cartões de crédito e o retalho 

na web, uma das principais leis 
do comércio tem sido que menos 

fricção significa mais consumo. De pé 
no convés, sabendo que aquilo de que 
gostava acabaria por me encontrar ou 
que aquilo que poderia desejar chegaria 
à aplicação ou aos ecrãs que enchiam 
o navio à medida que me movia de um 
lado para o outro – é um comércio sem 
fricção a uma escala reservada apenas 
à ficção científica. Mas não foi difícil 
ver quantos negócios poderiam seguir o 
mesmo caminho nos próximos anos, ou 
tentar. «Há uma forma de ver isto: criar 

 >> No seu interior, o Medallion tem sensores de 
longo alcance e de proximidade, que indicam 
quem é o passageiro e onde se encontra



EXECUTIVE D IGEST.PT  67

este tipo de experiência sem fricções é 
uma opção. Outra forma de ver isto: não 
há opção», diz John Padgett. «Para os 
Milenares, o valor é importante. Mas 
o incómodo é mais importante, por 
causa da era em que cresceram. Temos 
de retirar todos os incómodos para que 
participem», sublinha.

PERCEBER OS PLANOS 
DENTRO DA FÁBRICA DO GENOMA
John Padgett passou quase 20 anos na 
Disney, seis deles a trabalhar no projecto 
MagicBand, quando o CEO da Carnival, 
Arnold Donald, o contratou. Padgett 
foi incansável, desejoso de trazer o que 
aprendera noutra organização. Donald 
queria que Padgett descobrisse a melhor 
forma para aumentar a personalização 
em todos os níveis da empresa, o que 
engloba uma área extraordinária: não 
só os 105 navios, mas 740 destinos em 
todo o mundo, cada um com os seus 
próprios pontos de acesso aos navios, as 
suas próprias actividades em terra, as 
suas próprias culturas e a sua tripulação. 
Mas o sector dos cruzeiros estagnara, 

crescendo lentamente ou pouco desde 
os tempos do Barco do Amor, e Donald 
queria descobrir uma nova abordagem 
para servir os clientes, para fazer com que 
eles voltassem. Padgett disse a Donald, 
com a sua típica confiança, para lhe dar 
seis meses e alguns milhões de euros que 
faria uma apresentação que mudaria o 
curso da empresa. A autoconfiança de 
Padgett podia ser inspiradora ou insana, 
dependendo do ponto de vista. Mas os 

PARA O NAVIO DO 
FUTURO DA CARNIVAL, 

A PERSONALIZAÇÃO 
TEM INÍCIO EM 

CASA, QUANDO O 
PASSAGEIRO ESCOLHE 

O QUE QUER RESERVAR. 
O MEDALLION CHEGA 

DEPOIS PELO CORREIO

ARNOLD DONALD 
O CEO DA CARNIVAL CONTRATOU JOHN PADGETT 
PARA QUE ESTE DESCOBRISSE A MELHOR FORMA 
DE AUMENTAR A PERSONALIZAÇÃO EM TODOS  
OS NÍVEIS DA EMPRESA
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resultados são difíceis de rebater. São 
claramente visíveis. A apresentação de 
Padgett a Donald não foi um PowerPoint. 
Foi quase um edifício inteiro.

O Centro de Inovação de Experiências 
da Carnival assemelha-se a qualquer 
outro edifício banal de um parque de 
escritórios em Miami. Mas a entrada 
superficial oferece uma pista para a 
construção constante que tem aconte-
cido no último ano e meio: existe uma 
porta de metal que dá para o santuário 
interno e borrifos de serradura à volta da 
ombreira da porta, como se algo tivesse 
explodido do outro lado.

Passando a porta há uma recepção e 
uma mensagem, de Bucky Fuller, pintada 
na parede com dois metros de altura: 
«A melhor forma de antecipar o futuro 
é concebê-lo.» Está escuro e as divisões 
não são exactamente divisões – são 
áreas de testes separadas com cortinas 
que parecem estúdios de som, o que, de 
certa forma, são. Existem terraços, cor-
redores, elevadores, cabines de navio (o 
equivalente ao quarto de hotel no navio), 
casinos, bares – todas as peças de uma 

experiência de cruzeiro em tempo real. 
No centro deste verdadeiro labirinto, e 
por detrás de todas as cortinas como 
muitos Feiticeiros do Oz, encontramos 
centenas de engenheiros e designers 
reunidos à volta de mesas de plástico 
baratas, analisando algoritmos, ecrãs de 
aplicações e plantas. Mas o verdadeiro 
coração do local é visivel no gigantesco 
quadro branco, coberto com uma mapa 

que contém todas as informações e ideias 
que entram no algoritmo, o qual trans-
forma todos os dados dos passageiros 
em recomendações pessoais – o que a 
Carnival gosta de chamar Genoma, ou 
o mercado de um, que é recalculado 
três vezes por segundo nos servidores 
do navio.

Se Padgett é o principal motor do 
projecto Medallion, a sua mão direita é 
Michael Jungen, outro veterano da Disney 
que durante anos esteve à frente de todas 
as operações dos bilhetes da empresa. 
Enquanto Padgett é o homem da visão, 
Jungen faz com que os pormenores ga-
nhem vida. Mas talvez seja por verem o 
cerne da questão que Padgett e Jungen 
conseguem descortinar o quadro geral.

Um dos maiores feitos de Jungen na 
Disney foi a criação do sistema FastPass, 
que permitiu aos utilizadores evitarem 
as filas fora das atracções e simples-
mente recolherem bilhetes reservados 
antecipadamente que lhes dariam acesso 
à atracção, como um VIP. Essa ideia 
transformou-se na MagicBand e a capa-
cidade de fazer reservas na aplicação e de 

ARNOLD DONALD 
QUERIA DESCOBRIR 
UMA NOVA 
ABORDAGEM PARA 
SERVIR OS CLIENTES, 
PARA FAZER COM QUE 
ELES VOLTASSEM. 
PADGETT PEDIU SEIS 
MESES E ALGUNS 
MILHÕES DE EUROS
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«A MELHOR FORMA DE ANTECIPAR 
O FUTURO É CONCEBÊ-LO» 
ESTA É A MENSAGEM À ENTRADA DO CENTRO  
DE INOVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DA CARNIVAL

entrar na atracção sem sequer precisar 
de bilhete. Para Padgett, a facilidade de 
remover todas as transacções no parque 
com uma tecnologia única e simples foi 
vital. Mas também o foi a premissa mais 
geral, de que deixar a tecnologia dar às 
pessoas o nível de serviço que anterior-
mente custaria várias centenas de euros.

A maioria dos negócios não tenta de-
mocratizar experiências mais adequadas. 
O crescimento normalmente obtém-se 
identificando os clientes mais abasta-
dos – descobrindo-os, oferecendo-lhes 
mais e fazendo-os pagar pelo privilégio. 
O FastPass era diferente: a ideia de que 
com a tecnologia é possível oferecer um 
melhor serviço e fazer com que todos 
fiquem felizes. 

John Padgett não era bem um idealis-
ta. Era um pragmático que começou a 
sua carreira na Disney como alguém da 
área financeira com um MBA. Quando 
analisou os números, percebeu que servir 
alguns clientes ricos não fazia sentido. 
Só melhorava o negócio nas margens. 
Não fazia todo o negócio crescer.

Padgett gosta de afirmar que o Me-

dallion significa maximizar experiências 
versus vender mais coisas. É claro que 
muitas das experiências oferecidas 
na aplicação custam, de facto, mais 
dinheiro. Mas a certa altura, os euros 
e cêntimos das transacções simples 
passam para a experiência – como as 
pessoas aproveitam o tempo, como se 
lembram, do que se lembram. Faz-se 
com que as pessoas experimentem mais 
alguns passeios ou actividades que de 
outra forma não experimentariam e 
talvez elas tenham uma experiência 
melhor e criem memórias melhores. E 
se melhores memórias significam que as 
pessoas têm 10% mais de probabilidade 
de voltarem? São centenas de milhões de 

euros. É por isso que Padgett conseguiu 
vender a Arnold a ideia de artilhar a 
frota, com os custos iniciais a chegarem 
às centenas de milhares de euros.

O FUTURO: CONSEGUIR 
LOCALIZAR UMA EXPERIÊNCIA
Os cruzeiros continuam a ser uma oferta 
de nicho – apenas 2% do sector das via-
gens. Talvez uma das principais razões 
para tal seja a percepção de que, com os 
seus horários e itinerários rigidamente 
definidos, são ilhas flutuantes desligadas 
das culturas locais. Isso tende a chocar 
com outra visão, mais prevalecente e 
moderna, do tempo de lazer: que as 
viagens são uma forma de crescimento 
e descobertas locais. Foi o que tornou 
Anthony Bourdain uma estrela e trans-
formou o movimento de comida local 
num fenómeno global.

Padgett muitas vezes compara o pro-
grama Medallion ao smartphone: ou 
seja, é uma plataforma que irá evoluir 
ao longo do tempo, que nasce com a 
promessa implícita de que, ano após 
ano, irá eventualmente fazer coisas 
que anteriormente não pareciam possí-
veis. Mas isto, claro, continua a ser um 
cruzeiro. O local onde a Carnival está 
mais entusiasmada em relação a levar 
os sabores locais aos passageiros, pelo 
menos enquanto estão no navio e não 
parados num destino, é o bar. Aqui, os 
passageiros poderão falar com o barman, 
o qual desenvolve uma prova de 15 mi-
nutos – e que serve igualmente de sessão 
para reunir dados e para desenvolver um 
perfil dos sabores e alimentos de que os 
passageiros gostam. O barman conta 
histórias sobre os ingredientes locais 
utilizadores nos coquetéis, como sal das 
salinas locais ou fruta de ilhas próximas, 
enquanto ecrãs digitais revelam todos 
os locais à volta do navio que estiveram 

 >> John Padgett não é necessariamente um 
idealista. Começou a sua carreira na Disney 
como alguém da área financeira com um MBA

O SISTEMA FASTPASS, 
QUE PERMITIU AOS 

UTILIZADORES 
EVITAREM AS FILAS 

FORA DAS ATRACÇÕES 
E SIMPLESMENTE 

RECOLHEREM 
BILHETES RESERVADOS 

ANTECIPADAMENTE
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 >> Amber Cove é um destino banal mas com 
muitos fósseis que provam a existência de 
dinossauros. Agora, a Carnival quer criar uma 
experiência em realidade aumentada, com 
Amber Cove como cenário
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envolvidos na criação. À medida que 
o navio avança, o perfil de sabores do 
Genoma do passageiro não muda, mas 
os ingredientes sim.

A próxima paragem no plano é levar 
essa personalização local aos próprios 
destinos – nas excursões organizadas 
pelo navio. E aqui, as coisas começam 
a parecer bastante futurísticas. Amber 
Cove é um destino banal entre as cen-
tenas de destinos visitados pelos navios 
da Carnival. Tem uma praia simpática 
e umas lojas. Mas a zona recebeu o seu 
nome por todo o âmbar (“amber”) criado 
durante o período Jurássico e esse âmbar 
prendeu muitos fósseis que provam que 
o local estava cheio de dinossauros há 
milhões de anos. A ideia da Carnival, 
que actualmente é apenas um conceito 
a ser comprovado num aparelho HTC 
Vive, é conceber uma visita de jipe em 
“realidade aumentada” e as janelas do 
jipe podem tornar-se ecrãs ou os passa-

geiros podem usar “binóculos mágicos” 
fornecidos pela empresa de aparelhos 
de realidade aumentada Magic Leap. 
(A sede da startup na Flórida fica perto 
da sede da Carnival.) À medida que os 
passageiros viajam pela zona, podem 
ver camadas de animais digitais, com 
milhões de anos, do Triásico ao Jurássico 
e ao Cretácico. É uma oportunidade 
para viajar no tempo e, após a viagem, 
os passageiros podem ver dinossauros 
na televisão da cabine do navio. «Hoje, 
os navios ancoram e as pessoas não 
sabem porque estão ali ou a história do 
local», afirma Kyle Prestenbeck, antigo 
“imagineer” da Disney que agora traba-
lha no projecto Amber Cove. A Carnival 
espera que a tecnologia dê finalmente 
significado aos locais onde pára.

Padgett admite que com toda esta 
hiperpersonalização, com a tripulação 
a saber do que os passageiros gostam, 
o que fizeram hoje e ontem, a chave 
será fazer com que as pessoas vejam a 
personalização como um luxo – e não 
como uma invasão sinistra. Assim, talvez 
um dos desafios mais difíceis seja fazer 
com que todas estas capacidades sejam 
não só subtis, como também integradas. 

Por isso, se um dos passageiros fizer 
anos, a tripulação deve ser inteligente 
o suficiente para não dizer “Ei, estou a 
ver que hoje é o seu aniversário!”. Em 
vez disso, alguns dias após o embarque, 
após algumas personalizações passarem 
para a experiência, podem perguntar 
“Vai celebrar alguma ocasião especial 
connosco?” São essas subtilezas que 
podem oferecer a maior lição para o 
design e a tecnologia no mundo real. À 
medida que os aparelhos à nossa volta 
se tornam cada vez mais capazes, terão 
de se tornar mais polidos e possuir uma 
maior consciência social. Os verdadeiros 
desafios do design estarão menos focados 
em ecrãs e coisas e mais em arquivos e 
pistas. Quando a tecnologia é incutida 
no tecido de tudo, a única coisa que nos 
sobra é a etiqueta. 

Copyright © 2017 Fast company
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A Creche APPI acolhe crianças dos 0 aos 3 anos, parti-
cularmente para famílias residentes ou trabalhadoras 
na freguesia de Santa Maria Maior, com um projecto 
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uando estava 
na escola pri-
mária, um dos 
meus momen-
tos preferidos 
no calendário 
académico era 
o Dia do Des-
porto. As aulas 
eram cancela-
das e íamos para 

o exterior fazer corridas de estafetas, 
salto em altura e o jogo da corda. Os 
pais e os irmãos apareciam para nos 

Q

GESTÃO

volver festivais de desporto em todo 
o mundo – aproveitando o modelo de 
eventos musicais como o Coachella e 
Glastonbury – onde podem entrar famí-
lias inteiras, levar piqueniques, comprar 
uma cerveja ou um lanche saudável 
na zona das refeições, ouvir música e 
participar em... desportos. Além disso, 
haverá uma corrida principal como uma 
meia maratona, mas também eventos 
menos intensos como sejam aulas de 
fitness ao ar livre e ioga. O preço de um 
bilhete para quem quiser participar num 
destes eventos começará nos 53 euros 

apoiar, trazendo lanches feitos em casa. 
Tínhamos até corridas especiais para os 
adultos. Lembro-me de apoiar o meu 
pai enquanto concorria contra outros 
pais. Como adulta, acho sempre que 
fazer exercício e ir ao ginásio é uma 
chatice mas, quando penso nas minhas 
melhores experiências a este nível, o Dia 
do Desporto vêm-me à memória.

Richard Branson, o embaixador mun-
dial do divertimento, quer precisamente 
aproveitar o espírito destes eventos 
desportivos da infância. Para isso, criou 
a Virgin Sport, empresa que vai desen-

POR :
Elizabeth Segran

Colaboradora Fast Company 
Traduzido e publicado com autorização

A nova grande ideia de   Richard Branson?

O FUNDADOR DA VIRGIN SABE ONDE VAI BUSCAR 
INSPIRAÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO DIVERSIFICADO 
E COMO CONSEGUE FAZER A LIGAÇÃO ENTRE 
TUDO. AGORA, A NOVA APOSTA DÁ PELO NOME  
DE FESTIVAIS DE DESPORTO
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no Reino Unido; os preços nos Estados 
Unidos da América ainda não foram 
determinados, mas serão semelhantes 
aos dos festivais de música.

Richard Branson contratou Mary 
Wittenberg, antiga directora da Mara-
tona de Nova Iorque e CEO da New York 
Road Runners, para lançar a empresa. 
O primeiro festival Virgin Sport terá 
lugar no final de Abril em Inglaterra, 
mas haverá outros ao longo do ano em 
todo o lado, de São Francisco a Oxford.

Branson é famoso por tentar diversos 
negócios, incluindo a Virgin Galactic, 

que levará turistas ao espaço; a Virgin 
America, uma companhia aérea nos EUA 
que já ganhou prémios; e a Virgin Cola, 
uma bebida semelhante à Coca-Cola 
que acabou por desaparecer. Sentei-me 
com ele para debater a Virgin Sport e a 
sua abordagem à criação de empresas.

Fast Company: Qual a sua visão para a 
Virgin Sport?
Richard Brason: Os eventos desportivos 
do passado têm sido muito direccionados 
para o individual e não para a família 
como um todo, enquanto um concerto é 
divertido para todos. É assim que deve 
ser um evento desportivo e é isso que 
vamos fazer. 

Estamos a pensar seguir o modelo dos 
festivais de música; até os bilhetes que 
as pessoas comprarão serão semelhantes 
aos dos festivais de música.

Onde vai buscar ideias para empresas 
como esta? A Virgin Sport parece estar a 
um mundo de distância da Virgin Galactic, 
por exemplo...
Vou buscar ideias a todo o lado, lite-
ralmente. Foi o meu genro, Freddie 
Andrewes, que teve a ideia da Virgin 
Sport. Estávamos a fazer um desafio de 
bicicleta na África do Sul. Ele explicou-
-me a sua ideia enquanto subíamos a 
Table Mountain fora da Cidade do Cabo. 
Para o calar, disse-lhe que sim. Piadas à 
parte, uma parte importante da Virgin 
passa por ajudar as pessoas com a sua 
saúde. Este novo projecto parece-me que 
preenche perfeitamente esse critério.

A abordagem da Virgin aos negócios é 
tornar as coisas e as experiências diver-
tidas. Pensa na forma de retirar receitas 
de um projecto desde o início?
Nunca penso nisso quando começo um 
negócio. Penso: “Há uma necessidade 
para isto? Vai ser divertido? As pessoas 
vão gostar? É a coisa certa a fazer?” Se 

 >> Os eventos desportivos têm sido muito 
direccionados para o individual. Agora, Richard 
Branson quer desenhar para o colectivo

A nova grande ideia de   Richard Branson?

FESTIVAIS À MEDIDA DA MÚSICA
APROVEITANDO O MODELO DE EVENTOS MUSICAIS COMO 
O COACHELLA E GLASTONBURY, RICHARD BRANSON 
CRIOU A VIRGIN SPORT, EMPRESA QUE VAI DESENVOLVER 
FESTIVAIS DE DESPORTO EM TODO O MUNDO
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GESTÃO
A NOVA GRANDE IDEIA  
DE RICHARD BRANSON?

todas estas perguntas tiverem resposta 
positiva, então pagamos as contas e tere-
mos mais dinheiro a entrar do que a sair.

Umas vezes acertei e outras caí ao 
chão. Mas, felizmente, foram mais as 
vezes que consegui ter sucesso.

Pensar muito cedo nas receitas pode 
interferir na criação de um bom negócio?
Sim. Penso na Virgin America, por exem-
plo. O mais importante era acertar em 
todos os pormenores. Durante 11 anos 
fomos eleitos a melhor companhia aérea 
da América. Demorou algum tempo mas, 
no final, o dinheiro começou a entrar e 
tornou-se uma empresa no valor de 2,8 
mil milhões de euros. O mais importante 
foi não nos termos preocupado com o 
lucro e o prejuízo. Creio que acabará 
por resultar se tivermos o negócio certo.

Mencionou que por vezes acerta nas ideias 
e outras vezes não. Quando decide que 
está na hora de desistir de um negócio?
Normalmente demasiado tarde. O 
problema não é se um negócio funciona 
financeiramente. Se não acertamos logo 
na qualidade, não vai funcionar.Entrámos 
em concorrência com a Coca-Cola com a 
Virgin Cola. Divertimo-nos imenso, mas 
acabámos por desistir. A diferença foi 
que quando a British Airways enfrentou 
a Virgin Atlantic, nós éramos excep-
cionalmente melhores. Mas quando a 
Coca-Cola nos enfrentou e nos tentou 
destruir, éramos apenas mais uma marca 
de cola. Foi fácil eliminar-nos porque não 
éramos excepcionalmente melhores que 
eles. Umas vezes ganhamos, outras não.

Tem um portefólio de negócios diversifi-
cado. Vai beber lições de outros negócios 
quando começa um novo?
O mais importante é não criar qualquer 
negócio novo que não melhore a marca. 

A marca é a vossa reputação. É a vossa 
vida; é tudo o que têm. Por isso, todas 
as decisões têm de ser pensadas.

Acredito que Mary Wittenberg e a 
sua equipa irão debater quanto cobrar 
pela Virgin Sport. Se a marca pedir 
demasiado dinheiro, acaba por sair 
danificada. Não podemos fazer isso. 
Temos de dar às pessoas um bom valor 
pelo dinheiro. Temos de surpreender e 
deliciar as pessoas. Simplesmente ten-

tamos certificarmo-nos de que todas as 
marcas novas que lançamos ajudam as 
outras marcas do portefólio.

Então qual seria o ponto comum entre 
todos os seus negócios?
Tentamos ir mais longe em tudo o que 
fazemos. Por vezes literalmente, por 
exemplo, se um dia formos ao espaço. A 
Virgin Galactic será, suspeito, a marca 
halo para todas as outas marcas. 

Gostamos de tentar fazer as coisas de 
maneira diferente. Queremos oferecer 
um bom valor a toda a gente. Gostamos 
de nos divertir a fazê-lo. Queremos ter a 
certeza de que as nossas pessoas estão 
realmente felizes e a gostar do que estão 
a fazer. E eu sei que soa um bocadinho 
“foleiro”, mas quero mesmo fazer a di-
ferença no mundo. Todas as empresas 
devem desenhar um círculo à volta de 
si próprias e olhar para a comunidade 
dentro desse círculo. Vamos falar e fazer 
campanhas sobre temas que são impor-
tantes para nós. E vamos usar a Virgin 
como uma força para fazer o bem. 

BRANSON CONTRATOU 
MARY WITTENBERG, 
ANTIGA DIRECTORA 
DA MARATONA DE 
NOVA IORQUE E CEO 
DA NEW YORK ROAD 
RUNNERS (AO CENTRO 
NA FOTO), PARA 
LANÇAR A EMPRESA
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POR :
José Miguel Leonardo
CEO 
Randstad Portugal

O talento está na 
estratégia da empresa
O TALENTO É UMA DAS PALAVRAS 
MAIS UTILIZADAS NOS ÚLTIMOS 
ANOS E TEM VINDO A INTEGRAR 
O LÉXICO DE QUASE TODAS AS 
EMPRESAS, EM ESPECIAL NA 
ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS
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Na Randstad não 
contrariámos esta 
moda, na verdade o 

nosso foco no talento já tem 
mais tempo e assumimos o 
mesmo de forma transversal 
e não como algo exclusivo de 
uma área de competência. 
Procuramos talentos para os 
nossos clientes, mas também 
para nós enquanto empresa. 
Abraçámos este conceito 
não apenas no momento da 
atracção e do recrutamento, 
mas também como parte in-
tegrante da nossa estratégia 
de gestão de pessoas. Este 
processo na nossa empresa 
foi feito de forma natural 
porque somos uma empresa 
de recursos humanos, foca-
dos nas pessoas, mas esta 
mudança não foi igual em 
todas as organizações. 

Hoje encontramos empre-
sas que alteraram as suas 
estruturas e terminaram 
com a expressão “recursos 
humanos” para se focarem 
em exclusivo na gestão de 
talento. Uma mudança de 
nomenclatura que não pode 
ser apenas uma alteração 
de palavras, porque a gestão 
de talento não é sinónimo 
de recursos humanos. Não 
querendo entrar em grandes 

A GESTÃO DE TALENTO TEM 
INFLUÊNCIA E IMPACTA NOS 
PROCESSOS MAIS TRADICIONAIS 
DE RECURSOS HUMANOS PORQUE 
IMPLICA UMA VISÃO HOLÍSTICA  
DA ESTRATÉGIA DE CONTRATAR, 
FORMAR E RETER COLABORADORES

O TALENTO ESTÁ NA ESTRATÉGIA DA EMPRESA

dissertações académicas, vale 
a pena recuperar o conceito 
de gestão de talento da Uni-
versidade John Hopkins que o 
define como um conjunto de 
práticas integradas de recursos 
humanos desenhadas para 
atrair, desenvolver, motivar e 
reter colaboradores produtivos 
e engaged. Com esta base é 
fácil compreender que este 
conceito não esvazia o papel 
dos recursos humanos, mas 
é uma parte importante na 
realidade das organizações. A 
gestão de talento tem influên-
cia e impacta nos processos 
mais tradicionais de recursos 
humanos porque implica uma 
visão holística da estratégia 
de contratar, formar e reter 

desenvolver os seus talentos e 
ao mesmo tempo retê-los. A 
sua satisfação e engagement 
vão contribuir para que eles 
sejam promotores da empresa 
enquanto entidade empre-
gadora, vai criar employee 
advocacy positiva, o que hoje 
sabemos que tem um impacto 
substancialmente maior do 
que qualquer campanha de 
marketing. Este foco na es-
trutura e na gestão de pessoas 
vai permitir às empresas 
serem competitivas na are-
na do talento e discutirem 
frente a frente com outras 
na contratação de perfis de 
referência, sem que o salário 
seja o factor principal. 

O talento deve ser usa-
do, considerado e implicar 
transformações na nossa 
organização interna. O talento 
não é um tema de recursos 
humanos, mas sim algo es-
tratégico e fundamental para 
o sucesso das empresas e que 
deve estar interligado com a 
sua estratégia e modelo de 
gestão. Na guerra pelo talento, 
as empresas têm de ter a sua 
unique selling proposition, 
que será o seu EVP e terão 
que reconhecer a importância 
dos seus colaboradores para 
serem atractivas. 

colaboradores de topo. A em-
presa não está apenas focada 
em si, mas sim passa a centrar 
a sua estratégia na pessoa e 
define um conjunto de acções 
e interacções que são trans-
versais a toda a organização. 
A proposta de valor (EVP – 
employee value proposition) 
definida pela organização está 
directamente relacionada 
com a forma como é gerido 
o talento e as estratégias de 
employer branding também.

Esta componente organi-
zacional parece um tema ex-
clusivo de recursos humanos, 
mas na verdade é um tema 
de gestão. O coração da em-
presa, a forma como esta está 
organizada vai contribuir para 
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engenharia (C&E) nos EUA   
de 2012 a 2022, o que demons-
tra uma pequena diminuição 
de 1% na percentagem projec- 
tada do sector do emprego 
nas C&E ao longo da década.

 
UM NOVO CONJUNTO 
DE DESAFIOS 
À medida que o sector da en-
genharia tenta capitalizar as 
oportunidades de crescimento 
estimuladas pela inovação e 
tecnologias emergentes, a ca-
pacidade de empregar talento 
de topo na engenharia para 
estimular essas iniciativas 
determinará o sucesso ou 
fracasso de uma empresa.

Entretanto, o Workplace 
Trends Study da Randstad 
descobriu que ainda há muitos 
desafios antigos para quem 
contrata engenheiros: altas 
taxas de rotatividade; desa-
fios envolvendo a eficácia do 
recrutamento; dificuldade 
em contratar o talento certo.

A procura de engenheiros 
qualificados está a aumentar, 
mas encontrar talento de topo 
continua a ser um desafio 
para muitas organizações. 
Graças a uma força de trabalho 
envelhecida na engenharia e 
menos alunos de engenharia 
em certos sectores, a necessi-
dade de talento irá aumentar à 
medida que o sector recupera.

FALTA DE APTIDÕES  
E TALENTO 
A maioria dos líderes de en-
genharia tem dificuldade 
em encontrar o talento mais 

AS PESSOAS SÃO O PRINCIPAL FACTOR QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO, 
COMPETITIVIDADE E CRESCIMENTO NAS EMPRESAS ACTUAIS. MAS ASSEGURAR 
O TALENTO DE TOPO ESTÁ A TORNAR-SE UM OBJECTIVO MAIS COMPLEXO E 
DIFÍCIL, COM AS EMPRESAS NORTE-AMERICANAS A CITAREM ESSE FACTOR 
COMO A MAIOR AMEAÇA PARA CUMPRIR OS SEUS OBJECTIVOS

Um inquérito a mais 
de 2000 líderes reali-
zado pela Randstad, 

o Workplace Trends Guide 
de 2016 oferece uma visão 
dos desafios específicos do 
talento e do seu impacto nas 
receitas e informações. As 
provas são claras. A neces-
sidade de talento superior 
está a aumentar e as organi-
zações reconhecem que vale 
a pena lutar pelos melhores. 
Enquanto os líderes de en-
genharia norte-americanos 

sentem o aumento da pressão 
competitiva por causa da 
globalização, da inovação 
digital e do abrandamento do 
crescimento, também indicam 
o fornecimento desadequado 
de talento qualificado e apto 
como a segunda maior ameaça.

 
O ESTADO DO SECTOR 
DA ENGENHARIA 
Muitas facetas do sector da 
engenharia têm sofrido emba-
tes nos últimos anos, em parte 
graças a mercados externos 

Assegurar  
e reter talento

mais fracos, um mercado de 
petróleo e gás instável e uma 
conjuntura empresarial em 
transformação. O resultado 
é um abrandamento geral 
no sector. Mas, o sector da 
engenharia é abrangente e 
diversificado e quando ana-
lisamos sectores específicos 
– principalmente os que são 
estimulados pela inovação 
– o futuro parece promissor.

Os engenheiros devem perfa-
zer 14,4% de todo o crescimento 
de emprego nas ciências e 

FAZER A DIFERENÇA
A NECESSIDADE DE TALENTO SUPERIOR 
ESTÁ A AUMENTAR E ORGANIZAÇÕES DE 
TODO O MUNDO RECONHECEM QUE VALE A 
PENA LUTAR PELOS MELHORES CANDIDATOS 
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adequado com as aptidões 
certas. E esta dificuldade é 
muito maior do que encontrar 
colaboradores que encaixem 
na cultura organizacional.

90% revelam que é impor-
tante contratar candidatos 
com experiência. Apesar 
disso, esta é uma área onde 
aparentemente há mais falta 
de candidatos a empregos.

VAGAS: O QUE É 
DEMASIADO TEMPO? 
O tempo que demora a preen-
cher vagas na engenharia está 
a aumentar, deixando muitas 
em aberto durante meses. Em 
média, os líderes reportam que 
têm 15% menos pessoal do que 
deveriam e cerca de 60 posições 
em aberto. Adicionalmente, é 
preciso em média 110 dias para 
recrutar e contratar posições 
não executivas. As vagas em 
aberto podem diminuir os 
lucros. As empresas perdem 
450 euros/dia por cada vaga 
por preencher. Se a média de 
contratação na engenharia é 
de mais de 100 dias, o impacto 
nas receitas é indiscutível.

COMO RECRUTAR 
RECURSOS 
Então, quais as estratégias 
que os líderes estão a usar 

para diminuírem o tempo que 
demora a encontrar talento 
e reduzir vagas? Os gestores 
de engenharia parecem es-
tar a expandir os canais de 
recrutamento, com 54% a 
reportarem que usam fóruns 
de emprego, 49% empresas 
de recrutamento e 47% o 
LinkedIn. Além disso, quando 
tiveram de identificar o método 
mais eficaz, as empresas de 
recrutamento receberam a 
classificação mais alta.

Muitas reconhecem o valor 
e a necessidade de colaborar 
com parceiros de recrutamen-
to. Com a luta contínua pela 
eficiência, a flexibilidade é vital 
para manter a produtividade e 
diminuir o tempo que demora 
a encontrar talento de topo.

RIGOR NAS 
CONTRATAÇÕES 
Assim que um bom candidato 
é identificado, como pode 
um gestor assegurar que um 
indivíduo será adequado para 
a equipa? Enquanto a avalia-
ção de aptidões é um método 
provado para ajudar a verificar 
se um candidato é adequado, 
pouco mais de metade (56%) 
dos líderes de engenharia 
inquiridos revelaram que 
usam esses métodos. Para a 

maioria das empresas, o uso 
de avaliações de aptidões são 
essenciais para a contratação.

À medida que os emprega-
dores da área da engenharia 
continuam a lutar contra 
a rotatividade e vagas por 
preencher, não se podem 
dar ao luxo de adivinhar se 
o candidato a uma vaga irá 
cumprir as expectativas.

AGARREM-SE BEM 
PELA ROTATIVIDADE
O aumento das taxas de ro-
tatividade continua a ser um 
problema para os responsá-
veis por contratar talento em 
engenharia. Não só os líderes  
estão mais preocupados com a 
rotatividade do que estavam o 
ano passado, como quase dois 
em cada cinco viram subidas 
na taxa de rotatividade em 
2015. Num mercado laboral 
mais restrito, onde encontrar 
talento de topo é mais difícil, 
os líderes não se podem dar 
ao luxo de ver o talento sair 
porta fora.

PREPAREM-SE PARA  
A GUERRA SALARIAL 
O efeito de um mercado la-
boral mais restrito significa 
que os executivos que estão a 
contratar engenheiros estarão 

à procura de talento de topo 
difícil de encontrar, mesmo 
que isso signifique afastá-los 
da concorrência. Eis uma das 
temáticas mais prementes que 
surgiu este ano – a pressão por 
ordenados e compensações 
competitivos está a crescer.

Os ordenados ajustados à 
inflação para o colaborador 
médio norte-americano mal 
se mexeram nos últimos cinco 
anos, aumentando apenas 
2,2% ano após ano. Histori-
camente, quando o emprego 
está em alta como hoje, os 
salários crescem cerca de 3 
a 3,5% ao ano. A falta de au-
mentos permitiu às empresas 
conterem custos e reaverem 
capital, mas aparentemen-
te à custa de colaboradores 
desmotivados – provado pela 
alta taxa de rotatividade e as 
dificuldades no recrutamento. 
Apesar de haver outros aspec-
tos que contribuem para uma 
maior retenção do talento de 
engenharia, a força do dólar 
não pode ser subestimada.

O DINHEIRO  
É IMPORTANTE 
Mesmo com a baixa taxa de 
desemprego nos EUA e a boa 
criação de emprego, os salários 
entre as empresas inquiridas 
estagnaram no último ano. A 
tendência é que os colabora-
dores terão que abordar os 
níveis de compensação para 
o talento qualificado.

As pesquisas generalizadas 
sugerem que as empresas 
norte-americanas devem 
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aumentar o salário-base, 
independentemente da função 
ou nível, numa média de 3% 
em 2016. Os profissionais 
experientes com aptidões 
específicas estão a exigir au-
mentos ainda mais altos, já 
que a procura ultrapassa a 
oferta em muitos sectores.

COLABORADORES 
MOTIVADOS 
Embora a pesquisa continue 
a mostrar que a confiança 
dos colaboradores está mais 
alta agora do que nos últi-
mos anos, é justo dizer que 
muitos colaboradores ainda 
estão a sentir a dor de uma 
recuperação económica lenta 
marcada por pouco ou nenhum 
crescimento salarial e custos 
de saúde cada vez mais altos.

Apenas 22% dos norte-
-americanos afirmam que 
têm poupanças suficientes 
para pagar pelo menos seis 
meses de despesas.

Os recentes dados da Ran-
dstad revelam que 63% dos 
colaboradores, em diferentes 
sectores e indústrias, sentem 
que já deviam ter sido au-
mentados. Desde 2004 que 
as contribuições médias dos 
colaboradores para a cobertura 
médica da família aumentaram 
81%. Como resultado, 44% dos 
colaboradores afirmam que 
usariam um cartão de crédito 
ou retirariam das poupanças 
para pagar despesas de um 
acidente ou doença grave.

Mais ansiedade financeira 
em cima dos colaboradores 

norte-americanos significa 
que os empregadores que 
descobrirem formas de re-
compensar os colaboradores 
terão uma vantagem distin-
ta em comparação com as 
concorrentes. As melhorias 
salariais ajudam a encontrar o 
precioso talento e diminuem 
o custo da rotatividade para 
os colaboradores existentes 
que se sentem valorizados, 
recompensados e empenhados.

SABER PLANEAR 
A SUCESSÃO 
Não surpreende que preencher 
posições de talento execu-
tivo e liderança seja o mais 
difícil para as empresas. É 
interessante, porém, que os 
líderes de negócios de vários 
sectores tenham nomeado a 
incerteza sobre a “liderança ou 
visão da empresa” como uma 
das principais preocupações 
que lhes tiram o sono. Como 

resultado, o planeamento da 
sucessão e o desenvolvimento 
da liderança da próxima ge-
ração serão prioritários em 
2016 e mais ainda.

No ano passado, estima-
-se que mais de 3,6 milhões 
de Baby Boomers se devem 
ter reformado e mais de um 
quarto de millennials ascendeu 
a cargos de gestão. Apesar 
das preocupações por causa 
da falta de liderança, dois 
terços das empresas norte-
-americanas admitem que 
não têm plano de sucessão 
formal a ser cumprido. Num 
mercado laboral restrito, a 
falta de estratégia de sucessão 
deixa uma empresa vulnerável.

Os profissionais experien-
tes, principalmente os que 
têm aptidões, são frequente-
mente abordados por outras 
empresas. Os que estão de 
saída levam com eles um 
manancial de conhecimento 
e experiência prática que 
demora tempo a recriar num 
novo candidato. Os programas 
de sucessão consistentes iden-
tificam e apoiam a próxima 
geração de gestores e líderes 
com “mentoring”, formação e 
missões diferentes, para que 

estejam prontos a pegar no 
leme quando chega a altura.

ADAPTAÇÃO A UM 
LOCAL MILENAR 
Segundo os líderes de RH 
inquiridos, a ética de trabalho 
é a segunda área mais comum 
na qual os faltam candidatos, 
seguida de perto pela expe-
riência prática relevante. O 
que leva a uma questão ainda 
mais abrangente – o fosso entre 
gerações.Em 2020, os millen-
nials vão perfazer 50% da força 
de trabalho, e esse número 
atingirá provavelmente 75% 
em 2025. A maioria dos líderes 
empresariais concordaria que 
a entrada de millennials tem 
contribuído para alterações 
naquilo que consideramos um 
ambiente de trabalho típico. 

Mas, embora seja mais 
importante compreender o 
indivíduo e não a geração, os 
gestores que têm noção das 
diferenças entre gerações e 
abraçam essas qualidade têm 
mais probabilidade de criar 
uma equipa empenhada.

À medida que muitos aspec-
tos do local do trabalho estão 
a ser redefinidos, talvez esteja 
na altura de considerar que os 
millennials vêem a ética de 
trabalho de forma diferente. 

EM 2016, MAIS DE 3,6 MILHÕES DE 
BABY BOOMERS REFORMARAM-
SE E MAIS DE 1/4 DE MILLENNIALS 
ASCENDEU A CARGOS DE GESTÃO

NÚMEROS DO RELATÓRIO
REPRESENTAM AS CONCLUSÕES DE UM INQUÉRITO RESEARCH NOW DE 
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. FORAM ENTREVISTADOS 2004 LÍDERES DA 
ÁREA DA CONTRATAÇÃO QUE TRABALHAM EM VÁRIOS SECTORES, INCLUINDO 
ENGENHARIA, FINANÇAS E CONTABILIDADE, CUIDADOS MÉDICOS, RECURSOS 
HUMANOS, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LEGAL, PRODUÇÃO E 
LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO, FARMACÊUTICA E VENDAS E MARKETING
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Muitos têm expectativas e 
desejos específicos sobre o 
local de trabalho. As empresas 
que o reconhecem e trabalham 
para abordar essas diferenças 
de forma positiva têm mais 
hipóteses de sucesso.

APROVEITAR  
A TECNOLOGIA 
As empresas enfrentam di-
versos obstáculos quando 
desenvolvem equipas de su-
cesso, da competição à falta 
de talento qualificado e uma 
pressão maior para fazer mais 
com menos. Como tal, preci-
sam de todas as vantagens 
para desenvolverem um forte 
canal de talento, reterem 
os colaboradores de topo e 
melhorarem o desempenho 
empresarial geral.

A disponibilidade cada vez 
maior e as capacidades das 
ferramentas digitais para a 
gestão de talento dão às equipas 
de RH a oportunidade para 
melhorarem o recrutamento e 
selecção, entre outros aspectos 
do ciclo de vida do emprego.

As empresas que se movem 
rapidamente para integra-
rem essas tecnologias e as 
usarem de forma estraté-
gica aumentam as receitas 
e a produtividade até 9% e 
baixam os custos do talento 
e de RH até 7%, de acordo 
com um recente relatório do 
McKinsey Global Institute.

Mas as plataformas de 
recrutamento online estão 
também a dar uma nova mo-
bilidade aos colaboradores – e 

a dar à concorrência novas 
ferramentas para atrair os 
melhores colaboradores. Para 
ganhar a guerra pelo talento, 
as empresas devem aproveitar 
as plataformas digitais para 
atraírem talento, mas devem 
manter um bom ambiente de 
trabalho de forma a reterem 
os colaboradores.

MELHORAR  
A EXPERIÊNCIA 
À medida que a força de tra-
balho e o local de trabalho 
se desenvolvem, os líderes 
empresariais e as equipas de 
RH têm que ter estratégias 
sociais e digitais para atrair 
e recrutar talento de topo. Na 
era da informação, os possíveis 
colaboradores querem saber 
como é trabalhar para uma 
empresa e procuram emprega-
dores com reputação positiva.

A revolução digital também 
aumentou a importância de 
um employer branding claro e 
convincente, que possa oferecer 
a vantagem necessária para 
ganhar a lealdade do melhor 
talento no mercado de traba-
lho. Enquanto os negócios há 
muito que usam o marketing 
e as práticas de branding 
para criarem a lealdade dos 
clientes, existe o desejo de 

espelhar esses esforços para 
diferenciar organizações e 
torná-las atractivas do ponto 
de vista do colaborador.

A maioria dos colaboradores 
norte-americanos escolhe 
“uma reputação como um 
bom local para trabalhar” 
como o factor mais importante 
ao considerarem um novo 
emprego. Contudo, apenas 
32% das empresas inquiridas 
indicaram que possuem uma 
estratégia sólida de employer 
branding. Quase uma em 
cada cinco (18%) discutiram 
o employer branding e estão 
a trabalhar para desenvolver 
essa estratégia, mas ainda 
não está a ser usada.

As estratégias de employer 
branding não podem ser 
deixadas ao acaso. Em vez 
disso, exigem que haja um 
enfoque no desenvolvimento 
dos componentes centrais – 
factores como seja a cultura 
da empresa, a experiência/
percepção do candidato e o 
empenho dos colaboradores.

UMA ABORDAGEM 
HOLÍSTICA 
Este ano, os trabalhadores 
temporários – incluindo inde-
pendentes, trabalho pontual 
e freelancers – vão perfazer 

quase 45% da força de traba-
lho total mundial. Calcula-se 
que mais de 40% da força de 
trabalho norte-americana será 
temporária em 2020. O que 
significa isto? O segmento do 
trabalho temporário cresce 
em importância e tamanho.

Muitas empresas estão a 
concentrar-se em reunir pes-
soas, processos e tecnologias 
numa abordagem holística 
para acelerar o crescimento 
das suas capacidades. Uma 
perspectiva holística não vê o 
talento como permanente ou 
pontual. Vê os acordos laborais 
como tendo potencial para 
satisfazerem uma necessidade 
particular. Isto deixa a empresa 
aproveitar todos os recursos 
disponíveis para abordar uma 
necessidade sem as limitações 
de ter de aproveitar apenas um 
tipo de colaboradores.

 Dos participantes no estudo 
Workplace Trends Study, 59% 
reportaram que a flexibilidade 
dos colaboradores temporários 
fez com que as suas organi-
zações permanecessem ágeis 
durante altos e baixos econó-
micos. Contudo, muitas vezes é 
preciso uma mudança interna 
significativa para adoptar 
essa abordagem. Estimular 
essa mudança exige consenso 
entre todos os stakeholders, 
incluindo RH, aquisições, 
contratações e líderes. Os 
obstáculos estruturais devem 
ser eliminados e deve ocorrer 
uma maior partilha de dados e 
informações para a circulação 
livre de talento. 
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O potencial da era digital
DOTAR OS COLABORADORES DE COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS, 

TORNANDO-OS MAIS FLEXÍVEIS E RELEVANTES, IRÁ PERMITIR 
POTENCIAR A FORÇA DE TRABALHO DO FUTURO
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Um novo estudo 
global da Accenture 
Strategy alerta que, 

num ambiente digital em 
rápida mudança, os CEOs 
devem liderar o processo 
de requalificação dos seus 
colaboradores, para estes 
se manterem relevantes no 
futuro e capazes de se adap-
tar à mudança. De acordo 
com o estudo, Harnessing: 
Revolution: Creating the 
Future Workforce, os CEOs 
devem ter a preocupação de 
colocar as suas pessoas em 
primeiro lugar e no centro do 
processo de mudança para 
criarem a força de trabalho 
do futuro. 

Os desafios são grandes 
para as empresas, colabo-
radores e sociedade com um 
todo. O desenvolvimento de 
competências humanas, como 
a liderança, o pensamento 
crítico e a criatividade, a par 
da inteligência emocional, 
poderá reduzir considera-
velmente a perda de postos 
de trabalho devido à auto-
mação. O inquérito a 10.527 
colaboradores, em dez países, 
e o modelo de análise da Ac-
centure Strategy mostra que 
se se duplicar o ritmo a que 
os trabalhadores adquirem 
competências relevantes, a 
proporção de empregos em 
risco decorrentes da auto-
mação total seria reduzida 
de 10% para 4% nos EUA 
em 2025. O mesmo ritmo de 
requalificação aplicado ao 

Reino Unido e à Alemanha 
traduzir-se-ia em reduções 
de 9% para 6% e de 15% para 
10%, respectivamente. 

«Paradoxalmente, as com-
petências verdadeiramente 
humanas, da liderança à 
criatividade, irão continuar a 
ser altamente relevantes e as 
organizações mais bem suce-
didas encontrarão o equilíbrio 
adequado – alavancando o 
melhor da tecnologia, para 
desenvolver e não eliminar 
as suas pessoas», refere Ellyn 
Shook, Chief Leadership and 
Human Resources Officer, 
da Accenture. «Os colabo-
radores estão não só opti-
mistas, como compreendem 
a necessidade de desenvol-
ver novas competências. 
O Digital pode acelerar o 
processo de aprendizagem, 
incorporando a formação no 
trabalho diário – tornando 
a aprendizagem uma forma 
de vida – e ajudando os cola-
boradores e as organizações 
a continuarem relevantes.» 

Dos Estados Unidos e Fran-
ça até ao Brasil, Índia e seis 
outros países envolvidos 
no estudo, as pessoas estão 
surpreendentemente posi-
tivas quanto ao impacto da 
tecnologia digital no local de 
trabalho: 84% dos trabalha-
dores inquiridos estão opti-
mistas sobre o impacto que o 
digital terá no seu trabalho. 
Mais de dois terços pensam 
que tecnologias como robots, 
data analytics e inteligência 

artificial contribuirão para os 
tornar mais eficientes (74%), 
obter novas competências 
(73%) e melhorar a qualidade 
do seu trabalho (66%). 

87% destes colaboradores 
esperam que algumas partes 
do seu trabalho sejam au-
tomatizadas nos próximos 
cinco anos, variando entre 
os 93% nos millennials e 
os 79% nos baby boomers. 
80% dos que acreditam que 
a automação chegará nos 
próximos cinco anos, ante-
cipam mais oportunidades 
do que desafios no impacto 
que a automação terá na sua 
actividade laboral. Estudos 
adicionais da Accenture 
mostram que a inteligência 
artificial por si só tem po-
tencial para duplicar a taxa 
de crescimento económico e 
a produtividade de trabalho 

até 40% até 2035 nos 12 
países analisados. 

Por outro lado, os valo-
res da força de trabalho de 
hoje exigem que os líderes 
respondam com diferentes 
formas de benefícios, recom-
pensas e apoios. De acordo 
com a análise realizada pela 
Accenture Strategy e pela 
Gallup, factores não finan-
ceiros, como o bem-estar, o 
compromisso, a qualidade 
de vida e o status têm igual 
importância, senão mesmo 
mais, do que a remuneração 
e outros benefícios. 

«Criar a força de trabalho 
do futuro é agora da respon-
sabilidade de cada CEO. Os 
líderes que fazem das suas 
equipas uma prioridade es-
tratégica para os negócios e 
compreendem a premência 
deste desafio, serão os que 

O POTENCIAL DA ERA DIGITAL

93%
MILLENNIALS

79%
BABY BOOMERS
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vão alcançar maiores ganhos 
em crescimento e inovação», 
refere Mark Knickrehm, 
Group Chief Executive da 
Accenture Strategy. 

Para ajudar os líderes a 
orientar e moldar a força 
de trabalho do futuro, a Ac-
centure Strategy deixa as 
seguintes recomendações:

 Acelerar a requalificação: 
Do topo à base, invista em 
técnicas e competências 
mais humanas, envolvendo 
a criatividade e o sentido 
crítico, beneficiando do facto 
de 85% dos colaboradores 
estarem dispostos a investir, 
nos próximos seis meses, 
parte do seu tempo livre a 
adquirir novas competên- 
cias. Dimensione a requali-
ficação usando a tecnologia 
digital. Isso pode incluir 
tecnologias como óculos in- 
teligentes que aconselham e 
dão informação técnica en-
quanto o colaborador executa 
a sua tarefa. Pode também 
considerar software inteli- 
gente que personaliza a 
formação, dando recomen-
dações para responder às 
necessidades de aprendiza-
gem ao longo da vida activa  
do colaborador.

 Redefinir o trabalho para 
desbloquear o potencial 
humano: Criar oportunida-
des de emprego com maior 
f lexibilidade e variedade de 
funções para satisfazer as 
necessidades dos colabora-
dores. Desenvolver platafor-
mas através das quais são 
disponibilizados recursos e 
serviços para colaboradores 
internos e externos, de modo 
a criar uma comunidade de 
interesses que mantenha 
leais os melhores talentos.

 Reforçar o talento desde a 
sua origem: Aborde a escassez 
de competências existente na 
indústria apoiando soluções 
colectivas a longo prazo. 
Estas incluem parcerias 
público-privadas destinadas 
a criar uma ampla gama de 
acções de formação. Colabore 
com o sector da educação 
para criar novos planos de 
formação que desenvolvam 
competências relevantes para 
os futuros colaboradores. 

OS LÍDERES QUE FAZEM DAS 
SUAS EQUIPAS UMA PRIORIDADE 
ESTRATÉGICA, SERÃO OS QUE VÃO 
ALCANÇAR MAIORES GANHOS  
EM CRESCIMENTO E INOVAÇÃO

METODOLOGIA

A Accenture combinou técnicas de pesquisa 
quantitativas e qualitativas para analisar de que forma 
uma liderança efectiva e responsável pode ajudar a 
criar a força de trabalho do futuro. A pesquisa foi feita 
com base nos três pilares de um inquérito, modelos 
econométricos e um índice, complementados por uma 
extensa pesquisa secundária e entrevistas de fundo 
com os principais especialistas de universidades, 
empresas start-up, grandes organizações e entidades 
governamentais. A pesquisa online foi conduzida 
nos EUA, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha, 
Austrália, Itália, Índia, Japão e Turquia, e contou com 
a participação de 10.527 trabalhadores de diversas 
idades e níveis de competências. Este estudo foi 
realizado em Dezembro de 2016.

EIXOS DE TRABALHO

OPTIMISMO
84% DOS TRABALHADORES INQUIRIDOS ESTÃO OPTIMISTAS 
SOBRE O IMPACTO QUE O DIGITAL TERÁ NO SEU TRABALHO. 
MAIS DE DOIS TERÇOS PENSAM QUE TECNOLOGIAS COMO 
ROBOTS, DATA ANALYTICS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
CONTRIBUIRÃO PARA OS TORNAR MAIS EFICIENTES
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EXPORT
A P O I O :

COMPONENTES 
AUTO VENDEM 

MAIS 8% AO 
EXTERIOR

AS VENDAS DE COMPONENTES 
AUTOMÓVEIS AO EXTERIOR 
AUMENTARAM 8% EM 2016, 
PARA 7,6 MIL MILHÕES DE 
EUROS, ALCANÇANDO UM 

NOVO MÁXIMO, DE ACORDO 
COM DADOS RECOLHIDOS 

PELA ASSOCIAÇÃO DE 
FABRICANTES PARA A 

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL (AFIA) 

O peso das exportações nas 
vendas globais do sector fixou-se 
assim em 85%. A AFIA refere que 

um estudo recente com o objectivo 
de comparar o desempenho 

económico-financeiro da indústria 
de componentes automóveis face à 
restante indústria transformadora, 

com dados relativos a 2015, 
permitiu concluir que a indústria 

de componentes automóveis 
compreendia 1% das empresas 

da indústria transformadora, 
representando 8% do número 
de pessoas ao serviço e 11% 

do volume de negócios. “Estes 
resultados reflectem um 

crescimento sustentado, tal  
como vem sendo demonstrado  

ao longo do tempo pelo histórico 
do sector”, indica a associação  

em comunicado.

A Sonae SR conta já com 259 lojas no estrangeiro, distribuídas  
por 32 países europeus, africanos, asiáticos e americanos

SÓ NO ANO PASSADO, FORAM INAUGURADOS 46 NOVOS PONTOS DE VENDA refe-
rentes às várias marcas da empresa, sendo que Espanha foi o mercado que recebeu mais 
inaugurações: 13 lojas Sport Zone, nove Worten e cinco Salsa. No total, as vendas inter-
nacionais da área de retalho especializado da Sonae cresceram 22% em 2016. Destaque 
para a unidade Sport & Fashion, que registou um aumento de 93% do volume de negó-
cios além-fronteiras portuguesas. A Sonae SR justifica o crescimento com a integração 
da Salsa e da Losan. Miguel Mota Freitas, CEO da Sonae SR, lembra que a internacio-
nalização é central na estratégia de crescimento da Sonae SR, levando ao investimento 
«na expansão através de parcerias, acordos de franchising e wholesale». O responsável 
acrescenta, em comunicado, que «o resultado desta estratégia está a dar frutos, já que 
em 2016 a divisão Sports & Fashion quase duplicou a sua actividade internacional».

SONAE SR COM 259 LOJAS 
INTERNACIONAIS

EXPORTAÇÕES CHINESAS QUEBRAM 7,7%
As exportações chinesas caíram 7,7% em 2016, acompanhadas por um recuo de 5,5% nas importações, face ao ano anterior. 
Segundo a Reuters, a queda nas exportações representa a segunda quebra anual consecutiva e a pior desde 2009. O cenário 
para este ano poderá não ser melhor devido às dificuldades que a China deverá encontrar no mercado norte-americano, fruto 
da eleição de Donald Trump. Caso o presidente eleito cumpra as promessas que fez durante a campanha, as taxas aplicadas 
em mercadorias chinesas irão aumentar. Citado pela mesma agência noticiosa, Huang Songping, porta-voz da alfândega 
chinesa, considera que «a tendência de anti-globalização se está a tornar crescentemente evidente e a China é a maior vítima».
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EXPORT

NO TRILHO DO CRESCIMENTO
É LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE PORTA-BEBÉS PARA BICICLETAS, MAS FOI NAS PEÇAS PLÁSTICAS 
PARA MOTOS QUE A ACTIVIDADE DA POLISPORT COMEÇOU. COM CINCO EMPRESAS E A EXPORTAR 
PARA MAIS DE 60 PAÍSES, O CRESCIMENTO CONSOLIDADO E A ENTRADA EM NOVOS MERCADOS  
COM PRODUTOS INOVADORES É O FOCO DO GRUPO LIDERADO POR PEDRO ARAÚJO

POR : Helena Rua

POLISPORT
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A P O I O :

ou OEM (Original Equipment Manufacturer) ou 
Primeiro Equipamento», afirma Pedro Araújo, 
fundador e CEO. 

O grupo, que emprega 249 pessoas e em breve 
deverá chegar às 300, integra cinco empresas, 
incluindo a Polistar Brasil, criada em 2014 e cuja 
actividade comercial iniciou-se no final do ano 
passado, e a marca holandesa Bobike, adquirida 
em 2013 por cerca de 5 milhões de euros. A aqui-
sição da Bobike teve como objectivo «aumentar 
a capacidade de penetração no segmento alto e 
aumentar a quota de mercado» para a Polisport 
se tornar o líder mundial na produção e venda 
de porta-bebés. «Actualmente, usamos os nossos 
recursos produtivos, logísticos e de gestão para 
toda a gestão da marca Bobike, sendo que todo o 
processo de desenvolvimento e produtivo acon-
tece em Portugal, dentro do Grupo Polisport», 
refere o CEO.

VIRADOS PARA FORA
Cientes que a dificuldade que se vivia em Por-
tugal – em obter peças de substituição – era 
também uma realidade nos outros países, e não 
descurando a posição geoestratégica de Portu-
gal a mercados emergentes como a França e 
Espanha, a exportação foi um avanço natural e 
uma decisão estratégica para a implementação 
da marca no mercado. Em 1986, com a adesão 

>> Pedro Araújo, CEO 
do grupo Polisport

!
A POLISPORT EXPORTA 

PARA 65 PAÍSES, 
ESPALHADOS PELOS 

CINCO CONTINENTES. 
OS PRINCIPAIS 
MERCADOS DE 

EXPORTAÇÃO SÃO, 
RESPECTIVAMENTE, A 
HOLANDA, ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 
FRANÇA, ESPANHA, 
ALEMANHA, REINO 

UNIDO, ITÁLIA, 
AUSTRÁLIA E BRASIL

O
aumento da importação 
de motos para a prática 
de motocross no final dos 
anos 70 e a dificuldade em 
obter peças de reposição 
dentro do mercado nacional 
motivou a fundação da 
Polisport que, em 1981, 
usando métodos artesanais, 
produziu a primeira peça 

plástica na Carregosa.
Até 1985, a produção do grupo de Carregosa, 

Oliveira de Azeméis, concentrava-se principal-
mente em acessórios plásticos para motos. Mais 
tarde, devido à abertura de novos mercados e à 
integração de Portugal na União Europeia, teve a 
necessidade de diversificar a sua gama de produ-
tos, iniciando a produção de acessórios plásticos 
para bicicleta como guarda-lamas e porta-bebés.

Hoje, o grupo Polisport oferece uma completa 
gama de produtos inovadores tanto no sector das 
bicicletas, «onde é líder mundial na produção de 
porta-bebés, como no sector do Off-road, expor-
tando para mais de 60 países, para After Market 

CRESCIMENTO SUSTENTADO
O GRUPO, QUE EMPREGA 249 PESSOAS E EM BREVE DEVERÁ 
CHEGAR ÀS 300, INTEGRA CINCO EMPRESAS, INCLUINDO 
A POLISTAR BRASIL, CRIADA EM 2014 E CUJA ACTIVIDADE 
COMERCIAL INICIOU-SE NO FINAL DO ANO PASSADO,  
E A MARCA HOLANDESA BOBIKE, ADQUIRIDA EM 2013
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>> A Polisport criou, em 
2005, um departamento 

de inovação que tem 
a seu cargo todo o 

trabalho de investigação 
e desenvolvimento 

de novas tecnologias, 
materiais, bem como o 

registo de patentes

de Portugal à União Europeia, essa decisão era 
ainda mais reforçada.

O mercado espanhol e o francês foram então os 
primeiros mercados a receber os produtos Polis-
port, seguindo-se a Bélgica, Itália e Alemanha. 

Actualmente, a Polisport exporta para 65 países, 
espalhados pelos cinco continentes. Os principais 
mercados de exportação são, respectivamente, 
a Holanda (24,87%), «não fosse um dos países 
mais “cicláveis” do mundo», Estados Unidos da 
América (11,14%), pela sua forte prática de des-
portos motorizados, seguidos de França (10,96%), 
Espanha (9,63%), Alemanha (7,65%), %), Reino 
Unido (6,04%), Itália (4,65%) Austrália (2,82%) 
e Brasil (1,69%). Apesar de, progressivamente, 
ter vindo a alargar a presença noutros mercados, 
foi nestes países que se consolidou, em 2016, 
um maior aumento de vendas. No ano passado, 
a exportação directa e indirecta correspondeu 
a 94% do volume de negócios do grupo e as 
expectativas para 2017 são manter os níveis de 
exportação em 97%.

O volume de negócios consolidado em 2016 
alcançou os 23,05 milhões de euros e as previsões 
para este ano são de 24,98 milhões de euros. Deste 
valor, 75% será gerado pela Polisport Plásticos, 
onde é feito todo o desenvolvimento, controlo, 
comercialização e expedição; 15% pela Polinter 
Plásticos, unidade de injecção de plásticos, 5% pela 
Polisport Molds, unidade de produção de moldes, 
e 5% pela Headgy Helmets, empresa fundada em 
2013 e dedicada à produção de capacetes. 

A aposta agora recai no crescimento do negócio 
nos mercados asiáticos e sul-americano. «Os 
aspectos como o lazer, a qualidade de vida e 
mesmo um consumo de recursos energéticos mais 
racional começam a ter alguma preponderância 
social nesses países e o uso da bicicleta, que está 
fortemente enraizado nos hábitos de mobilidade 
dos seus cidadãos, pode abrir caminho a uma 
maior utilização dos nossos produtos, especial-
mente no Japão e na China», refere Pedro Araújo. 

Faz também parte da estratégia da Polisport 
entrar nas Filipinas, Indonésia e Tailândia com o 

EXPORT
POLISPORT

O VOLUME DE NEGÓCIOS CONSOLIDADO EM 
2016 ALCANÇOU OS 23,05 MILHÕES DE EUROS 
E AS PREVISÕES PARA ESTE ANO SÃO DE 24,98 
MILHÕES DE EUROS, 75% DOS QUAIS GERADOS 
PELA POLISPORT PLÁSTICOS
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«Desde sempre que a nossa maneira de estar no mundo dos negócios 
nos permitiu ter uma clara noção de quem eram os principais players 
e a rede de contactos necessária para conseguirmos entrar em novos 
mercados», diz Pedro Araújo. No entanto, a principal dificuldade está 
intrinsecamente ligada ao design, funcionalidade e usabilidade dos 
produtos em mercados específicos. «Apesar de a nossa gama ser am-
plamente vendida em todos o mundo, existem produtos específicos 
e estratégicos como os porta-bebés para bicicletas e as protecções 
individuais que obrigam a cumprir requisitos específicos de acordo 
com cada mercado onde serão comercializados», acrescenta. Os 
principais são os normativos, que obrigam a que o produto esteja em 
consonância com as normas definidas pelas entidades certificadoras 
de cada país. Para além disso, o grupo desenvolve produtos com design 
e funcionalidades específicas para cada mercado. «Por exemplo, um 
porta-bebé vendido no Japão, não pode ser o mesmo que vendemos 
por exemplo para a Holanda. No Japão, os porta-bebés têm um estilo 
de protecção completamente distinto, mais fechado, mais protector, 
mais envolvente, enquanto na Holanda, os utilizadores procuram uma 
cadeira muito simples, minimalista e com uma área de protecção redu-
zida», refere. «Isto obriga a que tenhamos alguns produtos específicos 
para mercados específicos, o que por vezes aumenta a taxa de esforço 
dos investimentos e das equipas de projectos, mas estamos cientes 
que esta dificuldade não é uma dificuldade, mas sim uma condição 
sine qua non pelo que vamos continuar a apostar em produtos 
diferenciados para mercados diferenciados», conclui o CEO.

ESPECIFICIDADES  
DOS MERCADOS

mercado do Off-Road, onde a prática do desporto 
“fora de estrada” tem sido crescente, bem como 
nos mercados sul-americanos, pelos mesmos 
motivos, com especial foco para o Brasil.

«Outra área de actuação com potencial de cres-
cimento, que não podemos alocar a um mercado 
em específico, mas sim ao conjunto de mercados 
que representam são as grandes cadeias de 
distribuição nas áreas alimentares, como 
o Lidl, Halfords, Tchibo, Aldi, Kaufland, 
Carrefour, que cada vez mais incorporam 
na sua oferta produtos ligados ao ciclismo. 
As grandes superfícies de desporto como a 

Decathlon e a Intersport, Sport Zone, Sprinter, 
continuarão a figurar na estratégia da empresa 
e estou certo que continuaram a ter um peso 
bastante importante no volume de negócio do 
grupo», adianta o CEO.

INOVAR PARA CRESCER
Para manter o crescimento consolidado, foi criado 
em 2005 um departamento de inovação, onde, 
para além da atenção dispensada ao levantamento 
de problemas e estudo de potenciais soluções, 
tem a seu cargo todo o trabalho de investigação e 
desenvolvimento de novas tecnologias, materiais, 
bem como o registo de patentes. O investimento 
em I&D em 2016 foi de aproximadamente 464 
mil euros. «Ao longo dos últimos anos, a ino-
vação tem desempenhado um papel fulcral na 
actuação do Grupo Polisport e está patente nos 
nossos produtos através da utilização de materiais 
ecológicos, do desenvolvimento de tecnologias 
exclusivas na produção de plásticos, do design 
de produto, já por diversas vezes premiado, e 
também nas metodologias internas de trabalho», 
acrescenta Pedro Araújo. 

Ainda no âmbito da inovação de pro-
cessos, a Polisport tem também em 
funcionamento uma plataforma 
colaborativa a que chamou “Rede 
de Ideias”, em que todos os funcio-
nários da empresa são incentivados 
a contribuir com ideias sobre novos 
produtos ou soluções que permitam 
melhorar o funcionamento da em-

presa. Já «em termos de estratégia 
de negócio, estamos atentos ao novo 

paradigma da revolução 4.0 e o que 
isso implica. O nosso modelo de negócio 

está a ser repensado tendo em conta a 
nova dinâmica da cadeia de distribuição 
do mercado das bicicletas e do Off-road», 
afirma o CEO, acrescentando que «a Polis-
port está ainda atenta ao novo paradigma 
do Bike Sharing, que cada vez mais é uma 
realidade emergente por todo o mundo». 

A P O I O :

“REDE DE IDEIAS” 
A POLISPORT TEM EM FUNCIONAMENTO UMA PLATAFORMA 
COLABORATIVA A QUE CHAMOU “REDE DE IDEIAS”, EM QUE 
TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SÃO INCENTIVADOS A 
CONTRIBUIR COM IDEIAS SOBRE NOVOS PRODUTOS OU SOLUÇÕES 
QUE PERMITAM MELHORAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
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A adopção de um enquadramento fiscal de médio prazo 
ajudaria a reduzir a pro-ciclicidade das despesas públicas

PRIMEIRO MÊS EM LUANDA É O MAIS CARO DO MUNDO 
Luanda é, este ano, a cidade do mundo com os custos mais elevados relativos ao primeiro mês para expatriados, 
alcançando um valor de 3259 dólares, segundo o 2017 Relocation Price Index, realizado pela empresa alemã 
Movinga. O relatório indica que o valor alcançado em Luanda supera o de cidades como Nova Iorque, com 3084 
dólares, e São Francisco, com 3050 dólares. Os restantes sete lugares cimeiros são ocupados por Zurique, Londres, 
Hong Kong, Sidney, Singapura, Tóquio e Seattle. A lista, que inclui 75 cidades, termina com Tunes, com custos 
estimados em 397 dólares. De acordo com a Movinga, o preço médio em Luanda para um apartamento com 35 
metros quadrados ronda os 2030 dólares, enquanto os custos com alimentação e bebidas superam os 1100 dólares. 

NOVA PAUTA 
ADUANEIRA 
SUJEITA A 
APROVAÇÃO

A NOVA PAUTA ADUANEIRA 
DE ANGOLA, QUE ENTRA ESTE 
ANO EM VIGOR, ESTÁ PRONTA 
E VAI SER SUBMETIDA AO 
CONSELHO DE MINISTROS 

 Hermenegildo Gaspar, 
administrador-geral da 

Administração Geral Tributária 
(AGT), indicou à agência noticiosa 
Angop que o documento tem 
como traço principal o incentivo 
à produção nacional, sobretudo 
agrícola, e irá substituir a que está 
em vigor desde 2014. O documento 
isenta de impostos mais de 366 
produtos, contra 914 da anterior, 
tendo sido agravadas em 35% as 
taxas de importação do inhame, 
couve e repolho, reservatórios, 
cisternas, cubas e recipientes 
análogos de capacidade superior 
a 300 litros, tijolos, placas (lajes), 
ladrilhos e outras peças cerâmicas. 
O alho, cenoura, papel higiénico, 
toalhas e guardanapos de mesa, 
lenços de papel, grades para 
acondicionar bebidas e outras 
mercadorias e tubos galvanizados 
e de saneamento vão sofrer 
agravamentos na ordem dos 30%. 
O feijão sofreu o maior aumento, 
com 45%. As taxas de importação 
de viaturas foram agravadas por 
razões ambientais, sociais, de saúde 
e segurança rodoviária, figurando 
neste grupo os veículos ligeiros e 
pesados com mais de três e menos 
de cinco anos de uso.

 A economia angolana estagnou em 2016, impactada pelo «choque do preço do petróleo 
que começou a meio de 2014» e que reduziu substancialmente as receitas fiscais e as 

exportações, indica o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) relativo à consulta 
realizada em 2016 ao abrigo do Artigo IV. O sector petrolífero, de acordo com as previ-
sões que constam no documento, terá crescido 0,8% ao passo que o sector não petrolífero 
sofreu uma contracção de 0,4%. A contracção do sector não petrolífero foi motivada pelo 
sector industrial, construção e serviços. «A produção industrial, pese embora o potencial 
para substituir as importações, foi limitada pela escassez de matérias-primas importadas 
devido à disponibilidade limitada de divisas», refere o FMI. Os directores executivos do 
FMI elogiaram as autoridades por tomarem medidas para mitigar o impacto do choque, 
mas pediram novas medidas para estabilizar as condições macroeconómicas e enfrentar 
com mais força a dependência do petróleo e diversificar a economia. Além disso, «também 
enfatizaram a necessidade de saldar os pagamentos internos em atraso e congratularam-se 
com os planos de reestruturação das empresas estatais».  

ECONOMIA ESTAGNADA 
EM 2016 

ANGOLA
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BPC RETOMA 
CRÉDITO À 
ECONOMIA ESTE 
TRIMESTRE

A falta de normas técnicas que permitam certificar os processos 
e produtos e de entidades que garantam aos consumidores a 
fiabilidade prevista no sistema de qualidade e normalização  
vigente prejudica a competitividade da indústria de Angola

Bernarda Martins, ministra da Indústria, 
afirmou, citada pela Angop que estas 

falhas abrem caminho para a introdução, no 
mercado, de produtos de má qualidade que 
fazem concorrência desleal aos produzidos 
com padrões internacionais. Segundo a 
ministra, é necessário apoiar a indústria 
angolana com programas de formação para 
os empresários e para os trabalhadores, de 
incentivo à iniciativa empresarial e à ino-
vação de processos e de produtos através de 
centros tecnológicos. «O reflexo da realidade 
macroeconómica traduziu-se, no caso da 

indústria transformadora, na contracção do 
mercado interno com impacto nas vendas 
das empresas, agravado pela carência de 
divisas disponibilizadas às nossas indústrias 
para a aquisição de matérias-primas, peças 
e assistência técnica ao exterior», referiu 
Bernarda Martins. Dados fornecidos pela 
ministra indicam que o sector da indústria 
transformadora conta com duas mil empre-
sas activas, emprega 30 mil trabalhadores, 
representa 4,3% do Produto Interno Bruto 
e, entre 2009 e 2013, licenciou negócios 
avaliados em 1,3 mil milhões de dólares.

O BANCO DE POUPANÇA 
E CRÉDITO (BPC) VAI 
LEVANTAR, NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE, A SUSPENSÃO 
DA CONCESSÃO DE 
CRÉDITO À ECONOMIA QUE 
TINHA ANUNCIADO EM 2015

 O anúncio foi realizado por 
Zinho Baptista, presidente 

da Comissão Executiva, citado 
pela agência Macauhub. Na 
altura, a instituição referiu a 
redução de recursos devido à 
baixa do preço do petróleo no 
mercado internacional para 
suspender a concessão de 
crédito. No referido período, o 
Estado passou a arrecadar menos 
receitas com a venda do petróleo 
e, por via disso, poucos fundos 
passaram a estar disponíveis no 
BPC, maior operador do Estado 
para emprestar às empresas 
e famílias e que apresenta a 
mais elevada taxa – 23% – de 
crédito malparado ou vencido 
a mais de 90 dias do sistema 
financeiro angolano, acrescenta 
a agência. O Banco de Poupança 
e Crédito tem como accionistas 
o Ministério das Finanças, 
em representação do Estado 
angolano, a Caixa de Segurança 
Social das Forças Armadas 
Angolanas e o Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS).

INDÚSTRIA 
PREJUDICADA  
POR FALTA DE 
NORMAS TÉCNICAS

corretor de seguros dividas
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PNA COM INVESTIMENTO DE 110 MIL MILHÕES
O Plano Nacional da Água (PNA) angolano, já aprovado em Conselho de Ministros, está estimado em 110 mil 
milhões de dólares (102,7 mil milhões de euros) e deverá estar concluído em 2040. Segundo o secretário de 
Estado das Águas, citado pela agência Angop, muitas das acções previstas no PNA já estão em curso, como 
são os casos das obras do Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca (Malanje) e de ampliação da barragem 
de Cambambe (Cuanza Norte). Luís Filipe da Silva afirmou ainda que quinquenalmente a programação 
financeira deverá ser revista de forma a integrar ajustes pontuais. O Plano Nacional da Água vai funcionar 
como instrumento orientador na definição de políticas e estratégias da gestão dos recursos hídricos do país.

AON AGRAVA RISCO  
DE MOÇAMBIQUE
A última da corretora de seguros de risco  
Aon a Moçambique agravou para Elevado  
o Risco Político, Risco de Incumprimento  
e Transferências Externas do país

Os analistas da consul-
tora Aon, citados pela 

Macauhub, referem que devido 
à deterioração da notação de 
risco geral ocorrida no último 

crise de dívida, exacerbada 
pela descoberta de fraude go-
vernamental e a subsequente 
suspensão do financiamento e 
ajuda internacionais, incluindo 
do programa de assistência do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI)», escreveram os analistas.

No documento é referin-
do ainda que se antecipam 
dificuldades a curto e médio 
prazo, não só no pagamento 
das dívidas mas também no 
ambiente de negócios no país.

«A auditoria internacional 
em curso deverá revelar que 
os níveis de dívida actuais são 
insustentáveis, o que quer dizer 
que mais reestruturações de 
dívidas vão ser necessárias», 
adianta o relatório, acrescen-
tando que «tal pode minar o 
ambiente de negócios para os 
empresários internacionais».

trimestre de 2016 Moçambique 
passa de uma classificação 
de “Médio-Elevado” para a 
classificação “Elevado.”

«Moçambique atravessa uma 

ACESSO AO MAR 
COM NOVAS 
REGRAS

O ACESSO AO MAR PARA 
ACTIVIDADES DE PESCA OU  
PESQUISAS  DEVERÁ PASSAR 
A SER REGULADO A PARTIR 
DESTE ANO, PARA PERMITIR 
O APROVEITAMENTO DO 
POTENCIAL DA COSTA 
MOÇAMBICANA

A informação foi avançada 
pelo ministro do Mar, Pescas 

e Águas interiores, Agostinho 
Mondlane, citado pelo jornal O  
País. A Política Estratégica do Mar 
prevê um conjunto de regulamentos 
legais, que ainda serão discutidos 
em profundidade. Uma das linhas  
de orientação é que o acesso ao mar 
pelas embarcações seja realizado 
mediante autorização do governo, 
indicou o ministro. «Para 2017, os 
grandes desafios consistem em 
alinhar a Lei do Mar para que tenha 
uma abordagem mais abrangente, 
visto que a lei actual foi elaborada 
na perspectiva de desenvolver a 
actividade de transporte marítimo, 
mas a actual pretende olhar para 
todo o potencial. Também neste 
ano, deve-se submeter ao Governo a 
Política Estratégica do Mar incluindo 
o lançamento público», referiu 
Agostinho Mondlane ao jornal. O 
Governo prevê ainda este ano levar 
à apreciação o regulamento sobre 
as concessões marítimas, para que 
tenha regras de acesso idênticas às 
que existem no acesso à terra.

Este valor supera em 8 mil milhões de meticais  
(107 milhões de euros) as previsões da AT, informou a 

presidente da instituição citada pelo jornal O País. Amélia 
Nakhare referiu que a colecta fiscal superou a meta num 
ano «marcado por encerramento de empresas e por uma 
crise económica e financeira profunda». A presidente da AT 
reconheceu que a instituição que dirige tem fragilidades, 
atendendo a que apenas uma minoria dos moçambicanos 
paga impostos, «o que interfere de forma negativa na 
capacidade de arrecadação fiscal do Estado». De acordo 
com Amélia Nakhare, os desafios da instituição para 2017 
passam pela redução do tempo de desembaraço aduaneiro 
no porto de Maputo e a redução do contrabando de 
bebidas alcoólicas, que representa cerca de 60% do 
produto que se encontra à venda em Moçambique.

META DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS SUPERADA EM 2016
A META DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE (AT) FOI 
SUPERADA EM 2016, TENDO ALCANÇADO OS 173 MIL MILHÕES DE METICAIS (2,3 MIL MILHÕES DE EUROS)

MOÇAMBIQUE
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Segundo o novo ministro da Economia 
e Finanças, João Fadiá, citado pela 

agência Lusa, «as finanças públicas da 
Guiné-Bissau encontram-se numa situação 
muito grave (…) o que não pode continuar».

João Fadiá referiu ainda que a dívida 
do Estado para com a banca comercial e o 
mercado financeiro da União Económica e 
Monetária Oeste Africana (UEMOA) «não 
trouxe melhorias», já que «esse dinheiro foi 
parcialmente utilizado para o pagamento 

de artigos de luxo, caso de viaturas, sem 
que se construísse nada que pudesse servir 
a população».

O ministro da Economia e Finanças, 
que até à sua entrada para o governo, em 
Novembro de 2016, era director do Banco 
Central de Estados da Africa Ocidental 
(BCEAO) para a Guiné-Bissau, diz-se preo-
cupado com o ritmo do endividamento do 
país após o perdão de dívida aos parceiros 
bilaterais e multilaterais em 2010.

A dívida da Guiné-Bissau a instituições financeiras de países da África 
Ocidental já supera os 200 milhões de euros depois de terem sido 
contraídos novos empréstimos

OBRAS PARA 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E 
SANEAMENTO 
COM NOVO 
FUNDO

CABO VERDE

GUINÉ-BISSAU

DÍVIDA DO ESTADO  
SUPERA OS 200 MILHÕES

CONTA JÁ COM 4,5 
MILHÕES DE EUROS 
CEDIDOS PELO 
LUXEMBURGO, AO  
ABRIGO DO 4.º PIC
   

 As obras em infra-
estruturas de 

abastecimento de água e 
saneamento serão financiadas 
através de um fundo a ser 
criado este ano pelo governo, 
anunciou Gilberto Silva, 
ministro da Agricultura e 
Ambiente. O fundo, que 
deverá ser criado dentro de 
seis meses, conta já com 4,5 
milhões de euros cedidos 
pelo Luxemburgo, ao abrigo 
do 4.º Programa Indicativo 
de Cooperação (PIC), 
assinado entre os dois países 
em 2016. «Mas é claro que 
precisamos de muito mais 
recursos internos e externos 
e, por conseguinte, estamos 
a discutir com os nossos 
parceiros o seu envolvimento 
nesta opção bastante 
avisada para o contexto que 
enfrentamos agora», afirmou 

o ministro citado 
pela agência Lusa. 
Segundo Gilberto 

Silva, podem vir a 
ser necessários 70 mil 
milhões de escudos 

(633 milhões de 
euros) para 

financiar 
projectos  
a 20 anos.
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ESPECIAL GOLFE
WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE

«O WCGC TEM VINDO A 
CRESCER TODOS OS ANOS»

SÃO ESPERADOS 600 PARTICIPANTES NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO WORLD CORPORATE 
GOLF CHALLENGE QUE, A PARTIR DO PRÓXIMO DIA 18, PERCORRE OS MELHORES 
CAMPOS DE GOLFE DO PAÍS. COM A FINAL MUNDIAL A DECORRER NOVAMENTE 

EM CASCAIS. MANUEL DI PIETRO, DIRECTOR DO PORTUGAL GOLF SHOW, 
REVELA AS MAIS-VALIAS DE FAZER UM EVENTO COMO ESTE EM PORTUGAL

MANUEL DI PIETRO
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O World Corporate Golf Challenge 
nasceu em 1993, mas apenas começou a 
ser disputado em Portugal em 1998. Que 
evolução tem vindo a ter este torneio 
e o que esperar este ano?
O WCGC tem vindo a crescer todos 
os anos em Portugal, desde a data da 
compra da licença por parte da Por-
tugal Golf Show. O torneio reafirmou 
em todas as regiões que se disputa e 
o número de inscrições e empresas a 
participar tem sido cada vez maior. 
Esperamos que 2017 confirme este 
crescimento com a presença de cerca 
de 600 participantes.

A Portugal Golf Show é a representante 
em Portugal do WCGC. Quais os desafios 
que a organização de um evento como 
este enfrenta?
Os desafios na organização desta 
prova estão sempre ligados a uma 
responsabilidade de realizar um evento 
empresarial /golfe com detalhes de 
excelência, onde os patrocinadores 
fazem uma clara aposta em activar os 
seus produtos.

O nosso principal desafio será fazer 
com que os participantes tenham uma 
experiencia memorável e que relembrem 
o evento como sendo o maior torneio 
amador para empresas do mundo!

O WCGC é um torneio de golfe para 
empresas, com a participação de ges-
tores de topo de todo o mundo. Num 
evento com tantas oportunidades de 
networking espera-se que sejam criadas 
muitas relações de negócios?
O nosso lema é “Bringing the world 
of business together” e está sempre 
presente em todas as ocasiões onde 
um torneio se realiza. 

Estamos certos de que são criadas 
muitas relações de negócios e criadas 

oportunidades de relações comercias 
entre os participantes do WCGC.

A Final Mundial irá levar a Cascais re-
presentantes de mais de 45 países. Qual 
o impacto esperado na economia local?
Este ano será a terceira edição da Final 
Mundial em Cascais. É uma clara aposta 
da Câmara de Cascais numa divulgação 
de Cascais como destino de excelência 
para férias, um destino com capacidades 
de receber investimento ou mesmo até 
para viver. Em todos os países do mundo 
onde o WCGC está presente, as provas 
tem o slogan de “Road to Cascais”. O 
impacto mediático deste evento tem 
uma enorme dimensão e gera mais de 
450 milhões de impactos qualificados 
em todo o Mundo.

Com patrocinadores tão fortes como 
a Oni, Bosch, entre outros, podemos 
esperar algumas surpresas?
A Oni fez uma grande aposta associando 
a sua marca ao naming da prova num 

sentido claro de estar junto dos deci-
sores corporativos e aproveitá-lo como 
um excelente veículo de comunicação 
empresarial. Os patrocinadores oficiais 
estão a preparar acções muito distintas 
e com muitas surpresas de qualidade 
para os participantes. 

A próxima edição contará com as 
parcerias da Bosch, Dois, Garofalo, 
Jaguar/Land Rover, Top Atlântico e 
Turkish Airlines.

A China venceu o ano passado a final 
Mundial. Quer dar algum palpite sobre 
quem irá vencer este ano?
É sempre muito difícil fazer uma previsão 
sobre a equipa que vencerá a prova, mas 
confesso que gostaria muito de voltar 
a ver Portugal campeão do Mundo. Já 
o fomos quatro vezes e somos sempre 
uma equipa candidata!  

 >> Manuel Di Pietro, CEO Portugal Golf Show  
e Licensee Holder WCGC Portugal/Angola

O NOSSO LEMA É 
“BRINGING THE 

WORLD OF BUSINESS 
TOGETHER” E ESTÁ 

SEMPRE PRESENTE EM 
TODAS AS OCASIÕES 

ONDE UM TORNEIO SE 
REALIZA. ACREDITAMOS 

QUE SÃO CRIADAS 
MUITAS RELAÇÕES 

DE NEGÓCIOS 
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SHOPPING

Ouro, azul e
Brilho

DEPOIS DAS FESTAS E EM JEITO 
DE INÍCIO DE ANO, COMECE 
EM TONS SUAVES. DOS PASTEL 
AOS AZUIS. PORQUE OS 
MESES QUE SE AVIZINHAM 
PROMETEM UM MAR DE COR

 >> Choker de pérolas
UTERQÜE
89 euros

 >> Clutch em veludo
MARIA/MALETA

120 euros

 >> Sandália
SALVATORE  
FERRAGAMO
(na Loja das Meias) 
PVP sob consulta

 >> Óculos de sol
JIMMY CHOO
(na Óptica Boavista) 
395 euros

 >> Casaco bordado
UTERQÜE

PVP sob consulta
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 >> SpeedyTuesday
OMEGA

 >> Quimono
OYSHO
35,99 euros

 >> Vestido
GONÇALO PEIXOTO

 >> Caneta Bonheur
MONTBLANC
700 euros

 >> Saco em pele
SALVATORE FERRAGAMO
(na Loja das Meias) 
PVP sob consulta

 >> Météorites
GUERLAIN
54,60 euros

 >> Creme Orchidée Impériale
GUERLAIN
513 euros

 >> Tratamento  
de olhos anti-idade
NUXE
45 euros

 >> Lápis Easy Smocky Eye
SEPHORA

12,95 euros



102     FEVERE IRO 2017

RESTAURANTE
POR :

Mª João Vieira Pinto

O CHEF ANTÓNIO LATAS JÁ ESTEVE NO BICA DO SAPATO E FOI QUEM ABRIU O LA CAFFÉ.  
DESDE JUNHO, TEM ESTADO A REINVENTAR O PAÇO DA RAINHA. PROPOSTAS  
ONDE A FRESCURA DOS INGREDIENTES SE DESTACA E ONDE O SABOR É REI

Este Paço (também)  
é para rainhas
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de Bragança. Foi no momento certo que 
cinco amigos que o frequentavam com 
regularidade q.b. se juntaram para não 
o deixar desparecer, meteram mãos a 
obras e o recuperaram, trazendo ainda 
para o núcleo de sócios o gerente do res-
taurante de todos os tempos, e também 
ele já um amigo, Guilherme Farinha. 
Os actuais responsáveis pelo espaço são 
amantes da boa gastronomia. Gostam 
de conversar e contar a história. Mas, 
na altura de dar nomes e rostos ao novo 
projecto, preferem que seja o chef, a sua 
equipa e os pratos por eles desenhados 
a fazer as honras da casa.

O antigo Paço da Rainha servia comida 
portuguesa tradicional, de tacho. A nova 
gerência seguiu novo caminho. Quem 
vai e prova, também aprova. 

pensar que já há doce a mais e ainda só 
está nos primeiros pratos de aconchego 
de estômago, mas a verdade é que ele 
não se sobrepõe. Até porque há uma 
própria atenção do chef à quantidade 
de açúcar, que não quer elevada. Para 
prato principal, um bacalhau fresco 
em risotto de tomate e coentros. E, a 
fechar, um pudim de gemas do frades 
de Alcobaça com xantana de laranja.

António Latas não se demora em ex-
plicações. Prefere que nos entreguemos 
à arte de saborear. Nós assim fizemos e 
não demos o tempo por mal entregue. 
A qualidade dos ingredientes sobressai 
pelo sabor que lhes confere. A confecção, 
sem atropelos, destaca os elementos de 
cada prato. Pelo meio, e  também aqui, 
há uma preocupação no empratamento.  

E se é de quem tem saudades do “chá 
das cinco”, pode sempre procurar o Paço 
da Rainha aos sábados, perder-se nos 
chás, nos scones caseiros, nos vários 
doces, macarons ou chocolate quente.

Sim, o Paço da Rainha esteve para 
fechar depois de 30 anos a servir refei-
ções em frente ao Palácio da Bemposta, 
outrora residência da Rainha Catarina 

ão, o chef não é estre-
la Michelin. Nem tão 
pouco o espaço é dos 
trendy, numa cosmo-
polita rua do centro 
de Lisboa. Mas que 
vale a pena ir até ao 
Paço da Rainha, bem 
em frente ao Palácio 
da Bemposta – para 

os lados do Campo Mártires da Pátria -, 
vale. Não estava no seu radar gastronó-
mico? Então acompanhe a experiência 
da Marketeer e talvez mude de ideias.

A cozinha é conduzida pelo chef António 
Latas. Com mais de 20 anos a trabalhar 
na área, já esteve no Vila Vita, nas Pou-
sadas de Portugal, no Bica do Sapato e foi 
o responsável pelo sucesso dos chás da 
tarde no LA Caffé, na Avenida da Liber-
dade. De todos por onde passou trouxe 
conhecimentos, influências, inspirações 
e aromas. Exigente, na confecção e na 
escolha dos ingredientes – «o queijo tem 
que ser de Azóia e é, mesmo, comprado 
lá» - foi aliciado há uns meses a desenhar 
toda uma nova carta e conceito para o 
agora reaberto Paço da Rainha. Sim, 
reaberto, que o restaurante já existia 
mas sob outra gerência e com outras 
ementas. Mas já lá vamos!

No dia em que a Marketeer lá almo-
çou, começou por experimentar uma 
cavala marinada sobre uma base de fo-
caccia (também ela receita do chef) que 
chega à mesa decorado com pequenas 
begónias comestíveis. Neste caso, uma 
cavala fresquíssima, no ponto de sal.

Seguiu-se um tártaro de atum (dos 
Açores, claro) com manga e sal de wa-
sabi. Se a manga lhe poderia trazer o 
doce, o wasabi corta a intensidade e o 
atum destaca-se. E, a fechar o trio das 
entradas, um estaladiço de queijo de 
Azóia com compota do chef. Sim, pode 

N
 >> Chef António Latas 

INFORMAÇÕES
 Paço da Rainha nº 66, Lisboa
 21 885 27 52

 de terça a sábado das 12h30 às 15h e das 
19h30 às 23h. Domingos das 12h30 às 15h. Este 
horário é provisório até começar o Chá das Cinco.
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ara baptizar este seu novo modelo a Skoda lembrou-se do urso Kodiak, que vive 
na ilha com o mesmo nome, no Alaska, mantendo assim a linha inaugurada com 
o Yeti, denominação do mítico abominável homem das neves do Tibete, de ligar 
os seus modelos a animais associados a regiões longínquas e nevadas.

MOTORES DE 125 A 190 CV
A gama Kodiaq desdobra-se por cinco motorizações: o bloco 1,4 gasolina em versões 
de 125 e 150 cv, o 2.0 gasolina 180 cv, e o 2.0 turbodiesel, declinado em versões de 
150 e 190 cv, com tracção dianteira ou integral 4X4, associados à caixa manual 
de 6 velocidades ou às transmissões automáticas de dupla embraiagem de 6 ou 

7 velocidades, consoante as versões. A motorização 2.0 TDI 150 cv de tracção dianteira e caixa 
automática de dupla embraiagem DSG de 7 velocidades deverá fazer o coração da gama no mercado 
nacional, onde o Kodiak será vendido na versão sete lugares, o que lhe permitirá a homologação 

Aposta em grande
O KODIAQ, O NOVO SUV MÉDIO DA SKODA, CHEGA A PORTUGAL 

JÁ EM ABRIL. É O PRIMEIRO VERDADEIRO SUV DA SKODA, 
APRESENTANDO-SE EM VERSÕES DE 2 E 4 RODAS  

MOTRIZES E CONFIGURAÇÃO 7 LUGARES

SKODA KODIAQ

MOTOR

POR :
Álvaro de Mendonça

automonitor.pt

P
SKODA KODIAK 2.0 TDI

Dimensões (mm) 
Comprimento: 4697

Largura: 1882
Altura: 1655

Entre eixos: 2791
Motor

4 cilindros em linha, 1968 cm3, 
Turbodiesel

Potência máxima
150 cv / 3500–4000 rpm

Binário máximo
340 nm / 1750–3000 rpm

Transmissão
Automática DSG, 7 velocidades

Tracção
Dianteira

Velocidade máxima
198 km/n

Aceleração (0-100 km/h)
10,1 segundos

Consumo combinado
4,9 l/100 km

Emissões CO2
129 g/km

MOTOR
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RENAULT KADJAR

FEITO À MEDIDA
POR : Rafael Reis

Para quando há a oportunidade de fazer um desvio do habitual de estrada, a 
Renault pensou no Kadjar, o crossover do segmento C que chega ao mercado 
português um ano e meio após o seu lançamento na Europa. O motivo: as dimen-
sões originais do modelo francês implicariam a classificação de classe 2 nas por-
tagens em Portugal. A solução: construção de um eixo traseiro específico para 
o mercado nacional. Feitas as alterações, concebidas pela Renault Tech – uma 
divisão da Renault Sport Cars – , o modelo já pode ser classificado como classe 1 
em Portugal (desde que o condutor possua Via Verde) e surge como opção para 
os que não dispensam uma volta em terrenos mais desafiantes.

O Kadjar chega com apenas uma motorização disponível, um bloco diesel 
Energy 1.5 dCi, com 110 cv de potência, atingindo os 100km/h em 11,9 segundos 
e registando uma velocidade máxima de 185 km/h. Conta com uma caixa manual 
de seis velocidades e anuncia um consumo combinado de 3,9 litros/100 km, emi-
tindo 103 gramas de C02/km.

Com 4,45 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,65 metros, 
tem 20 cm de altura ao solo que lhe permitem aventurar-se por caminhos irregu-
lares. Apesar de não estar disponível uma versão de tracção integral, fruto das 
alterações concebidas, este modelo beneficia da estrutura autoportante reforça-
da das versões 4X4 do Kadjar e de um eixo traseiro multibraço, também oriundo 
da versão de tracção integral, com afinação específica para esta versão 4X2. A 
pensar nos terrenos mais acidentados, a versão Xmod contempla o sistema de 
tracção às duas rodas Grip Control, função integrada no sistema antipatinagem, 
que se faz acompanhar pelos pneus para todas as estações Mud & Snow.

A bagageira apresenta uma capacidade de 472 litros (com kit de enchimento 
de pneus) que, mediante o rebatimento dos assentos traseiros, pode alcançar os 
1478 litros. No exterior, destacam-se elementos como as guias dianteiras de LED 
em forma de “C”, jantes de 17 polegadas e as barras de tejadilho longitudinais.

Na lista de equipamento constam a função Stop & Start, sistema multimédia 
Renault R-Link 2 com ecrã de 7’’ e cartografia da Europa, somando-se ainda 
opcionais como alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais 
de trânsito, alerta de ângulo morto, sistema de travagem de emergência activa e 
sistema de ajuda ao estacionamento Easy Park Assist.

O Renault Kadjar está disponível a partir de 29.710 euros, preço corresponden-
te à versão Xmod. Já a variante Exclusive, que permite uma maior personalização 
e equipamento, arranca nos 31.600 euros. 

como monovolume e a vantagem de pagar 
classe 1 nas portagens. A habitabilidade 
interior e a capacidade da bagageira estão 
entre as melhores do segmento.

O motor gasolina de 150 cv está equi-
pado com o sistema de “andar à vela”, 
que desliga metade dos cilindros quan-
do a deslocação por inércia não exige o 
pleno funcionamento, com vantagens 
nos consumos. O sistema 4x4 distribui 
automaticamente força para o eixo traseiro, 
quando detecta que as rodas dianteiras 
estão a perder tracção. Em termos de 
consumos, a versão turbodiesel 150 cv 
de tracção dianteira e com caixa manual 
é a menos gulosa, anunciando na ordem 
dos 5 litros/100 Km, melhor que todos 
os seus rivais mais directos.

CONTROLO À DISTÂNCIA
O Kodiaq pode ser equipado com vários 
sistemas de segurança activa e de ajuda à 
condução, como o alerta de saída involun-
tária de faixa de rodagem, o detector de 
veículos no ângulo morto, cruise control 
adaptativo, sistema de estacionamento 
semi-automático, quatro câmaras com 
visão 360 graus em redor do veículo 
(Area View), travagem de emergência 
em cidade e sistema anti-colisão frontal 
e de detecção de peões. Para o interior, 
a Skoda disponibiliza quatro sistema 
multimédia com a possibilidade de criar 
uma rede wi-fi no veículo. 

Uma app permite que a partir de um 
smartphone seja possível localizar o Ko-
diaq, consultar à distância o estado do 
veículo, as médias, os consumos e o nível de 
combustível, ou enviar informações para 
o sistema de navegação. Outras opções 
engenhosas são as protecções plásticas 
retráteis nas portas, o compartimento para 
guarda-chuvas nos apoios de braço das 
portas dianteiras ou o sistema de ajuda 
a manobras com reboques. 
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MOTORES  
DE CRESCIMENTO

A APOSTA NA INOVAÇÃO E O APOIO AO EMPREENDEDORISMO PELAS EMPRESAS 
PORTUGUESAS TEM SIDO CRESCENTE. DESDE A ALAVANCAGEM DE START UPS ATÉ À ENTREGA 

DE PRODUTOS/SERVIÇOS DIFERENCIADOS, SÃO HOJE MUITOS OS EXEMPLOS DE NEGÓCIOS 
QUE GANHAM COM ESTES INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO
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aumento da competitividade 
da economia é dinamizado, 
entre outros factores, pela 
aposta na inovação, seja de 
produtos, serviços ou proces-
sos, e pela criação de novos 
negócios.  

Cientes da importância 
destes dois vectores, as em-
presas portuguesas têm vindo 

a trilhar caminho neste sentido. 
O último Inquérito Comunitário à Inovação - 

CIS 2014, apresentado no último trimestre do ano 
passado pela Direcção-Geral de Estatísticas da 
Educação e Ciência (DGEEC), assim o demonstra.

Este inquérito bianual, respeitante às activida-
des de inovação desenvolvidas pelas empresas no 
período 2012 a 2014 em Portugal, em Inovação de 
produto, de processo, organizacional e de marketing, 
revela que mais de metade das empresas portugue-
sas (53,8%) realizou algum tipo de actividades de 
inovação (produto, processo, organizacional e/ou 
de marketing). Do total das empresas inquiridas, 
44,6% realizou actividades de inovação de produ-
to e/ou processo (inclui actividades de inovação 
abandonadas ou incompletas).

Este inquérito revela ainda assim que, em rela-
ção ao período anterior (2010 - 2012), verificou-se 
um decréscimo da percentagem de empresas com 
actividades de inovação, mas um aumento da per-
centagem de empresas com actividades de inovação 
de produto e/ou processo.

Por sectores de actividade, a percentagem de 
empresas de serviços com actividades de inovação 
é ligeiramente superior (54,5%) à das empresas do 
sector da indústria (53,4%).

Por regiões, o Centro e a Área Metropolitana 
de Lisboa são as que tiveram mais empresas com 
inovação, sendo que todas as regiões apostaram 

O
sobretudo na inovação de produto 
e/ou processo, sendo a inovação de 
processo a mais frequente, excepto 
nos Açores, refere o inquérito. Já 
no que diz respeito a dimensão, 
foram as grandes empresas que 
mais inovaram (81,8%), e a ino-
vação de processo é o principal 
tipo de inovação para todas as 
empresas independentemente 
da sua dimensão.

A despesa total com actividades 
de inovação de produto e/ou pro-
cesso realizadas pelas empresas 
em 2014 foi de 2,26 mil milhões 
de euros, o que representa um 
crescimento de 4% face aos 2,17 
mil milhões de 2012.

CTT, NOS ou Fidelidade, em 
áreas de negócio distintas, são 
exemplos da importância des-
tes dois vectores. Seja através 
da introdução no mercado de 

produtos e serviços inovadores 
desenvolvidos in-house, ou da 
colaboração com empreendedores 
que trazem novas dinâmicas ao 
negócio, estas empresas estão 
hoje na vanguarda dos sectores 
de negócio em que se inserem. 

Iniciativas como o Protechting, 
desenvolvido pela Fidelidade e 
Fosun, em parceria com a Beta-i, 
são um dos exemplos de sucesso 
neste âmbito. Trata-se de um 
programa de apoio ao empreen-
dedorismo e incentivo à criação 
e desenvolvimento de projectos 
e oportunidades de negócio nas 
áreas da Protecção e Prevenção; 
Serviços (Fintech e Insuretch) 
e Saúde.

Os CTT, por exemplo, lança-
ram em Novembro o concurso 
Future Opens, para dar aos no-
vos empreendedores e startups, 
muitos sem rede de contactos, 
a possibilidade de testarem os 
seus produtos e/ou serviços nos 
diversos estágios de maturidade, 
nas Lojas CTT, permitindo-lhes, 
assim, aferir a receptividade dos 
mesmos junto do cliente final.

As iniciativas da NOS, Círculo 
da Inovação, realizada em par-
ceria com o Grupo Imprensa, 
e Prémio Inovação NOS, em 
parceria com a Global Media 
Group, inserem-se numa linha 
de dinamização e “polinização 
inovadora” da sociedade e de 
apoio ao empreendedorismo. 

A PERCENTAGEM 
DE EMPRESAS DE 
SERVIÇOS COM 
ACTIVIDADES 
DE INOVAÇÃO É 
LIGEIRAMENTE 
SUPERIOR (54,5%)  
À DAS EMPRESAS DO 
SECTOR DA INDÚSTRIA

SUBIDAS E DESCIDAS 
VERIFICOU-SE UM DECRÉSCIMO DA PERCENTAGEM 
DE EMPRESAS COM ACTIVIDADES DE INOVAÇÃO, MAS 
UM AUMENTO DA PERCENTAGEM DE EMPRESAS COM 
ACTIVIDADES DE INOVAÇÃO DE PRODUTO E/OU PROCESSO
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CTT

UM DOS CINCO VALORES DOS CTT 
É A INOVAÇÃO. A EMPRESA TEM 
COMO HÁBITO EXPLORAR, DE FORMA 
CONTÍNUA, NOVAS IDEIAS, SOLUÇÕES  
E PROCESSOS PARA GARANTIR O 
MELHOR SERVIÇO AOS CLIENTES  
E O FUTURO DA EMPRESA

PILARES  
PARA O 
FUTURO

adequação dos CTT a novas 
necessidades e realidades tem 
gerado, necessariamente, novos 
serviços. «CTT e-segue e CTT 
Ads são duas novas apostas que, 
acreditamos, vêm colmatar al-
gumas necessidades dos nossos 
clientes», afirma Miguel Salema 
Garção, director de Marca e 
Comunicação dos CTT.Ainda 

em 2016, foi desenvolvida uma nova oferta assente 
em estratégias de diferenciação orientadas para o 
segmento B2C, como CTT e-segue e CTT Ads. Segundo 
o responsável, «a procura constante de estratégias 
vencedoras e o aperfeiçoamento contínuo do portefólio 
de produtos e serviços da CTT Expresso, fazem dos 
CTT a empresa de referência nos segmentos B2B, 
B2C e C2X, renovando ano após ano a liderança».

A importância da inovação para os CTT tem 
ainda como reflexo o Sistema de Gestão de I&D “+ 
INOVAÇÃO, by CTT” que visa sensibilizar para a sua 
relevância e acelerar a geração de projectos inovado-
res na empresa. «Com a iniciativa não se pretende 

A
centralizar a geração e/ou a gestão 
da inovação da empresa num único 
departamento, já que, desde sempre, 
a inovação, até pela sua natureza 
(e seja ela mais incremental ou 
radical) vem acontecendo, cons-
tantemente, em todas as áreas de 
negócio e de forma transversal», 
refere. No entanto, o +INOVA-
ÇÃO disponibiliza informação 
relevante, em particular através 
do pilar “Inovação Exploratória”, 
que apresenta soluções de outros 
operadores postais e tendências 
tecnológicas e/ou outras de cariz 
sociocultural que devem ser tidas 
em conta na renovação da oferta 
dos CTT. 

Do mesmo modo, a informação 
recolhida através de um outro pilar 
do +INOVAÇÃO, o “Observatório 
Exterior CTT”, que acompanha as 
startups (e micro-tendências) que 

possam alinhar com objectivos e 
estratégia da empresa, constitui 
fonte de inspiração e informação. 
É, desta forma, que o +INOVAÇÃO 
contribui para alavancar a concep-
ção, desenho e disponibilização de 
vários novos serviços, produtos e 
soluções que os CTT têm vindo ou 
venham a lançar. Para o director 
de Marca e Comunicação, «uma 
peça-chave são os pivots de inovação, 
colaboradores de diversas direcções 
que cooperam com a equipa que 
dinamiza o +INOVAÇÃO, nos três 
principais pilares que o constituem: 
Inovação Exploratória, Observatório 
Exterior CTT e Gestão das Ideias 
(i.e. o INOV+, by CTT) ».

PROMOVER  
A INOVAÇÃO INTERNA 
A plataforma “INOV +, by CTT” 
foi disponibilizada no primeiro 
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trimestre do ano passado, com o 
intuito de captar as ideias inova-
doras de todos os colaboradores. 
Desde o lançamento, já utilizaram 
a plataforma cerca de 1300 cola-
boradores CTT e foram lançados 
três ciclos de desafios, cada um 
com a duração aproximada de três 
meses. Em cada ciclo são lançados 
entre três a quatro desafios, de 
diversas áreas da empresa, para os 
quais os colaboradores apresentam 
propostas para a sua resolução e/
ou comentários, que permitam 
enriquecer a ideia/solução original.

Foram lançados desafios de 
várias áreas da empresa, como 
Operações, Comércio Electrónico, 
Rede de Lojas, Apoio ao Negócio e 
Marketing de Correios. As soluções 
seleccionadas foram posteriormente 
escrutinadas pelos owners dos 
desafios. As que já seguiram, ou 
irão seguir, para implementação 
serão oportunamente divulgadas. 
«Algumas soluções aprovadas 
têm mais impacto a nível interno, 
que se traduzem na melhoria de 

processos, enquanto outras podem 
ter mais visibilidade para o público 
em geral, já que se consubstanciam 
em novos serviços», acrescenta 
Miguel Salema Garção.

A plataforma INOV+, by CTT 
tem vindo a ser divulgada interna-
mente, em sessões demonstrativas 
presenciais em diversas áreas e 
zonas do País.

APOIO AOS 
EMPREENDEDORES 
Além da inovação, os CTT apoiam o 
empreendedorismo com programas 
como o Future Opens. Segundo 
Miguel Salema Garção, «a iniciativa 
nasceu da vontade de inovar e de 
uma equipa empenhada em fazer 
acontecer.  O concurso coincidiu 
com o Web Summit, em Lisboa, 
e foi uma forma de complementar 
outras iniciativas, aproximando-nos 
do empreendedorismo nacional». A 
ideia consistiu em dar a empreen-
dedores e startups, muitos sem rede 
de contactos, a possibilidade de 
testarem produtos e/ou serviços nos 

diversos estágios de maturidade, 
nas Lojas CTT, permitindo-lhes 
aferir a receptividade dos mesmos 
junto do cliente final.

Com um teste de comercializa-
ção do produto, através do Future 
Opens, os seleccionados podem 
eliminar barreiras identificadas 
e afinar o modelo de negócio ou 
o produto. Por outro lado, ficam 
melhor documentados e preparados 
para apresentarem o seu negócio 
a potenciais investidores. «Num 
período de dois meses, recebemos 
mais de 70 candidaturas. Neste 
primeiro trimestre, teremos as 
primeiras experiências nas Lojas 
CTT. A avaliação da possibilidade 
de uma 2ª edição está planeada. 
Face à excelente receptividade por 
parte de algumas universidades e de 
outros agentes, que acompanham  
e influenciam os novos empreen-
dedores, poderá vir a acontecer um 
concurso ainda mais abrangente».

No âmbito da inovação, o pró-
prio programa +INOVAÇÃO, no 
seu pilar “Observatório Exterior 

 >> Da esquerda 
para direita (foto 
em cima): Ana 
João Cardoso e 
Rui Torres, Rede 
de Lojas CTT; Ana 
Comporta, Marca 
e Comunicação 
CTT; Mafalda 
Garção Almeida, 
Assessoria Jurídica 
CTT; Cristiana 
Teixeira, Marca e 
Comunicação CTT

 >> Miguel Salema 
Garção, director de 

Marca e Comunicação 
dos CTT

A TODOS OS NÍVEIS 
DESDE SEMPRE, A INOVAÇÃO, ATÉ PELA SUA NATUREZA 
(E SEJA ELA MAIS INCREMENTAL OU RADICAL) VEM 
ACONTECENDO, CONSTANTEMENTE, EM TODAS AS 
ÁREAS DE NEGÓCIO E DE FORMA TRANSVERSAL
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CTT”, tem vindo a permitir a 
identificação de startups, com 
diversos graus de maturidade, 
decorrendo, com algumas delas, 
a análise da viabilidade de apli-
cação das soluções desenvolvidas 
às áreas apropriadas dos CTT e, 
com outras, a realização de pilo-
tos para aferir da sua adequação 
ou a celebração de parcerias. Por 
outro lado, tendo como alvo uma 
crescente sensibilização para a 
inovação, os CTT convidam regu-
larmente especialistas em áreas que 
podem configurar oportunidades 
de negócio (ex. impressão 3D) para 
conferências e debates, em que é 
dado a conhecer a uma audiência 
mais alargada, o que de mais rele-
vante está a acontecer “out there”.

Anualmente, realiza-se ainda 
o Dia da Inovação CTT, em que 
se  apresenta «aos principais res-
ponsáveis pela gestão da empresa, 
e através destes às suas equipas, 
uma panorâmica das acções que 
visam promover a inovação e os 
resultados concretos atingidos, e, 
por outro, convidamos oradores 
de outros operadores postais para 

partilharem a sua experiência, 
a vários níveis, no que respeita 
a projectos inovadores», afirma 
Miguel Salema Garção.

OLHAR PARA O FUTURO 
Os CTT tomaram a decisão de 
organizar a 1ª edição do CTT e-
-Commerce Day como corolário 
natural do trabalho que têm vindo a 
desenvolver no âmbito do Comércio 
Electrónico nos mercados onde 
actuam, para assim desenharem 
soluções que melhor respondam a 
problemas de clientes. «O conheci-
mento do mercado é essencial para 
a tomada de decisão empresarial e 
os CTT entenderam que poderiam 
e deveriam levá-lo aos clientes», 
diz. Assim, em meados de 2016 
realizaram um estudo sobre o 
comércio electrónico no mercado 
ibérico e decidiram dá-lo a conhecer 
aos clientes, tendo estes sido con-
vidados a participar na primeira 
edição do CTT e-Commerce Day. 

Agora, e com a participação 
de cerca de 20 especialistas, está 
em preparação um barómetro 
e-Commerce CTT, que visa, tri-
mestralmente, recolher as suas 
perspectivas de evolução do mer-
cado e do negócio a médio prazo. 

A ferramenta cttads.pt é o novo 
elemento do portefólio de soluções  
de publicidade dos CTT, agregados  
na oferta “CTT Ads”. Este serviço,  
que entrou em funcionamento em  
Janeiro, permite conceber, produzir  
e contratar a distribuição de campanhas 
publicitárias usando a rede CTT. cttads.pt 
é uma ferramenta online, especialmente 
dirigida a pequenas e micro-empresas e 
empreendedores que, pela sua dimensão 
ou posicionamento, não têm normalmente 
acesso a agências criativas ou de meios. 
Esta ferramenta online amplia a oferta  
de soluções de publicidade dos CTT, com  
a denominação genérica de “CTT Ads”,  
e fá-la chegar a um segmento de clientes, 
em que muitos não têm departamentos de 
marketing, podendo encontrar em cttads.pt  
um parceiro para fazer crescer os seus 
negócios, com uma comunicação mais 
profissionalizada. Este posicionamento  
de parceria inicia-se logo no acesso ao 
serviço, quando o cliente é questionado 
sobre qual o objectivo da sua campanha, 
com quem pretende comunicar e quais  
os canais que pretende usar e que podem 
incluir várias combinações entre correio 
físico, e-mail e SMS. Em todo o processo, 
o cliente vai tomando conhecimento 
dos custos da campanha, o que permite 
adaptar as necessidades de comunicação 
do cliente ao seu orçamento. Uma vez 
inscrito na ferramenta cttads.pt, o cliente 
tem acesso a vários templates de suportes 
de comunicação, com linguagens gráficas 
contemporâneas e assertivas, que os 
clientes podem usar ou adaptar nas  
suas campanhas, de acordo com  
as suas preferências.

CTT ADS

 >> Orador: Francisco Simão, director de 
Estratégia e Desenvolvimento dos CTT
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A sua marca em boas mãos.

Pode criar e enviar campanhas por correio, e-mail e sms
aos seus atuais e potenciais clientes, em cttads.pt.

Faça como a Marta e o Telmo, do Rio do Prado
e comece já a fazer crescer o seu negócio.

Faça crescer
o seu negócio
em cttads.pt
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SOLUÇÕES INOVADORAS, TECNOLOGIA, 
AUDÁCIA E CRIATIVIDADE SÃO OS 
INGREDIENTES-CHAVE PARA JOVENS 
EMPREENDEDORES, EM BUSCA DA 
OPORTUNIDADE DE REALIZAR UM 
SONHO E CONQUISTAR UM LUGAR  
NO MERCADO INTERNACIONAL

CHEGAR À CHINA 
OU AINDA MAIS 
LONGE

hama-se Protechting e é um 
programa desenvolvido pela 
Fidelidade e Fosun, em par-
ceria com a Beta-i. Trata-se 
de um programa de apoio ao 
empreendedorismo e incentivo 
à criação e desenvolvimento de 
projectos e oportunidades de 
negócio nas áreas da Protecção 
e Prevenção; Serviços (Fintech 

e Insuretch) e Saúde.   
Depois do sucesso da primeira edição, com cerca 

de 140 candidatos, com ideias oriundas de startups 
de vários países, a segunda edição arrancou no dia 
25 de Janeiro, data de abertura das candidaturas 
que se estende até 12 de Março. 

O Protechting oferece um programa completo de 
apoio, formação e orientação, o qual, ao longo de 
seis meses, permite aperfeiçoar o projecto inicial, 
testar o produto ou serviço e melhorar o modelo de 
negócio. «Logo nos primeiro dias, foi-nos imedia-

C
tamente apresentada a directora 
do Serviço de Pneumologia do 
Hospital da Luz para pôr à prova a 
nossa ideia», conta Duarte Mendes 
de Almeida, jovem que integrou a 
equipa vencedora da edição de 2016. 
O projecto da startup Ectosense 
candidatou-se ao Protechting com 
uma proposta: desenvolver uma 
resposta fácil, barata e mais eficaz 
para análise dos distúrbios do sono, 
em particular, para diagnóstico 
da apneia do sono. «Tivemos a 
oportunidade de experimentar o 
nosso produto junto daqueles que 
seriam alguns dos nossos utiliza-
dores, nomeadamente, médicos da 
Luz Saúde e a maior seguradora 
de Saúde do País, a Multicare», 
recorda Duarte, Chief Technolo-
gy Officer (CTO) da Ecotocense. 

«Isto foi essencial para melhorar 
o nosso produto e responder às 
necessidades dos hospitais e das 
seguradoras, e, em última análise, 
às necessidades dos doentes e da 
população em geral».

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 
Tal como na edição anterior, das 
candidaturas iniciais serão selec-
cionados 25 projectos, através de 
um criterioso processo de ava-
liação pelos diferentes parceiros 
que terão em conta a qualidade e 
inovação da proposta, os atribu-
tos da equipa, a potencialidade 
e sustentabilidade do negócio e, 
finalmente o contributo e mais-
-valia que este pode representar 
para a competitividade e inovação 
da Fidelidade e Fosun. As equipas 
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seleccionadas serão convidadas a 
integrar uma semana de bootcamp, 
em Lisboa, onde terão acesso a 
formação intensiva e à orientação 
de especialistas nas áreas da ges-
tão, marketing e tecnologia. Para 
Duarte Mendes de Almeida, «o 
bootcamp foi a fase mais estimu-
lante», recorda. «Quisemos, num 
curto espaço de tempo, responder 
às necessidades das empresas que 
patrocinam o programa. Lembro-
-me da noite antes do pitch, em 
que nos reunimos com os mentores 
da Multicare. Enviaram-nos um 
grande conjunto de dados para 
analisar. Só dormimos uma hora 
nessa noite, mas talvez tenha sido 
o que nos levou à vitória». 

A Ectosense «tem um pé na 
Bélgica e outro em Portugal», 
explica Duarte que, ao saber da 
existência do Programa Prote-
chting, agarrou a oportunidade. 
«Percebemos que era um bom 
“match” com a nossa empresa. O 
nosso produto insere-se na área 
da medicina preventiva, o que ia 
ao encontro das áreas de interesse 
do Protechting e das orientações 
estratégicas das empresas que 
patrocinam o programa.» 

Dos 25 projectos iniciais, que 
passam pela experiência do boo-
tcamp, 15 passam à fase seguinte: 
aceleração. Durante oito semanas, 
as startups seleccionadas terão a 
oportunidade de validar as ideias 
de negócio, num contexto orien-
tado para o mercado, com o apoio 
e acompanhamento individual 
dos mentores Fidelidade, Fosun, 
Luz Saúde e Beta-i, bem como 
de personalidades de referência 
convidadas. Nesta fase, as equipas 

terão acesso a workshops práticos, 
modelagem de negócio, orientação 
personalizada e individualizada, 
preparação para o pitch day e 
eventos de networking.

SER PROACTIVO COMPENSA 
Entre tantas experiências, sublinha 
o vencedor da edição de 2016, «a 
oportunidade de estabelecer rela-
ções próximas com as empresas 
do grupo Fidelidade-Fosun foi um 
factor muito importante». Duarte 
Mendes de Almeida salienta «a 
oportunidade de ter tido vários 
mentores das diferentes empresas 
do grupo, desde médicos da Luz 
Saúde a d   irectores da Multicare 
e da Safemode». Por outro lado, 
recorda, «foi muito enriquecedora 
e estimulante a interacção com 
os outros projectos». No Progra-
ma Protechting, a competição 
transforma-se num estímulo adi-
cional. «Por vezes, tinham desafios 

parecidos com os nossos, o que 
nos deu a possibilidade de ver 
abordagens diferentes sobre como 
melhor responder às necessidades 
das seguradoras, dos hospitais e 
das pessoas em geral.» 

Resultado: «Deste programa 
decorreram várias linhas de co-
laboração com as empresas do 
Grupo Fidelidade que ainda hoje 
estão a ser desenvolvidas», refere 
Duarte Mendes de Almeida, no-
meadamente, «um estudo clínico, 
em colaboração com a Luz Saúde, 
bem como as discussões que se 
mantêm com a Multicare e a 
Safemode, na área da medicina 
preventiva».       

Os três finalistas do Programa 
Protechting são aqueles que se 
destacam no pitch day, pelo com-
promisso e entrega ao programa, 
pelo potencial e viabilidade da 
proposta e pelo impacto que o 
projecto representa para a socie-

O que é o Protechting?
É um programa que apoia jovens empreendedores, startups, soluções inovadoras  
e oportunidades de negócios com impacto social dentro do ecossistema Fidelidade  
e Fosun. O Protechting tem quatro grandes objectivos: 
  Aumentar a cultura de inovação
  Atrair startups e empresários do círculo Fidelidade e Fosun
  Criar serviços inovadores para os clientes
  Oferecer produtos e serviços de valor e impacto para a sociedade

Quais as áreas apoiadas pelo Protechting?
  Prevenção e Protecção de pessoas e bens
   Saúde - prevenção e tratamento, tendo em vista a melhoria do bem-estar  

e qualidade de vida das famílias
   Serviços (Fintech e Insurtech) – soluções inovadoras capazes de aumentar  

os níveis de satisfação dos clientes

Saber mais em www.protechting.com

PROTECHTING

!
TAL COMO 
NA EDIÇÃO 

ANTERIOR, DAS 
CANDIDATURAS 
INICIAIS SERÃO 

SELECCIONADOS 
25 PROJECTOS, 
ATRAVÉS DE UM 

CRITERIOSO 
PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 
PELOS 

DIFERENTES 
PARCEIROS

EMPREENDEDORISMO 
DEPOIS DO SUCESSO DA PRIMEIRA EDIÇÃO, COM CERCA 
DE 140 CANDIDATOS, COM IDEIAS ORIUNDAS DE STARTUPS 
DE VÁRIOS PAÍSES, A SEGUNDA EDIÇÃO DO PROTECHTING 
ARRANCOU NO DIA 25 DE JANEIRO, DATA DE ABERTURA 
DAS CANDIDATURAS QUE SE ESTENDE ATÉ 12 DE MARÇO
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dade. Ganham uma entrada pela 
porta nobre do mercado global: 
um roadshow na China, com 
acesso aos principais investidores 
mundiais. O projecto qualificado 
em primeiro lugar recebe ainda 
um prémio monetário de 10 mil 
euros. «Uma recompensa por 
trabalho árduo e, sobretudo, a 
validação de uma futura e séria 
parceria entre nós, a Multicare 
e a Fidelidade», destaca Duarte 
Mendes de Almeida. Para o CTO 

da Ecotocense, «a eminência dos 
membros do júri» deu especial 
valor à atribuição do primeiro 
prémio. Aos novos concorrentes, 
recomenda: «Sejam proactivos 
e aproveitem a oportunidade de 
falarem e colaborarem com to-
das as pessoas. Têm muitíssima 
experiência profissional e estão 
disponíveis ali, de propósito, para 
vocês. Valorizem o facto de estarem 
lá, fisicamente, e agarrarem todas 
as oportunidades». 

  Ter uma ideia inovadora e candidatar-se. A fase de candidaturas decorre entre 25 de Janeiro e 12 de Março de 2017.
  De 13 de Março a 7 de Abril. Receber avaliação positiva, de acordo com os critérios do Programa, e ficar entre os 25 

melhores candidatos.
  Participar numa semana de bootcamp, ao longo da qual os 25 seleccionados têm a oportunidade de aperfeiçoar as ideias 

e receber formação nas áreas de gestão, marketing e tecnologia.
  Destacar-se pela qualidade, viabilidade do projecto e negócio, compromisso com o Programa e passar à fase de 

aceleração, para qual serão seleccionados 15 finalistas. Nesta etapa, que decorre de 15 de Maio a 6 de Julho, os 15 
melhores recebem um pack de seguros Fidelidade e orientação individual de gestores e especialistas da Fidelidade, 
Fosun, Luz Saúde e Multicare, entre outros.

  Pitch day, dia 7 de Julho, serão seleccionados os três melhores, que ganham uma viagem à China, com entrada directa 
num roadshow, onde poderão expor o negócio junto dos principais investidores mundiais. O vencedor recebe ainda 10 
mil euros para investir no negócio.

5 PASSOS PARA CHEGAR À CHINA

O programa Protechting é promovido pela 
Fidelidade e Fosun, em parceria com a 
Beta-i. A Fidelidade é a maior empresa de 
Seguros em Portugal, com mais de 200 anos 
de existência. Uma empresa de pessoas, 
para pessoas, com o objectivo de proteger o 
futuro das famílias, das empresas e do país, 
contribuindo assim para uma sociedade mais 
sustentável e um país mais humanizado. A 
Fosun é uma empresa com raízes na China 
e detentora de uma elevada posição global. 
Em 24 anos, é já considerada um grupo líder 
de investimento a nível mundial. À Fidelidade 
e Fosun, aliam-se à Beta-i, uma das grandes 
promotoras de empreendedorismo e inovação 
da Europa. O Protechting é, ao mesmo tempo, 
um programa nacional e um projecto global, 
que coloca Portugal no centro do investimento 
em inovação. Junta a experiência, solidez 
e prestígio da Fidelidade, a dimensão da 
Fosun e o conhecimento e vigor da Beta-i, 
proporcionando uma oportunidade única de 
projecção no mercado mundial.

DE PORTUGAL  
PARA O MUNDO



EXECUTIVE D IGEST.PT  117



118     FEVERE IRO 2017

©
INOVAÇÃO E  
EMPREENDEDORISMO

ESPECIAL

NOS

tríade de princípios basilares 
como a Inovação, Liderança e 
Talento constitui a fundação da 
performance da NOS, com a Ino-
vação inscrita no código genético 
da empresa. Esta ubiquidade 
da inovação é patente na forma 
como a empresa se posiciona nos 
tabuleiros em que desenvolve 
a sua actividade e no dia-a-dia 

da companhia, sendo encarada como uma prioridade 
no caminho para o sucesso, para o crescimento e, em 
última instância, para o desenvolvimento do País.

O investimento anual em I&D da empresa é superior 
a 20 milhões de euros, um valor de referência para o 
sector e que revela a determinação na manutenção 
da liderança tecnológica conquistada e na melhoria 

A
constante da experiência dos clientes.
Este montante é maioritariamente 
alocado à evolução das plataformas 
dos sistemas de informação, redes de 
nova geração, experiência de cliente, 
soluções digital TV e corporate, e 
ainda em Big Data.

O compromisso com a criação 
de valor da NOS é visível na capa-
cidade demonstrada na criação e 

inovação tecnológicas feitas em 
Portugal e no rollout, ano após ano, 
de produtos e soluções pioneiras 
e relevantes para os seus clientes, 
algumas com a capacidade de revo-
lucionar o mercado em segmentos 
como as telecomunicações, cinema 
ou Pay TV. Encontra-se ainda na 
linha da frente no que respeita ao 
desenvolvimento de redes de última 

A ANATOMIA DA 
INOVAÇÃO DA NOS

SER O MAIOR GRUPO DE COMUNICAÇÕES E 
ENTRETENIMENTO EM PORTUGAL NÃO É FRUTO  
DO ACASO. OS NÚMEROS FALAM POR SI E SÃO 
REFLEXO DA VITALIDADE DE UMA GRANDE EMPRESA
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 >>  Operador 
líder na oferta 
de pay TV, a NOS 
está e estará 
definitivamente 
associada à 
reinvenção da 
experiência de 
consumo de 
televisão

através da Iris online e UMA. 
No cinema, a NOS foi pioneira 

na digitalização das suas salas, no 
lançamento do cinema 3D e nas 
salas IMAX, tendo inaugurado as 
primeiras duas salas de cinema em 
Portugal com tecnologia multissen-
sorial 4DX e a primeira sala com 
projecção laser em Braga em 2016.

Do lado das soluções empresariais 
é patente a evolução - a um ritmo 
que pode ser confundido com “revo-
lução” - na utilização do móvel pela 
segurança e agilidade, do fixo pela 
flexibilidade, controlo e transparên-
cia. No domínio da Cloud, a NOS 
tem colhido os frutos da aposta em 
factores distintivos como a gestão 
de mudança, processo e escala, para 
além da reconhecida robustez e ino-
vação do serviço. Também ao nível 
das Smart Cities, é notório o investi-
mento que tem vindo a ser feito com 
as Câmaras Municipais na partilha 
de informação e de conhecimento. 
São vários os projectos nas áreas 
de Smart Cities com o objectivo de 
promover a qualidade de vida dos 
cidadãos e o seu relacionamento com 
as autarquias ao nível de mobilidade, 
segurança e eficiência energética. 

Neste domínio destacam-se os 
protocolos com a Câmara Municipal 
de Oeiras e a Universidade Nova 
de Lisboa, tal como com a Câmara 
Municipal de Lagoa, a primeira a 
apostar no paradigma das Smart 
Cities no Algarve.

CRIAR VALOR EM REDE E EM 
CÍRCULO 
A perspectiva da inovação como 
um exercício colaborativo aberto ao 
exterior e vocacionado para a criação 
de valor implica a participação ou 
criação de fóruns e plataformas para 
a dinamização de um ecossistema 
profícuo de talento, tecnologia e von-
tade de fazer melhor. As iniciativas 
Círculo da Inovação, realizada em 
parceria com o Grupo Imprensa, e 
Prémio Inovação NOS, em parceria 
com a Global Media Group, inserem-
-se numa linha de dinamização e 
“polinização inovadora” da sociedade 
e de apoio ao empreendedorismo 
que a NOS quer liderar. 

Nesta linha de actuação, debater 
os grandes temas que envolvem o 

geração, das quais beneficiam todos 
os cidadãos e a economia nacional. 

INOVAÇÃO MATERIALIZADA 
Operador líder na oferta de pay TV, 
a NOS está e estará definitivamente 
associada à reinvenção da expe-
riência de consumo de televisão. 
O lançamento da Iris, em 2011, 
constituiu o momento seminal que 
abriu caminho a uma revolução 
na forma de consumir conteúdos 
de televisão e à materialização do 
conceito “anytime anywhere”, através 
das gravações automáticas e mul-
tidevice, e que ditaram o início do 
fim da TV linear. Em 2016, a NOS 
voltou a revolucionar a forma de 
ver televisão com a UMA, a mais 
avançada e inteligente televisão 
da Europa e a primeira televisão 
pessoal do mercado, ao permitir 
uma personalização simples e in-
tuitiva e ao incluir funcionalidades 
únicas como o comando por voz 
ou a aplicação NOS TV.

2015 foi o ano do lançamento 
do N Play, serviço de conteúdos 
on demand em HD por subscrição 
mensal, disponíveis a partir da te-
levisão ou PC, tablet e smartphone, 

UMA - I&D EM PORTUGUÊS

MESES EM 
DESENVOLVIMENTO

15

EQUIPA DE 
PROFISSIONAIS

200

MILHÕES  
DE EUROS

10

100

NACIONAIS

80

INTERNACIONAIS

20

TEMPO 
INTEIRO

NOS EM NÚMEROS 
A NOS TEM MAIS DE 4,3 MILHÕES DE CLIENTES MÓVEIS, 1,6 
MILHÕES DE CLIENTES DE TELEVISÃO, 1,7 MILHÕES DE CLIENTES 
DE TELEFONE FIXO, 1,2 MILHÕES CLIENTES DE INTERNET DE 
BANDA LARGA FIXA E 215 SALAS CINEMAS EM TODO O PAÍS
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processo de inovação das empresas 
com uma nova geração de gestores 
portugueses foi um dos principais 
objectivos da iniciativa Círculo da 
Inovação, da qual fizeram parte du-
rante seis meses, 100 jovens talentos 
e empreendedores nacionais, sendo 
merecedor do alto patrocínio da 
Presidência da República. Ao longo 
da iniciativa, esta nova geração de 
gestores participou em cinco debates 
nos quais os intervenientes apre-
sentaram soluções concretas para 
os desafios futuros das empresas 
nacionais, assumindo a inovação 
enquanto prioridade para o desen-
volvimento empresarial e do país.

APOIAR O TALENTO E A VONTADE 
DE OUSAR 
Noutra vertente, o Prémio Inovação 
NOS visa premiar novas áreas de 
negócio e projectos de inovação de 
empresas nacionais. Na segunda 
edição, os 33 projectos finalistas 
revelaram uma  predominância de 
startups, testemunho da relevância 
da iniciativa junto da comunidade 
empreendedora nacional. Os pre-
miados destacaram-se pelas soluções 
inovadoras e de reconhecido potencial 
para contribuir para o crescimento 
da economia portuguesa e incentivar 
a dinamização do mercado. 

Simultaneamente a NOS desen-
volve, em colaboração com outras 
empresas, um leque de iniciativas 
como hackathons e programas de 
aceleração organizados por sectores 
de actividade, para desafiar a comu-
nidade de startups e empreendedores 
a resolver problemas reais dessas 
organizações. Enquadra-se aqui o 
envolvimento no Pixels Camp, uma 
plataforma de contacto e dinamiza-

ção junto de um conjunto alargado 
de empreendedores, programadores 
e nativos digitais. O Web Summit 
de Lisboa constituiu outro fórum 
incontornável para NOS enquanto 
potenciador de novas pontes de 
relacionamento num ecossistema 
fértil em criatividade e talento, e 
paralelamente, numa vertente de 
montra tecnológica, apresentando 
a tecnologia de Realidade Aumen-
tada aplicada à televisão através da 
app NOS TV e a experiência NOS 
Holo Sport.

CONSTRUIR O FUTURO 
Perspectivada no seio da organização 
como parte integrante e natural 
da sua vida, da sua actividade 
de negócio, dos seus processos 
de trabalho e das suas pessoas, a 
inovação tem tido um central no 
percurso de bons resultados que 
a NOS tem vindo a trilhar. 

Contar com a Inovação no ADN 
não é um atributo recebido em 
herança, mas antes uma conquista 
e uma vontade diária das pessoas 
que fazem a NOS em se superarem 
para moldar o futuro. das empresas 
e dos cidadãos.” 

  2005 -  Pioneira no serviço de internet  
de banda larga móvel - Kanguru;

  2010 -  Pioneira na digitalização das salas  
de cinema;

  2011 - Iris, a televisão de nova geração;
  2012 -  Pioneira a nível mundial do serviço  

de gravações automáticas;
  2013 -  Pioneira na oferta de internet fixa  

e transportável – wÖw;
  2015 -  N Play, serviço de conteúdos on 

demand em HD por subscrição;
  2016 -  Pioneira nas salas de cinema com 

tecnologia multissensorial 4DX;
  2016 -  UMA, a mais avançada e inteligente 

televisão da Europa e primeira 
televisão pessoal em Portugal.

MARCOS DE INOVAÇÃO

O PRÉMIO INOVAÇÃO 
NOS VISA PREMIAR 

NOVAS ÁREAS 
DE NEGÓCIO E 

PROJECTOS DE 
INOVAÇÃO DE 

EMPRESAS NACIONAIS
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Vamos dar lugar
à Inovação

A NOS, o Expresso e a SIC Notícias apresentam-lhe o Círculo da Inovação,  
uma iniciativa para a valorização da temática Inovação enquanto prioridade  
para as empresas e para o país. O desafio foi lançado a 100 gestores que,  
com os CEO de algumas das principais empresas portuguesas, vão trazer  
para debate 5 temas estruturais sobre inovação nas empresas:

GERIR E GERAR TALENTO | DIGITALIZAR | TRABALHAR EM REDE |
CRIAR VALOR | FOCO NO CONSUMIDOR. 

Está aberto o debate.
Acompanhe a iniciativa durante os próximos meses,
no Expresso e na SIC Notícias, e em www.circulodainovacao.pt.

Um projeto: Talent Advisory:
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egundo as previsões da Associação 
Portuguesa de Leasing, Factoring 
e Renting (ALF), a produção total 
de renting no final de 2016 terá 
sido de 30 831 viaturas, mais 8% 
do que em 2015.

No que respeita ao leasing, as 
previsões de Paulo Pinheiro, pre-
sidente da ALF, na 5.ª Conferência 
Gestão de Frota (organizada pela 

Fleet Magazine), apontavam para que o número de 
viaturas pudesse atingir 46 316 unidades em 2016, um 
aumento de 20% face ao ano transacto, representando 
1.270 milhões de euros (30% acima do valor de 2015).

Se as previsões se confirmarem, o financiamento 
especializado poderá ser responsável por 31,4% dos 
carros adquiridos em 2016, 18,1% em leasing e 13,3% 
em renting. 

S
Apesar de dar mostras de recu-

peração, tendo este sector vindo 
a assinalar uma performance 
em crescendo, está ainda longe 
dos números registados há uma 
década. Em 2007, a produção 
total de renting fixava-se nas 
34 298 viaturas. Já no leasing, a 
diferença é bem mais evidente, 
tendo sido registadas, em 2007, 
69 670 viaturas.

MERCADO AUTOMÓVEL  
MANTÉM RECUPERAÇÃO 
Em Janeiro de 2017 foram co-
mercializados, em Portugal, 18 
051 veículos automóveis, segundo 
dados da Associação Automóvel 

de Portugal (ACAP), um aumento 
de 9,5% face a igual mês do ano 
anterior. A maior subida ocorreu na 
categoria de comerciais ligeiros, que 
cresceu 26,3%. Juntamente com os 
ligeiros de passageiros, a venda de 
veículos ligeiros aumentou 10,6%.

Pela negativa surgem os pesados, 
que registaram uma queda de 10,7% 
face a Janeiro de 2016, passando 
de 504 viaturas para 450.

Quanto às preferências do merca-
do, a Peugeot e a Renault ocupam 
o primeiro posto no que respeita 
à venda de viaturas ligeiras de 
passageiros, com exactamente 
1475 viaturas comercializadas 
cada. Trata-se, no entanto, de um 

MAIS UM ANO  
DE CRESCIMENTO
DEPOIS DA QUEDA EM 2012, O MERCADO DE FROTAS EM PORTUGAL TEM 
VINDO A SUBIR DE FORMA CONSIDERÁVEL, SENDO QUE AS PERSPECTIVAS 
APONTAM PARA QUE 2016 NÃO TENHA SIDO EXCEPÇÃO

af press novo citroen c3 cam rent fev 220x280 marketeer.indd   1 09/02/17   16:40
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número mais significativo para a 
Renault, dado que se trata de um 
aumento de 34,6% face a Janeiro 
de 2016, perante 11,3%, no caso 
da Peugeot. O pódio encerra com 
a presença da Mercedes-Benz, com 
1441 viaturas (crescimento de 18,7%).
Quanto à venda de viaturas comer-
ciais ligeiras, a Renault destaca-se 
com 433 veículos (mais 3,6% que 
em Janeiro de 2016), seguindo-se 
a Citroën, com 376 (+35,7%), e a 
Peugeot, com 370 (+14,9%).

EMPRESAS COMPROVAM 
CRESCIMENTO 
A empresa de renting e soluções 
de mobilidade LeasePlan teve 
um ano de 2016 positivo, com um 
crescimento de 7,4% nos contratos 
de renting, tendo ultrapassado, 
em Dezembro, o marco dos 50 
mil veículos de renting de sua 
propriedade no mercado nacional.

No final de 2016, a LeasePlan 
tinha em carteira mais de 100 mil 
veículos sob gestão, um aumento de 
10% em relação a 2015. Também o 
número de clientes aumentou 17% 
face a 2015, para mais de 7000.

Segundo a empresa, os seus clien-
tes aumentaram a satisfação com 
o serviço prestado. Um inquérito 
desenvolvido pela marca mostra 
que 94% dos clientes inquiridos 
considera a qualidade dos serviços 
da empresa boa, muito boa ou 
excelente, superando o indicador 
de 91%, registado em 2015.

Também a ALD Automotive, 
empresa especializada em Renting 
e Gestão de Frotas, ultrapassou 
os 15 mil veículos em gestão no 
mercado português e o marco de 
1,3 milhões de veículos a nível 

mundial. Em 2016, investiu 1,5 
milhões de euros no sistema ope-
rativo em Portugal, para aumentar 
a sua eficiência e rapidez aquando 
da tomada de decisões.

POUCA ADESÃO  
À TECNOLOGIA 
Apesar da variada oferta de sistemas 
tecnológicos de gestão de frotas, os 
países mediterrânicos (Portugal, 
Espanha, Itália, Malta e Grécia) 
são os que menos adesão registam 
a esta estratégia. Segundo dados 

da Berg Insight, a sua taxa de pe-
netração nos países mediterrânicos 
cifra-se nos 5,6%, bem abaixo da 
segunda região europeia com me-
nor penetração, a Europa Centro 
Oriental, com 14,8%. De referir que 
a região do Reino Unido e Irlanda 
lidera o ranking, com 33,7% dos 
veículos indutriais e comerciais 
a apresentarem uma ferramenta 
de gestão de frotas. Prevê-se que 
a taxa de penetração dos sistemas 
de gestão de frotas triplicará nos 
países mediterrânicos até 2019.  

Portugal vai ter 1200 veículos eléctricos no Parque de Veículos do Estado 
até 2019. A medida integrou o Orçamento do Estado de 2017, no seguimento 
de uma proposta do PAN (Pessoas-Animais-Natureza). A medida visa um 
compromisso com o programa de incentivo à mobilidade eléctrica e assegura, 
já para este ano, a introdução de, pelo menos, 150 veículos eléctricos nos 
organismos da Administração Pública. Num âmbito mais alargado, prevê ainda o 
reforço das infra-estruturas de carregamento, com a instalação de, pelo menos, 
250 novos pontos de carregamento no País.

GOVERNO RENOVA FROTAS  
COM ELÉCTRICOS

!
PREVÊ-SE QUE 

A TAXA DE 
PENETRAÇÃO 
DOS SISTEMAS 

DE GESTÃO 
DE FROTAS 

TRIPLICARÁ 
NOS PAÍSES 

MEDITERRÂNICOS 
ATÉ 2019

PORTUGAL INCLUÍDO 
APESAR DA VARIADA OFERTA DE 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE GESTÃO 
DE FROTAS, OS PAÍSES MEDITERRÂNICOS 
SÃO OS QUE MENOS ADESÃO REGISTAM 
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A FERRAMENTA DE TELEMETRIA BP 
FLEETMOVE SERÁ A PRÓXIMA NOVIDADE 
DA EMPRESA PETROLÍFERA. POR 
ENQUANTO, ENCONTRA-SE A PREPARAR 
O DESENVOLVIMENTO DA MESMA, 
PREVENDO COMEÇAR A TESTAR ESTE 
SERVIÇO EM PORTUGAL AINDA ESTE ANO

A DESENVOLVER 
NOVIDADES

BP FleetMove é uma ferra-
menta de telemetria destinado 
a operadores de frotas de 
veículos pesados e empresas 
de transporte, tendo como 
principal vantagem o facto de 
ser uma solução integrada no 
cartão de frota da empresa, 
nomeadamente do BP Plus, 
que permite às transporta-

doras aceder a um conjunto de informações para 
uma gestão operacional eficiente. «Esta vantagem 
resulta do vasto conjunto de serviços que o BP 
FleetMove integra e que permite tornar a gestão da 
frota mais eficaz, com ganhos ao nível dos custos 
com combustível e eficiência na utilização da frota, 
ao mesmo tempo que permite aos utilizadores criar 
relatórios personalizados e adequados à gestão 
diária da frota», explica Jorge Gonçalves, director 
comercial da BP Portugal. 

Actualmente, a BP encontra-se em fase de desen-
volvimento de todos os elementos que possibilitem 
o início dos testes piloto que decorrerão este ano. 
Este processo conta com o apoio da estrutura de 
Desenvolvimento de Ofertas da BP e apoio técnico 

O
da Astrata, a empresa parceira 
da BP para este serviço.

Jorge Gonçalves reforça a re-
levância dos relatórios perso-
nalizados e adequados à gestão 
diária da frota, o que permite 
às empresas fazer a selecção dos 
postos da rede BP/Routex que se 
encontram na rota do condutor, 
de forma a reduzir as despesas 
em combustível, mas com um 
igual foco na segurança aquando 
do abastecimento, uma vez que 

detecta, através de alertas, as 
alterações inesperadas dos níveis 
de combustível. Obter informa-
ções sobre como conduzir, dando 
algumas dicas para diminuir 
a poluição, indicações de cum-
primento de horas de condução, 
com vista à redução de multas e 
situações críticas derivadas da 
fadiga são outras das valências 
desta plataforma.

Junto da marca as expecta-
tivas são elevadas em torno do 
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lançamento deste serviço, an-
tevendo uma forte adesão ao 
mesmo aquando da sua chegada 
ao mercado português, fruto das 
suas características. «Ao trabalhar 
no campo da telemetria e dispo-
nibilizando um vasto conjunto de 
informação que possibilita uma 
gestão operacional mais eficiente, 
a nível de custos e de frota, o BP 
FleetMove reúne todos os requi-
sitos necessários para que uma 
empresa de transporte consiga 

alcançar níveis de eficiência muito 
interessantes no âmbito da sua 
actividade», afirma o director.

OFERTA ADAPTADA  
AO SECTOR 
O sector das frotas é visto pela 
BP como extremamente impor-
tante, contando, em Portugal, 
com uma carteira de clientes com 
4600 empresas de vários sectores 
económicos (nomeadamente ao 
nível do transporte nacional e 
internacional e de serviços), e de 
todas as dimensões, desde grandes 
empresas às PMEs.

Para o sector das frotas a BP 
disponibiliza o cartão BP Plus, 
tendo como vantagens a possi-
bilidade de pagamento de por-
tagens através do serviço Via 
Verde, túneis e auto-estradas, a 
recuperação do imposto sobre o 
gasóleo profissional em Espanha. 
assistência e reparação em viagens,  
compra com segurança e rapidez 
da e-vignette para circulação 

nas principais vias europeias e 
a possibilidade de aquisição de 
lavagens e outros produtos nas 
lojas BP e recuperação do IVA no 
estrangeiro. Actualmente, este 
cartão possibilita o acesso a uma 
rede de 410 postos em Portugal e 
mais de 18 mil na Europa.

Neste momento, o BP Plus é 
também o meio disponível para 
as empresas de transporte de 
mercadorias poderem pedir o 
reembolso parcial do Imposto 
sobre os Produtos Petrolíferos 
(ISP), no âmbito do Regime de 
Gasóleo Profissional, já em vigor 
em todos os postos de abasteci-
mento em Portugal. Às vantagens 
já enumeradas junta-se ainda 
a possibilidade de redução de 
custos administrativos, através 
da emissão de uma única factura 
periódica e detalhada, e os ser-
viços de alerta online para uma 
maior segurança e controlo na 
utilização dos cartões. 

Os serviços online BP Plus, por 

A EMPRESA ESTÁ 
A DESENVOLVER 
ESFORÇOS PARA 
INICIAR A FASE DE 
TESTES PILOTO DA 
FERRAMENTA NO 
MERCADO. TAL IRÁ 
ACONTECER ATÉ  
AO FINAL DO ANO

 >> Os clientes 
do cartão BP 
Plus podem 
usufruir de 
várias vantagens 
e serviços, 
tendo acesso 
aos mesmos em  
410 postos de 
abastecimento 
em Portugal e 
mais de 18 mil 
 na Europa

JÁ NA EUROPA 
O BP FLEETMOVE JÁ SE ENCONTRA EM 
FUNCIONAMENTO EM MERCADOS EUROPEUS, 
SENDO O OBJECTIVO DA MARCA REPLICAR 
OS RESULTADOS  OBTIDOS NOS MESMOS 
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sua vez, permitem aos gestores de 
frota pedir, activar ou cancelar car-
tões, bem como lançar alertas para 
protecção de potenciais fraudes. 
A definição antecipada do tipo de 
produtos e serviços que cada um 
dos seus condutores pode adquirir 
com os seus respectivos cartões, 
seleccionando previamente o local, 
dias e horas das transacções, são 
outras das opções disponíveis. 

O tipo de ofertas disponibilizado 
pela BP destina-se, principalmente 
a empresas com frotas de veículos 
ligeiros/comerciais ligeiros e/ ou 
pesados, Empresas de Leasing e 
Aluguer Operacional e Empresas 
Profissionais de Transporte de 
Mercadorias ou de Passageiros. 
«Temos uma forte penetração no 
sector profissional dos transportes 
de mercadorias e de passageiros, 
onde temos uma larga experiência 
e tradição, uma vez que a BP foi 
uma das primeiras empresas em 
Portugal a lançar a oferta de car-
tões para este segmento», explica o 
director comercial da BP Portugal. 

O outro segmento de grande 
prioridade para a BP, é o sector 
das frotas mistas e de veículos 
ligeiros de empresas dos vários 
sectores de actividade no tecido 
empresarial português. «Este 
sector de frotas tem tido uma 
grande expansão nos últimos 
anos e a nossa oferta de serviços 
e produtos está muito orientada 
para captar as oportunidades 
de expansão através de novos 
clientes», vinca Jorge Gonçalves.

O director explica que o cartão 
BP Plus distingue-se dos seus 
concorrentes pela sua cobertura 
de rede de postos em Portugal e 

Europa, pela tecnologia inovadora 
dos combustíveis BP, pela gestão 
e controlo de custos operacionais 
da frota, pela possibilidade de 
obter crédito para pagamento 
de combustível e outros produtos 
nas lojas BP e pelos serviços de 
suporte em viagem (On Road 
Services) que oferece a todos os 
gestores de frotas.

EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
Jorge Gonçalves afirma que, 
no que respeita à evolução dos 
produtos e serviços BP ao nível 
da gestão de frotas, a mesma 
tem sido positiva. O director 
aponta a expansão das frotas 
de veículos ligeiros das empre-
sas de serviços a nível nacional 
como um dos factores decisivos 
para a expansão do negócio de 

cartões de frota. «A evolução 
positiva que temos registado em 
número de clientes e volume nos 
últimos anos demonstra bem a 
nossa capacidade competitiva e 
o valor diferenciador dos serviços 
que disponibilizamos a todos os 
clientes. Com base nesta oferta, 
e pelo facto deste tipo de cartões 
continuar a ser a melhor opção 
das empresas para adquirirem os 
combustíveis com toda a segurança, 
vantagens operacionais e controlo 
dos custos, acreditamos que este 
é um sector onde a BP continua a 
ter espaço para crescer no curto 
prazo. Além disso continuamos 
a acompanhar as exigências do 
mercado e a desenvolver soluções 
para as mesmas, tal como é o caso 
da ferramenta de gestão BP Fleet-
Move», finaliza o responsável.  

!
A BP CONTA 

COM CERCA DE 
4600 CLIENTES 
NO MERCADO 
PORTUGUÊS, 

QUE VÃO 
DESDE AS 
GRANDES 
EMPRESAS  

ATÉ ÀS PMES
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riados para racionalizar custos, 
os cartões Galp Frota preten-
dem responder às necessidades 
distintas dos consumidores, ao 
mesmo tempo que oferecem 
vantagens que se traduzem 
numa melhor gestão de recur-
sos. A empresa disponibiliza 
três cartões para o mercado 
de frotas, categorizados como 

Corporate, Profissional e Business.
Em Portugal Continental, a Galp conta, actual-

mente, com cerca de 7 mil clientes no Galp Frota 
Corporate e Profissional, o que representa um 

C
universo de cerca de 350 mil 
cartões. Somam-se ainda cerca 
de 27 mil clientes no Galp Frota 
Business, traduzindo-se em cerca  
700 mil cartões. No total, a Galp 
conta com mais de um milhão de 
cartões de fidelização emitidos.

De acordo com informação 
disponibilizada pela empresa, 
a Galp diferencia-se pela sua 
força comercial, o que justifica a 
posição da empresa no mercado. 
«A nossa liderança está também 
relacionada com a conveniência 

de poder contar com cerca de 
1400 postos de abastecimento 
na Península Ibérica, o acesso à 
ferramenta Galp Frota online, que 
permite a gestão quase integral 
dos cartões, a sua f lexibilidade 
de parametrização, a assistência 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, o amplo leque de serviços 
cobertos, como o pagamento de 
portagens em Portugal e Espanha, 
estacionamentos, a associação à 
Via Verde e à Via T, o pagamento 
a crédito com desconto, e a segu-

REFORÇAR  
A LIDERANÇA
ASSUMINDO-SE COMO LÍDER NO SEGMENTO DE FROTAS, A GALP PRETENDE 
ASSEGURAR ESSE ESTATUTO EM 2017, CONTANDO COM TRÊS CARTÕES DE 
FIDELIZAÇÃO QUE REÚNEM A PREFERÊNCIA DE 34 MIL CLIENTES, O QUE  
SE TRADUZ EM MAIS DE UM MILHÃO DE CARTÕES DE FIDELIZAÇÃO
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rança associada ao pagamento 
através de cartão com um PIN 
pessoal (também em Espanha)», 
explica a empresa.

Para 2017, o objectivo primor-
dial da Galp é a manutenção da 
liderança do mercado no sector 
empresarial, «num contexto em 
que o preço, o desconto e as con-
dições comerciais de pagamento 
se assumem como principais 
factores de escolha na selecção do 
parceiro, e no qual a estagnação 
em alguns sectores relevantes da 
economia - Construção, Emprei-
teiros e Banca, juntamente com 
constrangimento de crédito das 
empresas são variáveis relevantes», 
refere a Galp.

OFERTA SEGMENTADA
O primeiro dos três cartões da 
empresa dá pelo nome de Galp 
Frota Business, um cartão de 
desconto (não de pagamento) 
dirigido a empresas com frotas 
de pequena e média dimensão, 
e para consumos particulares de 
colaboradores de empresas clientes 
Galp Frota. Entre outras vanta-
gens, este cartão oferece descontos 
imediatos em combustível. «A 
adesão não implica um número 
mínimo de viaturas, sendo ideal 
para pequenas frotas. O cliente 
não tem custos com a adesão 
ou a emissão de cartões, e pode 
fazer estes pedidos e gerir os seus 
consumos através do portal Galp 
Frota Business», refere. 

O cartão Galp Frota Corporate 
é o cartão de combustível mais 
utilizado pelos gestores de frota 
em Portugal. Dirigido a frotas com 
mais de 9 mil litros de consumo 

anual de combustíveis, este cartão 
permite adquirir, a crédito, em 
Portugal e Espanha, combustíveis 
e produtos e serviços Galp (lubri-
ficantes, lavagens, acessórios auto, 
produtos de loja, gás em garrafa, 
portagens, etc.), de acordo com 
as opções previamente definidas.

Por último, o cartão Galp Frota 
Profissional foi pensado para 
criar vantagens para empresas 
transportadoras de passageiros ou 
mercadorias na Península Ibérica. 
Além das vantagens já associadas 
ao cartão Galp Frota, este cartão 
de crédito foi ajustado às neces-
sidades específicas do segmento, 
com serviços como a recuperação 
do IVA associado à facturação 
líquida para gasóleo rodoviário e 
portagens. «Foi também criado 
um processo para o tratamento 
fiscal do gasóleo profissional em 
Espanha, garantindo o mesmo 
para clientes com e sem filial nesse 
país, e implementada uma opera-
ção para a gestão de multas, para 
que nenhum veículo pesado fique 

imobilizado por qualquer infracção 
em Espanha», refere a Galp.

APOSTA DIGITAL
A mais recente novidade da marca 
reside na aplicação móvel Galp 
EvoDriver, disponível para iOS e 
Android. A mesma permite obter 
a localização dos postos da rede 
Galp na Península Ibérica, po-
dendo receber a informação sobre 
a rota até aos postos, mediante 
utilização de mapa predefinido. 
É possível consultar serviços e 
combustíveis por posto de abas-
tecimento, inclusive o preço dos 
mesmos e ter acesso a promoções 
de loja. O utilizador pode também 
assinalar os seus postos favoritos 
e receber alertas de promoções 
nos mesmos. Esta app representa 
a aposta de inovação da Galp no 

!
GALP FROTA 

BUSINESS, 
CORPORATE E 

PROFESSIONAL 
SÃO OS TRÊS 
CARTÕES DE 
FIDELIZAÇÃO 

DA MARCA 
PETROLÍFERA

LIDERANÇA 
PROFISSIONALISMO E PROXIMIDADE 
COM OS GESTORES DE CLIENTES 
JUSTIFICAM A POSIÇÃO DA EMPRESA  
NO MERCADO, REFERE FONTE DA MARCA
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universo digital, que se reflecte na 
experiência dos clientes. «Os inves-
timentos em inovação e adaptação 
das infra-estruturas de suporte 
aos negócios são uma constante e 
a Galp encontra-se, naturalmente, 
a desenvolver diversos projetos na 
área digital, com benefícios para 
os nossos clientes», acrescenta.

A Galp está também a desenvol-
ver uma ferramenta para combate 
à fraude e para geolocalização, 
em parceria com uma empresa 
especializada. O projecto, neste 
momento, está em fase de testes.

ESTRATÉGIA COMEÇOU  
HÁ DUAS DÉCADAS
Na década de 90, a Galp lançou no 
mercado o cartão Galp Frota, ini-
ciando um ciclo de posicionamento 
focado na fidelização dos clientes, 
que ainda hoje é um predicado da 
empresa. Percebendo que este tipo 
de ferramentas originava satisfação 
junto dos clientes, foram desenvolvi-
dos esforços para o alargamento do 
conceito, com base numa segmen-
tação do mercado. Tal resultou, em 
2009, no relançamento da gama de 
pagamentos a crédito com o Galp 
Frota Corporate e no lançamento 
do Galp Frota Profissional.

Em Outubro de 2012 surgiria o 

cartão Galp Frota Business, o novo 
parente da família Galp Frota, o 
primeiro cartão que não era meio 
de pagamento, mas sim um cartão 
de desconto, fundamentalmente 
vocacionado para o segmento das 
PME’s, que procuravam mais des-
conto do que crédito na aquisição 
de combustível.

Dois anos volvidos, a empresa 
deparou-se com o sucesso do Galp 
Frota Business, investindo num 
estudo detalhado dos segmentos 
de mercado empresariais, alavan-
cando este êxito noutros segmentos 
específicos no universo das PME’s. 
Tal foi a base para o lançamento 
do Galp Frota Business Agrícola, 
dirigido a empresas e empresários 
do sector agrícola, titulares do 
cartão microcircuito, com frotas 
de pequena e média dimensão. 

No final do mesmo ano foi lan-
çado o Galp Frota Business Táxi, 
desenhado especificamente para 
o segmento dos taxistas. «Com 
mais este cartão a Galp pretendeu 
responder às necessidades exclusi-
vas deste segmento, colocando-se 
como um dos principais parceiros 
destes clientes, apresentando uma 
proposta de valor que se adequa ao 
seu perfil de consumo», finaliza 
a empresa.  

A ESTRATÉGIA DA MARCA NESTE SECTOR 
INICIOU-SE NOS ANOS 90, COM O GALP 
FROTA, SENDO AINDA UM DOS CARTÕES 
MAIS RELEVANTES DO PORTEFÓLIO DA GALP
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SIGA AS  PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
INTERNACIONAIS DE GESTÃO

Assine e beneficie de descontos até 25% 
sobre o preço de capa.

35,40€30€
1 ANO

(12 EDIÇÕES)

70,80€53€
2 ANOS
(24 EDIÇÕES)
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SEAT

ACOMPANHAR O 
RITMO DO MERCADO

CAMPANHAS ESPECIAIS E PROPOSTAS AJUSTADAS ÀS NECESSIDADES 
DOS CLIENTES, EM PARTICULAR APÓS O ALARGAMENTO DA GAMA DE 
PRODUTOS, AJUDARAM A SEAT A DESTACAR-SE NO CANAL DE FROTAS. 

A VELOCIDADE, PARA ESTE ANO, DEVERÁ MANTER-SE

GESTÃO DE FROTAS
ESPECIAL
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um mercado, 
como o por-
tuguês, cujo 
creascimen-
to tem vindo 
a assentar 
bastante no 
rent-a-car e 
nas frotas, 
há marcas a 

acompanhar a tendência.
As marcas generalistas estão 

cada vez mais a apostar no mercado 
de frotas de empresas, ganhando 
espaço num terreno que até há uns 
anos era muito controlado pelas 
marcas premium alemãs. Sem 
números verdadeiramente oficiais, 
as estimativas apontam para que 
as vendas de automóveis a clientes 
particulares representem apenas 
entre 25% a um terço do mercado 
português, estando o restante 
dividido entre frotas, rent-a-car 
e vendas a pequenas empresas e 
profissionais liberais. A grande 
fatia de volume do mercado.

Na SEAT, o canal de frotas teve 
um peso de aproximadamente 40% 
em 2016 e este ano não deverá 
abrandar o ritmo. 

Para os resultados contribuiu, 
em parte, as campanhas espe-
ciais que a marca desenvolveu em 
conjunto com algumas empresas 
do sector. Miguel Gama, respon-
sável de frotas da SEAT para o 
mercado português, confirma: 
«Estamos atentos ao mercado e 
seguramente teremos algumas 
campanhas especiais nesta área, 
no seguimento das campanhas já 
realizadas e que tão bons resul-
tados proporcionaram à marca.»

N
Neste âmbito, serão selecciona-

dos alguns modelos em particular. 
Nomeadamente diesel, os quais, 
segundo Miguel Gama, «continuam 
a ter no canal de frotas muita 
preponderância, mesmo existindo 
outras opções no mercado, como 
é o caso de viaturas eléctricas, 
híbridas plug in e gás natural».

Ao longo do ano passado, a 
gama que se destacou como a 
mais pretendida por parte dos 
compradores portugueses, do 
total da oferta SEAT, foi a Ibiza. 
Conforme adianta o responsável 
de frotas da SEAT, «tanto na gama 
Leon como na gama Ibiza houve 
um crescimento em 2016 susten-
tado por uma política comercial 
correcta, continuando o Ibiza a ser, 
no seu segmento, uma proposta 
muito competitiva».

Ainda na opinião do responsável, 
o que diferencia hoje a oferta da 
SEAT da que é apresentada pelos 
restantes players do mercado é, 

para além da frota, a aposta no 
desenvolvimento de uma relação 
mais próxima e directa com o 
cliente, «apresentando sempre 
a melhor proposta que se ajuste 
às suas necessidades (ou seja, na 
relação preço-qualidade-produto), 
sem nunca prejudicar o valor 
residual das viaturas». 

Isto, num segmento que tem as 
PME e as grandes empresas como 
as principais clientes da marca. 
«Continuamos nas grandes em-
presas do sector privado, PME e 
também do sector público, onde 
a SEAT continua a vencer alguns 
concursos. O que é interessante 
registar é que estamos presentes 
ao nível dos utilitários com a gama 
Ibiza, mas também ao nível da 
Direcção e quadros intermédios 
com a gama Leon e Ateca, e, em 
alguns casos, o modelo Alhambra», 
refere Miguel Gama.

No canal de frotas, e de acor-
do com o responsável, o renting 

!
PARA OS 

RESULTADOS 
CONTRIBUÍRAM, 

EM PARTE, AS 
CAMPANHAS 

ESPECIAIS 
QUE A MARCA 
DESENVOLVEU 
EM CONJUNTO 
COM ALGUMAS 

EMPRESAS  
DO SECTOR

OS MAIS PROCURADOS 
AO LONGO DO ANO PASSADO, A GAMA QUE 
SE DESTACOU COMO A MAIS PRETENDIDA POR 
PARTE DOS COMPRADORES PORTUGUESES, 
DO TOTAL DA OFERTA SEAT, FOI A IBIZA
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continua a ter uma supremacia 
em relação a todas as restantes 
soluções financeiras.

GAMA IMPULSIONA  
CRESCIMENTO  
No final do ano passado, a SEAT 
lançou o seu primeiro SUV, en-
trando assim no segmento que 
mais cresce em vendas, na Euro-
pa. Até à data, e de acordo com o 
responsável pelo canal de frotas, o 
SEAT Ateca superou totalmente as 
expectativas, que já eram bastante 
elevadas, sublinhando Miguel Gama 
o reconhecimento das qualidades 
do Ateca «ao ser premiado, quer a 
nível nacional, como internacional, 
nomeadamente “Best Buy Car of 
Europe in 2017”».

Agora, em pleno lançamento do 
Novo SEAT Leon, a SEAT confirma 
que continuará com importantes 
novidades ao longo do ano, sendo 
de destacar, no último trimestre 
deste ano, o lançamento do Mini 
SUV SEAT Arona. «Todos estes 
lançamentos vão ser muito im-
portantes para a SEAT, mas em 
especial o SEAT Arona, que nos 
permitirá entrar num segmento 
onde a SEAT nunca esteve repre-
sentada e vai alargar ainda mais a 
nossa gama de produto», sublinha, 
declarando que as expectativas na 
SEAT são sempre elevadas: «Em 
2017 vamos ter lançamentos de 
novos produtos, logo queremos 
continuar a crescer.»

De lembrar que a SEAT fechou 
em 2016 o seu quarto ano de cres-
cimento consecutivo nas vendas, 
com um total de 410 200 veículos, 
mais 2,6% face a 2015, o melhor 
resultado desde 2007. Nos últimos 

quatro anos as vendas cresceram 
27,8%, o que representa mais 89 200 
veículos do que em 2012.

O novo Ateca, primeiro SUV da 
marca, impulsionou de facto os 
valores finais, com 24 200 unida-
des vendidas desde a sua chegada 
ao mercado, em Julho, fazendo 
progredir as entregas aos clientes 
em 5,3% no segundo semestre 
do ano. «O lançamento do Ateca 
permite-nos enfrentar o futuro 
com optimismo: é o terceiro pilar 
da marca e a partir deste ano a sua 
influência nas vendas será muito 

mais notória», declarou na altura o 
presidente da SEAT, Luca de Meo.

Os resultados do Ateca vêm, de 
resto, somar-se já ao crescimento do 
Alhambra e do Leon. Dois modelos 
da marca espanhola que fecharam 
2016 com o valor de vendas mais 
elevado da sua história. No ano do 
seu 20.º aniversário, o monovolume 
da marca teve um crescimento a 
dois dígitos, com 13,6%, chegando 
às 30 700 unidades.

Quanto ao Leon, soma um cres-
cimento de 3,0%, alcançando um 
total de 165 mil veículos. Trata-se 
do melhor resultado de vendas do 
Leon desde o seu lançamento em 
1999, sendo também o modelo 
mais vendido da marca.

Por outro lado, o Ibiza está a che-
gar ao final da sua quarta geração 
com um alto volume de vendas, 
chegando ao final de 2016 com 
152 mil veículos entregues, um 
valor apenas ligeiramente abaixo 
de 2015 (-0,9%).  

O NOVO ATECA, PRIMEIRO SUV 
DA MARCA, IMPULSIONOU OS 
VALORES FINAIS, COM 24 200 
UNIDADES VENDIDAS DESDE  
A SUA CHEGADA AO MERCADO

 >> Miguel Gama, responsável  
de frotas da SEAT
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Assine já!
Por telefone: 

210 123 400
Por email: 

assinaturas@multipublicacoes.pt

A revista que descobre novas ideias; 
conhece as novas campanhas; explora novos mercados

*Preço válido para Continente e Ilhas.

Quem faz as marcas 
também as assina.

E quem assina a MMMMMM
sabe de marcas.

1 ano
(12 edições) 

35,70€* 

2 anos
(24 edições) 

63€*

A revista que descobre novas ideias; A revista que descobre novas ideias; 
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Volkswagen, com 17.031 uni-
dades vendidas em 2016, re-
gistou um crescimento 7% na 
sua rede de concessionários 
em Portugal face ao exercício 
anterior. As frotas, de acordo 
com Ricardo Tomaz, director  
de Comunicação da SIVA, 
representam perto de metade 
das vendas da VW em Portu-

gal, sendo um segmento de mercado de particular 
importância em termos de proposta de valor da 
marca no mercado nacional.

A

ESTEANO PROMETE CONTINUAR A 
SER POSITIVO PARA A ÁREA DE FROTAS 
DA VOLKSWAGEN. A FABRICANTE 
ALEMÃ TEM NOVOS LANÇAMENTOS 
PREPARADOS PARA ESTE ANO 
QUE, JUNTO COM AS CAMPANHAS 
DESTINADAS A ESTE SEGMENTO, VÃO 
ALAVANCAR AINDA MAIS O NEGÓCIO

PROPOSTA  
DE VALOR

O Passat e o Golf Variant são, 
claramente, os dois modelos mais 
vendidos da marca no mercado 
das empresas. Esta preferência, 
segundo o responsável, está ali-
cerçada «nas características de 
produto – estética, habitabilidade, 
consumos, mas também pelos 
excelentes valores residuais que 
apresentam», diz.

Este ano, estas serão  as prin-
cipais apostas na Volkswagen ao 
nível das frotas, «até porque o 

Golf Variant vai ser renovado», 
acrescenta Ricardo Tomaz. 

A VW começa o ano com a ac-
tualização do seu best seller Golf, 
num cronograma de lançamento 
que inclui ainda a nova gera-
ção Polo, o novo coupé familiar 
quatro portas Arteon, um coupé 
premium que poderá constituir 
uma solução para certos perfis de 
utilizadores dentro das empresas, 
e o SUV compacto T-Roc, que 
sairá das linhas de montagem 
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da AutoEuropa, em Palmela, a 
partir do final do ano.

«O novo Golf será uma arma 
importante da marca, assim 
como o novo Polo, que tem 
um lugar de destaque nes-
te mercado», refere o director  
de Comunicação da SIVA.

Quanto ao mercado dos veículos 
100% eléctricos, este está ainda 
numa fase embrionária, mas a 
VW tem uma oferta completa 
com o e-up! e o e-Golf. Muitas 

empresas aderiram a esta solu-
ção por razões de imagem, mas 
também porque os custos totais de 
utilização são muito competitivos 
(incluindo os encargos fiscais). Já 
caso dos híbridos, o lançamento, 
em Setembro, da versão híbrida 
Passat Variant GTE, que benefi-
cia dos incentivos da fiscalidade 
verde, poderá afirmar-se como 
um trunfo no canal de frotas e 
de vendas directas a empresas.

CAMPANHAS PARA FROTAS 
Neste momento, a VW tem duas 
campanhas bem direccionadas 
para o universo das empresas, 
apoiadas no Renting, e promovendo 
pagamentos mensais com tudo 
incluído (manutenção, seguro, 
pneus…): 349 € no Golf Variant e 
489 € no Passat Variant com GPS 
e caixa automática. «Em ambos os 
casos, estamos abaixo dos limites 

O PASSAT E O GOLF 
VARIANT SÃO OS  
DOIS MODELOS  
MAIS VENDIDOS DA 
MARCA NO MERCADO 
DAS EMPRESAS,  
EM PORTUGAL

 >> Entre as 
soluções de 
financiamento 
disponibilizadas 
pela Volkswagen 
Financial 
Services a 
preferência recai 
no Renting – sem 
entrada inicial e 
com manutenção 
incluída

CAMPANHAS DE RENTING 
NESTE MOMENTO, A VW TEM DUAS CAMPANHAS BEM 
DIRECCIONADAS PARA O UNIVERSO DAS EMPRESAS, 
APOIADAS NO RENTING, E PROMOVENDO 
PAGAMENTOS MENSAIS COM TUDO INCLUÍDO

 >> Ricardo Tomaz, director  
de Comunicação da SIVA 
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da tributação autónoma mais 
penalizantes», adianta Ricardo 
Tomaz, acrescentando que «estas 
propostas de valor, assentes na 
tranquilidade do utilizador e na 
competitividade do preço, têm 
tido um assinalável sucesso».

Entre as soluções de finan-
ciamento disponibilizadas pela 

Volkswagen Financial Services 
a preferência recai no Renting – 
sem entrada inicial e com manu-
tenção incluída –, sendo um best 
seller junto das empresas. Esta 
solução de aluguer automóvel, 
para empresas e particulares, 
materializa-se num contrato 
em que a Volkswagen Financial 
Services cede ao cliente a utili-
zação de uma viatura nova, com 
prestação de serviços associado, 
por um período e quilometragem 
pré-determinado, mediante o 
pagamento de um aluguer mensal 
fixo. Com o Renting, uma vez 
que é um aluguer, paga apenas 
o que utiliza, ou seja, apenas a 
desvalorização da viatura durante 
o prazo contratado (12 a 60 me-
ses) e apenas os quilómetros que 
percorre (10.000 km a 200.000 

km). Tem como serviços base a 
manutenção total, linha de apoio 
ao condutor, assistência em viagem, 
IPO, IUC e seguro de avarias, e 
nos opcionais o seguro, pneus e 
viatura de substituição.

De acordo com o director  
de Comunicação da SIVA, «a 
oferta da Volkswagen diferen- 
cia-se dos restantes players do 
mercado pelos serviços muito 
competitivos em geral, mas a 
diferença faz-se essencialmente 
ao nível do valor da marca».

Este valor tem-se traduzido na 
preferência das grandes empresas 
pela marca, representando tradi-
cionalmente um peso maior na fatia 
das frotas, embora a «ofensiva» 
que tem realizado junto das PME 
esteja «a dar bons frutos», revela 
Ricardo Tomaz. 

A DIFERENÇA DA VOLKSWAGEN 
FACE A OUTRAS FAZ-SE 
ESSENCIALMENTE AO NÍVEL  
DO VALOR DA MARCA, 
SEGUNDO O DIRECTOR  
DE COMUNICAÇÃO DA SIVA



EXECUTIVE D IGEST.PT  143

AFp_PassatVariant_Marketeer_ExecDigest220x280.ai   1   19/01/17   12:39



©

144     FEVERE IRO 2017

EUROPCAR

GESTÃO DE FROTAS
ESPECIAL

A EUROPCAR OFERECE A POSSIBILIDADE 
DE ALUGAR UM AUTOMÓVEL PARA A 
SUA EMPRESA DURANTE UM MÊS OU 
MAIS, COM MOBILIDADE FLEXÍVEL, SEM 
DURAÇÃO DE CONTRATO FIXA, PAGANDO 
SÓ O QUE ANDAR E COM ENTREGA DO 
AUTOMÓVEL EM HORÁRIO LIVRE

FLEXÍVEL NA 
MOBILIDADE

om o serviço FitRent, a Europ-
car assegura que a sua empresa 
tem o automóvel certo a cada 
momento, podendo escolher 
entre uma ampla selecção da 
frota da locadora e sem necessi-
dade de assumir compromissos 
de custo com frotas por prazos 
mais alargados. 

Enquanto empresa líder no 
aluguer automóvel em Portugal e na Europa, e um dos 
principais players no sector da mobilidade, a Europcar 
procura estar mais próxima das pessoas em toda a 
geografia nacional. Além da possibilidade de escolha 
do automóvel mais adequado, a Europcar aumentou 
a rede de estações, disponibilizando actualmente 80 
locais para acolher os clientes, com um horário mais 
alargado e diminuição dos tempos de espera. 

Incluído no FitRent, está também a possibilidade 
de condutor adicional, sem qualquer encargo suple-
mentar para a empresa, preços reduzidos para os 
quilómetros extra e controlo regular de quilometra-
gem, permitindo às empresas controlarem de forma 
mais eficaz as suas despesas.

Os interessados no serviço FitRent terão apenas 
de dar conta à equipa de vendas da Europcar, que 

C
lhe estiver mais próxima, para 
que vá ao encontro da empresa. 

Para garantir uma visão clara do 
orçamento da empresa, é enviada, 
mensalmente, toda a informação 
de facturação, com todos os movi-
mentos discriminados, incluindo 
a duração do aluguer com todas as 
opções utilizadas (quilometragem, 
extras adicionais).

SERVIÇO DE MOTORISTA 
FEITO À MEDIDA
A Europcar apresenta anos de expe-
riência e procura permanentemente 
novas soluções de mobilidade de 
forma a criar valor para os clientes, 
procurando assim ir ao encontro 
da sua conveniência. O Chauffeur 
Service, o mais recente serviço 
de motorista particular, vem dar 
resposta às necessidades dos seus 
clientes empresariais que procuram 
um serviço de primeira classe com 
discrição e profissionalismo para 
as suas deslocações em negócio. 

O novo serviço da Europcar está 
já disponível a partir de Lisboa, 
conta com uma equipa de moto-
ristas qualificados e selecção de 
automóveis topo de gama, nomea-
damente Mercedes-Benz Classe 
E, Classe S e carrinhas de 7, 8 e 9 
lugares, tornando possível escolher 
de acordo com a conveniência de 
quem contrata o serviço. 

Com este serviço será possível 
optimizar o seu tempo e cumprir 
a sua agenda sem stress. 

Nos transferes — do aeroporto 
para uma morada específica, por 
exemplo —, ou no dia-a-dia, o 
Chauffeur Service confere maior 
comodidade e segurança às deslo-
cações, oferecendo uma experiência 
tailor-made, inclusive com um 
toque de luxo. 

Os automóveis do Chauffeur 
Service são, no geral, de categoria 
premium, existindo ainda opções 
VIP, que podem ser acrescentadas 
ao serviço. 

‘‘Conduzo 
mais por 
menos com
Fit Rent.’’ Manuel

O Fit Rent é a solução ideal para alugueres com 
duração de 30 ou mais dias, com flexibilidade
e com inúmeras vantagens que se adaptam
às necessidades da sua empresa

FIT RENT
ALUGUERES

MENSAIS

Lay_Imp_220x280_FitRent.indd   1 03/02/17   12:08



EXECUTIVE D IGEST.PT  145

‘‘Conduzo 
mais por 
menos com
Fit Rent.’’ Manuel

O Fit Rent é a solução ideal para alugueres com 
duração de 30 ou mais dias, com flexibilidade
e com inúmeras vantagens que se adaptam
às necessidades da sua empresa

FIT RENT
ALUGUERES

MENSAIS
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ortugal, com os seus 210 mil 
milhões de euros de dívida, e 
sem crescimento, está no fio da 
navalha. Com os juros da dívida 
a subirem, a sua sustentabilidade 
está em causa. O Governo sabe 
disso e, embora sem assumir a 
sua obsessão com o défice, o seu 
grande triunfo macroeconómico 
em 2016 foi o menor défice con-
seguido em democracia, 2,3%. O 

próprio ministro Centeno fez questão de o reafirmar 
vezes sem conta junto dos seus parceiros europeus. É 
uma atitude de muita responsabilidade e de continuação 
das políticas de austeridade recomendadas pela troika.

A questão é dessa redução ter sido conjuntural, não 
estrutural. Apenas comprámos tempo. Porque foi feita 
à custa de ter esganado a despesa pública para lá das 
possibilidades de funcionamento correcto de alguns 
serviços, escolas, hospitais, transportes, etc. que só 
um governo apoiado pelo PCP poderia concretizar 

sem mobilização de enormes manifestações em defesa 
do Estado Social. O investimento público foi reduzido 
para lá do aceitável numa economia que necessita deses-
peradamente de crescer, de criar emprego e riqueza para 
acudir a cada vez maiores situações de pobreza e exclusão 
social, sem o recurso sistemático à dívida, muito difícil 
por agora, e que tem sido prática corrente nos últimos 
anos. Os números da OCDE, compilados pela Missão 
Crescimento, colocam Portugal em 2018 com índices de 
investimento 34% abaixo dos níveis de 2003 quando quase 
todos os seus parceiros europeus estão 25 a 50% acima. 
Sem investimento dificilmente haverá crescimento, e 
sem crescimento o problema da dívida irá condenar-nos.

Como bem referiu Teodora Cardoso, não teremos novo 
resgate porque não há mais ninguém para nos resgatar. 
Não existem hoje condições políticas na Europa para 
voltar a ajudar Portugal, mais depressa nos apontam o 
caminho de saída do euro como fizeram com a Grécia. 
Um processo de saída do euro seria sempre algo desor-
denado e caótico com dificuldades de transacção de 
importações e implicando uma reestruturação imediata 
da dívida. Como é sabido, essa reestruturação nunca 
poderia afectar os credores oficias, por serem privi-
legiados, abatendo-se sobre os bancos e particulares, 
detentores de obrigações e certificados de aforro, a 
redução desses créditos trazendo possíveis falências de 
bancos e situações de desespero a particulares.

O anterior regime caiu sob o peso de uma guerra 
colonial iníqua que não soube ou não quis resolver, 
apesar de saber que era um enorme problema. Este 
regime criou uma dívida que não sabe ou não quer 
resolver, apesar de saber que é um enorme problema. 
Um caiu 41 anos depois da sua Constituição de 1933. O 
outro comemora 41 anos da sua Constituição de 1976 
este ano. Esperemos que sejam só coincidências, mas 
necessitamos de ser muito cuidadosos... 

P

CONSEGUIREMOS  
SAFAR-NOS DESTA?

O anterior regime caiu sob o 
peso de uma guerra colonial 

iníqua que não soube ou quis 
resolver, apesar de saber que era 

um enorme problema. E criou 
uma dívida que não sabe ou não 

quer resolver, apesar de saber 
que é um enorme problema

POR :
Paulo Carmona

BOARD WHISPERS
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DESCUBRA O ALENTEJO 
COM OS HOTÉIS VILA GALÉ

PRECISA DE UMA PAUSA?

Faça já a sua reserva em

E que tal recuar à época dos romanos e visitar a 
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