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•••EDITORIAL///ANTÓNIO NUNES • administrador

INOVAR
SEM ESQUECER O PASSADO
Tal como escreveu o poeta “O mundo pula e avança” também a nossa atividade está sempre em constante mutação. Umas
vezes é por via da criação de novas taxas e impostos, outras por força da implementação de novos normativos, mas sempre
com repercussões no sistema contabilístico.
O caso do recente anúncio da implementação do SAF-T para a contabilidade é um exemplo disso, pois altera os códigos das
taxonomias, o nome atribuído aos códigos associados a cada conta. Esta nova implementação tem efeitos já na IES de 2020
e vem exigir da parte dos contabilistas certificados, um aumento não só de responsabilidade mas também, de maior rigor e
tempo despendido.
Ora, como é sabido, tempo é dinheiro e nem sempre os contabilistas e as sociedades de contabilidade como é o caso da
NUCASE têm conseguido repercutir sobre as empresas suas clientes, o acréscimo desse tempo com a execução das suas
contabilidades, sem incluir a responsabilidade solidária com as mesmas, perante a Autoridade Tributária e Aduaneira.
Estas mudanças são uma sequência da nova era digital que estamos a iniciar, a qual vai exigir de todos nós um esforço
titânico, não só a nível financeiro com o investimento em novas tecnologias, mas também em conhecimento no domínio das
mesmas.
Ao longo destes quarenta anos que já leva de atividade, a NUCASE tem enfrentado toda esta inovação como um desafio e
uma oportunidade. E se no início, a recolha dos registos contabilísticos foi feita em processos mecânicos, através de uma
máquina Ascota, logo inovámos passando para o primeiro computador que surgiu no mercado, um Philips.
Desde aí temos mantido uma constante preocupação em inovação e desenvolvimento, quer recorrendo ao mercado externo,
quer desenvolvendo internamente as ferramentas que nos permitem estar na vanguarda da nossa atividade.
Claro que isso faz-se a custo de muito investimento, tal como está acontecer neste momento, nomeadamente a aquisição
de novos servidores, a criação de nova plataforma digital e de um novo portal RH. Estamos certos que todas estas ferramentas
nos irão permitir obter um melhor desempenho, prestando assim um melhor serviço aos nossos clientes que são a razão de
existirmos.
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OITO IDEIAS
PARA FAZER CRESCER
O SEU NEGÓCIO
Fazer crescer o negócio é muitas vezes uma necessidade para a sobrevivência da sua empresa e para o seu bem-estar
económico. São várias as estratégias que podemos utilizar para impulsionar o crescimento do negócio, dependendo da
atividade da empresa e da sua maturidade.
Que estratégias de crescimento podemos utilizar? Neste artigo, encontra algumas ideias de crescimento utilizadas por
outras empresas com sucesso.
>1. Penetrar no seu mercado
Quando pensamos em como expandir os negócios, a primeira coisa
que provavelmente nos vem à cabeça é conseguir novos clientes.
Muitas vezes, os clientes que já temos são a nossa melhor aposta
para aumentar as vendas. É mais fácil e económico fazer com que os
clientes que já compram os nossos produtos ou serviços comprem
mais, do que encontrar novos clientes e persuadi-los a comprar.
Então, vamos concentrar-nos em maneiras de fazer com que os
clientes comprem mais e voltem.
>2. Peça referências
Uma das maneiras mais fáceis de conseguir novos clientes é perguntar
aos clientes atuais por referências. Ter bons produtos e um ótimo
atendimento ao cliente, e apenas assumir que os nossos clientes vão
promover a nossa empresa, não vai fazer muito para aumentar a base
de clientes; temos de procurar ativamente referências. Durante ou
após cada trabalho ou venda, pergunte ao seu cliente satisfeito se
ele conhece alguém que esteja interessado nos seus produtos ou
serviços.
>3. Inovar no produto ou serviço
Descobrir e promover novos usos para os seus produtos ou serviços
é uma ótima maneira de atrair novos clientes, ou levar os já existentes
a comprar mais. Imagine elásticos ou a fita adesiva e como poucos
deles seriam realmente vendidos se tivessem um só uso! Por vezes,
com um pouco de imaginação, podemos adaptar os nossos produtos
ou serviços para outro fim, atingindo um novo nicho de clientes.
>4. Participar em feiras e exposições
Feiras e exposições podem ser uma ótima maneira de crescer
também. Este tipo de eventos atraem pessoas que já estão
interessadas no produto ou serviço da empresa e podem gerar
contactos de clientes, fornecedores ou investidores interessados no
nosso negócio. Importa conhecer bem o mercado e selecionar as
feiras e exposições com cuidado, buscando a correspondência certa
para o seu produto ou serviço.
>5. Conquiste um nicho de mercado
Os clientes são todos diferentes, mas previsivelmente diferentes,
pelo que podemos encontrar características específicas que nos
permitam identificar um nicho. Se conhecermos bem o mercado, as
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necessidades do cliente e os nossos produtos e serviços, conseguimos
identificar um nicho que ainda não está a ser servido pela gama de
produtos ou serviços existentes no mercado e que podemos
aproveitar.
>6. Mantenha o foco na rentabilidade
Uma estratégia de crescimento implica sempre algum investimento,
seja de tempo ou de dinheiro. Importa fazer uma análise
custo/benefício e perceber qual o melhor caminho a seguir. Por vezes,
o foco isolado no crescimento cria distrações nos indicadores de
rentabilidade do negócio, provocando o crescimento uma redução
da margem e, provavelmente, uma redução dos resultados da
empresa.
>7. Franchising ou franquias
As histórias de empreendedores que foram bem sucedidos devido
ao franchising dos seus pequenos negócios são muitas e verdadeiras.
Se tem um negócio de sucesso e pode desenvolver um sistema que
garanta que outras pessoas possam duplicar o seu sucesso, o
franchising pode ser o caminho mais rápido para o crescimento do
negócio. O segredo está na estandardização de processos que podem
ser replicados em qualquer parte garantindo um resultado igual ao
da sua empresa mãe.
>8. Exportando
A expansão para os mercados internacionais também pode ser um
poderoso impulso para o resultado final da sua empresa. Como o
franchising, essa é uma maneira de aumentar o seu negócio, o que
requer um grande compromisso de tempo e recursos, mas pode ser
extremamente recompensador.
São várias as formas de conseguir o crescimento do negócio. Tendo
em conta o tipo de produto ou serviço da empresa e o mercado em
que está inserida, podemos escolher uma ou duas estratégias de
crescimento desta lista e desenhar um plano de crescimento adaptado
às necessidades da empresa.
Para algumas empresas, trata-se apenas de uma forma de conseguir
maior rentabilidade ou reconhecimento no mercado, mas para outras,
o crescimento é a única forma de sobrevivência.

* Artigo publicado originalmente no blog da Ideias e Desafios.
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“A violação destas regras constitui contraordenação punida com coimas
que variam de 1750€ a 3750€, se o infrator se tratar de pessoa singular,
ou de 3500€ a 45000€, se o infrator se tratar de pessoa coletiva, competindo
a fiscalização à Direção-Geral do Consumidor.”

NOVAS RESTRIÇÕES
À PUBLICIDADE
O Código da Publicidade passa a regular a publicidade de géneros
alimentícios e bebidas que contenham elevado valor energético,
teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos
transformados, particularmente quando dirigida a menores de
16 anos. Saiba o que muda na prática.
A Lei n.º 30/2019, de 23 de abril entra em vigor 60 dias após a
sua publicação, e vem aditar dois artigos ao Código da Publicidade,
os artigos 20.º-A e 20.º-B, determinando a responsabilidade
contraordenacional de quem infringir o conteúdo neles disposto.

interrupções;

O novo artigo 20.º-A do Código da Publicidade estabelece, nos
números 2 e 3, proibições à publicidade dos géneros alimentícios
e bebidas já referidos. Passa a ser proibida a publicidade destes
géneros alimentícios e bebidas:

g) Na internet, através de sítios páginas ou redes sociais, bem
como em aplicações móveis destinadas a dispositivos que utilizem
a internet, quando os seus conteúdos tenham como destinatários
os menores de 16 anos.

a) Em estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e
secundário;

No novo artigo 20.º-A do Código da Publicidade, no número 4,
introduz-se ainda, nos casos em que a publicidade destes géneros
alimentícios e bebidas é admitida restrições quanto à forma, a
publicidade deve ser clara e objetiva e não relacionar o consumo
do produto a potenciais benefícios para a saúde. Por exemplo, a
publicidade em causa deve abster-se de encorajar consumos
excessivos ou transmitir a ideia de facilitismo na sua aquisição.
Por fim, o novo artigo vem definir o que se deve entender por
géneros alimentícios e bebidas de elevado valor energético, teor
de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos
transformados, como aqueles que contenham uma quantidade
dos referidos elementos que comprometa, de acordo com o
conhecimento científico disponível, uma dieta variada, equilibrada
e saudável, estabelecendo que compete à Direção-Geral da Saúde
fixar, por despacho, os números que identificam “elevado valor”.
A violação destas regras constitui contraordenação punida com
coimas que variam de 1750€ a 3750€, se o infrator se tratar de
pessoa singular, ou de 3500€ a 45000€, se o infrator se tratar de
pessoa coletiva, competindo a fiscalização à Direção-Geral do
Consumidor.

b) Em parques infantis públicos e abertos ao público;
c) Num raio circundante de 100 metros dos acessos dos locais
referidos nas alíneas anteriores, com exceção dos elementos
publicitários afixados em estabelecimentos comerciais,
nomeadamente através da colocação de marcas em mobiliário
de esplanadas, em toldos ou em letreiros integrados no
estabelecimento;
d) Em atividades desportivas, culturais e recreativas organizadas
por estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário;
e) Em serviços de programas televisivos e serviços de
comunicação audiovisual a pedido e na rádio nos 30 minutos
anteriores e posteriores a programas infantis, e a programas
televisivos que tenham um mínimo de 25 % de audiência inferior
a 16 anos, bem como na inserção de publicidade nas respetivas

f) Em publicações realizadas nas salas de cinema, nos filmes com
classificação etária para menores de 16 anos;
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“Além do profissionalismo das suas
pessoas, valorizo o caráter humano e
familiar da NUCASE”
Desde o ano de 2003, ano da sua criação, que a Ideias&Desafios tem como objetivo melhorar a
performance organizacional dos clientes. Com experiência na área de formação e coaching
comercial, a empresa funciona como catalisadora da mudança nas organizações, constituindose como um parceiro de referência nas suas áreas de atuação.
O que levou à criação da empresa Ideias&Desafios?
A Ideias&Desafios começou como um projeto pessoal em 2003.
Surgiu da necessidade de fazer algo diferente do que existia em
Portugal no domínio da formação e coaching comercial. Na época,
a maior parte das empresas de formação eram generalistas e os
cursos de vendas eram quase sempre entregues por formadores
sem experiência no terreno.
Quem são os vossos principais clientes ou a quem se destinam os
vossos serviços?
Costumamos dizer que “não somos esquisitos”, tanto trabalhamos
com empresas como uma TAP, Telefónica, Weber, Farfetch, como
com outras mais pequenas.
Podemos entregar projetos chave na mão quando assim se
justifica dado o número de comerciais que a empresa tem. Ou se
não existir número de comerciais que justifique o projeto à
medida, a empresa pode inscrever as suas pessoas nos workshops
calendarizados que ocorrem regularmente.
Quantos colaboradores tem a empresa no momento?
Cinco pessoas na área da entrega (formadores e consultores) e
duas pessoas na área de suporte, gestão de formação e tarefas
de escritório.
Que dificuldades e constrangimentos são partilhados pelas
empresas vossas clientes?
Existe um fator que tem acontecido muitas vezes. As empresas
chegam até nós com a uma dificuldade principal. Quando o
mercado está bem, os comerciais não fazem tanto esforço para
abrir novas contas ou fazer prospeção de forma regular. Como
consequência, quando o mercado arrefece, as vendas sofrem um
impacto muito grande. Como os comerciais deixaram morrer a
máquina da prospeção, por vezes, demora até voltar a colocá-la
a funcionar corretamente e com resultados visíveis. Isto tem sido
recorrente em muitas das empresas com que trabalhamos.
Outra questão que também tem sido frequente prende-se com
o facto de os comerciais não terem noção de como podem utilizar
as redes sociais eficazmente a seu favor para gerar negócio.
O que vos diferencia de outras empresas do setor?
A nossa experiência no terreno. Todos os nossos formadores,
consultores e coaches têm experiência como comerciais e
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diretores comerciais no terreno, o que garante uma abordagem
muito prática à formação incidindo no que, de facto, faz falta a
quem procura os nossos serviços. Na maioria dos casos, as equipas
comerciais não necessitam de mais teoria. Procuram ser
enquadradas nos dias atuais em termos do processo de venda e
ser ajudadas a afinar as suas ferramentas comerciais.
Na prática, em quanto tempo conseguem ajudar os vossos clientes?
Existem dois tipos de realidades, os clientes que querem apenas
formação que pode ir de um a três dias consoante o mercado e a
equipa; e os que solicitam programas de formação e coaching
comercial que podem ir de três a seis meses de intervenção.
É fácil intervir e mudar mentalidades rumo à capacidade de
negociar, vender e liderar?
No que diz respeito à mudança de mentalidade, quando os
comerciais percebem que têm à sua frente alguém que também
é vendedor e que não lhes vai dar “teorias” que nem sempre estão
testadas no terreno, após um impacto inicial, envolvem-se no
processo de formação com a consequente mudança da forma de
operar.
Como tem corrido o ano de 2019 e que desafios enfrentam
atualmente?
Nós trabalhamos melhor em épocas de crise. Por incrível que
pareça, as empresas têm tendência a não olhar para a formação
com tanta incidência nestas épocas. Já diz o ditado, “Só se lembra
de Santa Bárbara quando troveja”. No entanto, está a ser um ano
normal em termos de negócio. Não excelente. Apenas normal.
Na sua opinião, quais as principais competências que uma empresa
deve seguir para ter sucesso em Portugal?
Estar sempre a questionar a forma como endereça o mercado. O
que acontece é que quando as empresas se instalam, porque
acham que têm sucesso, deixam de inovar, procurar melhorar ou
afinar os seus processos, pessoas, conhecimentos, etc. E isso é
meio caminho andado para o desastre.
Assim sendo, deveriam, todos os anos, apostar em formação ou
procurar ajuda externa por parte de quem não esteja tão
envolvido emocionalmente no negócio para poderem analisar o
que fazer de diferente. Muito frequentemente, dizemos aos
nossos clientes: “o que os trouxe até aqui não vai levá-los aonde

GRANDE ENTREVISTA

O que é preciso para que as
empresas portuguesas tenham
sucesso? “Deveriam, todos os anos,
apostar em formação ou procurar
ajuda externa por parte de quem
não esteja tão envolvido
emocionalmente no negócio para
poderem analisar o que fazer de
diferente”, defende José de Almeida

precisam de chegar”. Por isso, é preciso parar
regularmente para dar atenção a todas estas
questões.
Há quanto tempo a empresa é cliente da NUCASE e
que características valoriza no relacionamento entre
ambas as empresas?
Somos clientes desde 1 de janeiro de 2014. Além
do profissionalismo das suas pessoas, valorizo o
caráter humano e familiar que a NUCASE tem.
Embora seja uma empresa grande, continua a
manter este espírito que coincide com os seus
valores. E depois, adoramos as pessoas com quem
temos tido maior contacto e pelas quais nutrimos
um especial carinho, a começar pelo Sr. Nunes,
passando pela Fátima que nos acompanha
mensalmente até ao Filipe que é o nosso comercial.

NOVIDADES EM 2019
A Ideias&Desafios lançou algumas novidades no
presente ano, nomeadamente as palestras inCompany
para pequenos grupos, dadas por especialistas em
cada área; o curso de Economia Comportamental
aplicado às Vendas, e o curso Carisma, Comunicação
e Influência destinado a cursos de topo das empresas.
Para mais informações sobre estas e outras iniciativas,
aceda ao site www.ideiasedesafios.com

Perfil /// JOSÉ DE ALMEIDA
Nasceu a 11 de março de 1970, em Lisboa.
Ao longo dos anos, liderou diversos projetos em Portugal, em distintas áreas de atividade.
A sua experiência profissional começou como vendedor, tendo mais tarde feito carreira como diretor comercial
e diretor geral de diversas empresas nacionais e internacionais. É também autor de diversas publicações na área de liderança
comercial, como por exemplo, os livros “Compre Já”, “A Arte de Vender” e “Arte da Guerra no Coaching”.
Atualmente, é o partner responsável pela Ideias & Desafios, uma empresa dedicada à formação e à realização de processos de Business
& Executive Coaching. Ao longo da sua vida, dedicou uma grande parte do seu tempo ao estudo de áreas tão distintas como vendas,
performance pessoal, liderança, persuasão e influência, hipnose, psicologia, programação neuro-linguística, entre outras. Sendo um
apaixonado do conhecimento, estudou com algumas das maiores figuras mundiais das áreas acima apresentadas. De entre elas
podemos destacar Richard Bandler, Anthony Robbins, Brian Tracy, Tony Jeary, Tony Alexandra, entre outras.
O seu objetivo de vida é: “Mudar o mundo, mudando uma pessoa de cada vez, ajudando-a a descobrir o seu próprio
caminho para o sucesso”.
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RENDIMENTOS PREDIAIS

NOVAS REGRAS DE TRIBUTAÇÃO EM IRS
Neste artigo, damos a conhecer as novas regras
da tributação em IRS no que respeita aos rendimentos prediais
decorrentes da nova lei, de 1 de janeiro de 2019.
Os rendimentos prediais, obtidos por residentes, são tributados em IRS pela aplicação da taxa de tributação autónoma de 28%, o que significa
que os rendimentos não são acrescidos aos outros rendimentos de IRS para juntamente com eles serem tributados.
Este regime de tributação não invalida a opção pelo englobamento. Esta opção pode ser importante para quem tenha baixos rendimentos
e a sua taxa de IRS seja inferior a 28% ou quando existam prejuízos que podem ser reportados aos seis anos seguintes àquele a que respeitam
(artigo 55.º n.º1 alínea b) CIRS)
O rendimento de prediais é apurado pela diferença entre as rendas efetivamente recebidas e as despesas dedutíveis. Nas despesas elegíveis
estão principalmente:
Despesas efetuadas no respetivo ano de conservação e manutenção, IMI, taxas autárquicas, seguros, condomínios e ainda despesas com
obras efetuadas nos 24 meses anteriores ao arrendamento.
Nos documentos de suporte das despesas emitidos em nome do proprietário com o seu número de contribuinte e morada, deverá ser feita
referência expressa ao imóvel que lhes deu origem, ou no caso de despesas com obras, onde as mesmas foram realizadas, para que não
subsistam dúvidas quanto à sua aceitabilidade por parte da Autoridade Tributária (AT).
Com a alteração introduzida no Código do IRS pela Lei 3/2019 de 9 de janeiro, regulamentada pela Portaria n.º 110/2019, de 12 de abril,
foram criados incentivos fiscais com deduções à taxa de IRS indexados à duração dos contratos de arrendamento destinados a habitação.
A presente lei produz efeitos desde de 1 de janeiro de 2019 e aplica-se aos novos contratos de arrendamento e respetivas renovações
contratuais, bem como às renovações dos contratos de arrendamento realizados a partir dessa data.
Assim para os novos contratos de arrendamento e para cada renovação, as taxas a aplicar serão as seguintes:

Para fazer prova do direito à redução de taxa deve o titular dos rendimentos dispor dos seguintes comprovativos:
a) Contrato de arrendamento que fundamenta o direito ao regime;
b) Observar a obrigação de comunicação do contrato de arrendamento e suas alterações, mediante a declaração modelo 2, procedendo
ao pagamento do respetivo imposto do selo;
c) Comunicar, no portal da AT até 15 de fevereiro do ano seguinte:
• A identificação do contrato de arrendamento em causa, com data de início e respetiva duração, bem como comunicar as renovações
contratuais subsequentes e respetiva duração;
• a data de cessação dos contratos de arrendamento abrangidos por este regime, bem como a indicação do respetivo motivo da
cessação.
a) Ter na sua posse o comprovativo da cessação do contrato de arrendamento;
b) Outros documentos comprovativos da existência da relação jurídica de arrendamento, nos casos de inexistência de contrato escrito.
Nota: Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributados à taxa de 5%, sem prejuízo
da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em “área de reabilitação urbana”,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos
dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação (n.º 6 do art.º 71º do EBF).

CLIENTES

“A NUCASE ultrapassou
todas as nossas expetativas”
Criada em 1932, a Infotrust começou por ter o nome de “Instituto
Informador Comercial” com a missão de facilitar o comércio entre
organizações, fomentar a expansão dos negócios e contribuir para a
melhoria contínua da comunicação empresarial através do fornecimento
de informações de risco sobre empresas, nomeadamente, sobre
incidentes comerciais (ações judiciais cíveis por incumprimento, falências
e penhoras). “Atualmente, sob uma nova insígnia, a Infotrust apresentase como a maior empresa 100% portuguesa de informação para negócios,
disponibilizando um conjunto de soluções que se assumem como suportes
essenciais nos ciclos de negócio das empresas, desde o processo de
identificação e angariação de novos clientes até à tomada decisão na
concessão de crédito”, explica o diretor de operações Josué Mateus.

Esta empresa familiar, com mais de 85 anos de história, tem vindo a
ultrapassar os desafios inerentes às diferentes fases que o país tem
atravessado nas últimas décadas “com sucesso” contando com “equipa
de profissionais de excelência, assim como uma gerência dinâmica que,
desde sempre, procurou estimular o pensamento crítico, uma atitude de
atenção, curiosidade e abertura relativamente a novos desafios, sejam
eles de origem tecnológica, regulatória (p.e. RGPD) ou contextual, e uma
preocupação constante na qualidade dos seus serviços e no
relacionamento com os seus clientes”. Com um conjunto de soluções de
informação para negócios e de apoio à gestão de crédito, o objetivo passa
por ajudar os gestores de empresas a decidir com mais confiança,
maximizando as suas oportunidades, e diminuindo os riscos.
Com uma cobertura internacional online em 40 países, com mais de 800
clientes e mais de um milhão de relatórios gerados anualmente, uma das
maiores dificuldades que a Infotrust tem enfrentado prende-se com a
“obtenção de apoios ao financiamento de projetos de investimento,
nomeadamente, os que são provenientes dos programas e fundos
europeus destinados, supostamente, a apoiar as empresas, sobretudo
as pequenas e médias. Não percebemos muito bem qual a razão, mas
parece que o nosso setor de atividade é de alguma forma desconhecido
e a sua importância pouco valorizada pelas organizações responsáveis
pela gestão destes programas e fundos”, lamenta o diretor de operações.
As novas tecnologias têm tido um efeito impactante, possibilitando o
acesso a uma maior diversidade de fontes de dados e o desenvolvimento
de soluções inovadoras e disruptivas que permitem responder de forma
cada vez mais personalizada às necessidades dos clientes. No decurso
disto, são dois os grandes desafios para este ano: “continuar a realizar
todos os esforços para conhecer cada vez mais e melhor os nossos
clientes, os seus problemas e principais desafios neste mundo em
constante mudança e desenvolver soluções inovadoras baseadas nas
novas tecnologias, que contribuam para facilitar a vida aos nossos
clientes”.
Foi em 2008 que a parceria com a NUCASE surgiu quando os responsáveis
da empresa decidiram procurar uma alternativa ao nível de fornecimento
de serviços de contabilidade e fiscalidade. “Hoje, podemos afirmar com
toda a certeza que a NUCASE ultrapassou todas as nossas expetativas
e não podemos deixar de destacar o elevado rigor e profissionalismo no
desempenho das suas funções, a permanente atualização e a formação
das suas equipas, sem nunca descurar uma enorme simpatia e
disponibilidade” remata Josué Mateus.

PULSO EUROPE PORTUGAL

“A NUCASE tem sido
uma empresa amiga”
A Pulso Europe Portugal resulta de uma joint venture entre a CapaEmpresas e a Pulso Europe, na Bélgica, detendo a maioria do capital em
Portugal atualmente e opera no nosso país desde março de 2018. A
relação com a NUCASE remonta a setembro de 1999, aquando da criação
Capa-Empresas. “Valorizo o profissionalismo, a disponibilidade e o apoio
da equipa de contabilidade e de muitos outros profissionais na NUCASE.
Tem sido uma empresa amiga”, explica o responsável. O objetivo desta
empresa passa por prestar serviços de apoio psicossocial e de
aconselhamento na área do bem-estar a colaboradores de empresas e
organizações a operar no território nacional.
O crescimento da empresa tem sido sustentável, garante o responsável,
sobretudo nos últimos anos. “Com a crise de 2011-2015, observámos
alguma mudança nas atitudes, o que é positivo. Sentimos alguma melhoria
na tomada de consciência em relação a uma política pró-ativa de recursos
humanos”, explica Manuel Sommer, lamentando, no entanto, que esta
mudança ainda esteja demasiado focada nas empresas com gestão e
influências internacionais. “Sentimos igualmente que a importância que
é dada às empresas e às suas necessidades não se encontra muito
valorizada no contexto político nacional”, defende.
O desafio atual passa por integrar os vários novos colaboradores que

entraram na empresa nos últimos três meses. “Estamos muito focados
nesta integração dos colaboradores numa dinâmica da equipa
transformacional de cultura junto dos nossos clientes”, explica o country
manager. Como principais dificuldades e oportunidades em Portugal,
destaca “ o atraso sócio-cultural empresarial e de mentalidade da cultura
empresarial portuguesa, sobretudo dos gestores de top, intermédios e
a um nível das políticas de recursos humanos, demasiado centradas no
processamento salarial e administrativo. Continuamos a estar a milhas
de distância de outras culturas mais avançadas no setting empresarial
no que diz respeito ao apoio ‘humano’ aos colaboradores. Nas empresas
ditas tradicionais, os recursos humanos continuam a não ser muito
valorizados e o impacto do engagement e motivação subvalorizado”,
considera Manuel Sommer, considerando que ainda há “muito terreno
a desbravar nesta área”.
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Para mais informações úteis, visite o nosso novo site

www.nucase.pt
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