
ATRAIR
OU FIDELIZAR 

CLIENTES?

Sucesso em Vendas: O Cliente?    6

Edição 28 | dezembro 2016 | www.bizmix.eu

Fidelizar ou Atrair? Testemunhos   8
Dicas: 5 Ações para melhorar a relação com 
os seus clientes   24

O Futuro... Hoje: Tendências de Marketing 2017   28

http://www.bizmix.eu
http://www.bizmix.eu


FICHA TÉCNICA | DEZEMBRO 
2016
PROPRIEDADE
Escola de Negócios das Beiras
Visar  ‑ Consultores Associados
CONTACTOS
geral@escoladenegocios.com
geral@visar.pt
T. (ENB): 232 415 999 F. 232 415 083
T. (Visar): 232 416 689 F. 232 418 102
DIREÇÃO EDITORIAL
Marta Oliveira
marta@bizmix.eu
FOTOGRAFIA
Arquivo Fotográfico da ENB, Visar

DESIGN GRÁFICO
Marta Oliveira
COLABORAÇÃO
Catarina Rodrigues, Fernando Cardoso, 
Fernando Pais, Hélder Sousa, 
José Rodrigues, Luís Carvalho, Pedro 
Ribeiro, Rui Pio, Sofia Silva
DISTRIBUIÇÃO
Formato digital 
PERIODICIDADE
Trimestral
ASSINATURA: €12
ISBN: 2182  ‑ 4223
DEPÓSITO LEGAL: 313189/10

ESCOLA DE
NEGÓCIOS
DAS BEIRAS

03 SABER 
 EDITORIAL:  

 Sucesso em Vendas: O Cliente 

 Fidelizar ou atrair?

 Judite Manso e Ana Lima - Instituto Português de Relações com o Cliente

 Sérgio Moreira - BEEVERYCREATIVE

 Rui Pio - Gestor Espaço Liberty Seguros

 Silvana Mercatelli - CliniViseu

 Nuno Menino - Restaurante CaRRoSSel

 

22 SER 

 Dicas:  5 ações para melhorar a relação com os seus clientes

 Crónica: Fernando Pais - Mediação de Seguros: Que futuro?

 Opinião: José Rodrigues -  Que número és?

28 EVOLUIR
 O Futuro... hoje: Tendências de Marketing 2017

	 Incentivos	-		Qualificação	PME	(Projetos	conjuntos)

34 PARTILHAR
 Notícias/Breves     

mailto:geral@escoladenegocios.com
mailto:geral@visar.pt
mailto:marta@bizmix.eu
http://www.visar.pt
http://www.escoladenegocios.com/


SABER3

ÍNDICE

EDITORIAL
Desde o seu lançamento em janeiro de 2012, portanto, ao longo 
de 20 edições da revista “BIZMIX”, foram retratadas histórias de 
sucesso de muitas empresas portuguesas, cujo desempenho mereceu 
destaque nesta publicação pelo seu contributo para o crescimento 
da economia nacional. São empresas grandes, médias e pequenas 
que se evidenciaram pela qualidade do produto e inovação, pela 
investigação e desenvolvimento, bem como pela estratégia com que 
se afirmaram e venceram nos mercados. 
Tivemos também histórias, pontes de vista, opiniões, estudos e 
sentimentos de pessoas, com pessoas para pessoas. Quisemos dar 
“voz” a quem habitualmente não a tem, quisemos mostrar o Portugal 
Real, aquele que independentemente da conjuntura económica 
social, todos os dias leva este país para frente…outros há que não 
foram aqui retratados, nem foi esta a nossa principal ambição, 
seriam necessárias mil revistas com outros tantos protagonistas. 
A Revista BIZMIX vai agora seguir outro caminho, evoluiu para 

o projecto BIZMIX+, será um portal 
de negócios onde qualquer um poderá 
interagir comprando, vendendo ou 
simplesmente estar inscrito para 
possíveis oportunidades de negócio. 
Por agora, renta-nos dar um grande 
OBRIGADO a toda esta malta gira que 
colaborou nesta aventura.
“O caminho faz-se caminhando” . Faz-se caminhando, porque não 
há caminho, porque este só se faz ao caminhar, palavras sábias de 
António Machado, poeta Espanhol. 
E nós continuaremos a caminhar… façam-nos companhia!!!
Fernando Cardoso
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Sucesso em Vendas: O CLIENTE

O CLIENTE
As 3 perguntas mágicas sobre clientes: Como fidelizar?

Como recuperar? Como conquistar?

Nos dias de hoje, existem 3 
perguntas mágicas sobre clientes 
que são essenciais para uma empresa: 
“Como fidelizar os clientes?”, “Como 
recuperar clientes perdidos?”, “Como 
conquistar clientes?”. Cada uma 
destas operações no ciclo de estado 
de clientes exige recursos, sejam 
humanos, financeiros e/ou materiais.

Para mantermos o cliente temos 
de focar todos os nossos recursos 
na satisfação e superação das suas 
necessidades, com o intuito de o 
fidelizar. Esta operação exige a 
constante satisfação do cliente, 
dando uso a recursos de marketing, 
humanos, financeiros, materiais e de 
tempo.

Para conquistarmos um cliente 
temos primeiro de colocar em prática 
ações de marketing. Não uma ou 
duas, mas várias para garantirmos 
que o conseguimos conquistar. E 
estas ações envolvem um estudo 
prévio sobre o nosso cliente-alvo 

para definirmos as estratégias mais 
adequadas para o alcançar.

Mas quando não temos as estratégias 
mais adequadas às expetativas do 
nosso cliente, acabamos por o perder. 
E aí precisamos de mais ações e 
recursos para o conseguir recuperar. 
A pergunta-chave nesta operação é 
“Quais as estratégias mais adequadas 
para recuperar clientes perdidos?”.

No fim questionamo-nos sobre 
qual será a operação mais adequada 
em mantermos o nosso esforço e 
recursos. Devemo-nos focar em 
conquistar clientes ou na fidelização 
destes ou, ainda, em recuperar os 
clientes que já perdemos?

A resposta certa depende da sua 
estratégia e metas, mas acreditamos 
que o ideal é manter a atuação nos 
três estados, mas a intensidade de 
ações em cada estado depende do 
que lhe vai permitir garantir que 
vai atingir os seus objetivos, faça as 
apostas certas.

Partilhamos consigo algumas 
perguntas sobre cada uma destes 
estados para pensar em relação à sua 
empresa, e tenho a certeza que com 
as suas respostas vai encontrar as 
melhores ações a colocar em prática 
já.

Como fidelizar um cliente?

• Quais os clientes que retemos em 
2015 e que estão satisfeitos com o 
nosso trabalho?

• Quais os clientes que não 
conseguimos manter em 2015 
porque não estavam satisfeitos com 
os nossos serviços?

• O que temos de fazer para evoluir a 
fidelização dos nossos clientes?

• Qual a relação entre a retenção 
de clientes e o sucesso da nossa 
empresa?

Como conquistar um cliente?
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• Quantos clientes já conquistamos 
desde que a empresa está aberta?

• Quais as ações diferenciais que 
realizamos para os conseguir 
conquistar?

• Quais e quantos recursos gastamos 
para conquistar novos clientes, em 
2015?

• O que precisamos de fazer hoje 
para abrir um novo cliente, tendo e 
conta as evoluções ultra rápidas do 
mercado?

Como recuperar um cliente?

• Nos últimos 3 a 5 anos, quais 
os clientes que perdemos e 
conseguimos recuperar?

• Quais os nano detalhes que 
fizeram a diferença positiva para 
recuperarmos os clientes?

Conquistar mais clientes

Atrair os clientes, conquistar 
visibilidade e aumentar o número 
de vendas é uma das grandes 
dificuldades para as empresas no 
mercado atual. Apresentamos 
10 ações que pode praticar para 
conseguir conquistar mais clientes:

1. Converse, oiça e entenda os 
seus clientes para descobrir o que 
estes procuram. Pode criar pesquisas, 
utilizar focus group ou mesmo 
conversar com o seu público-alvo.

2. Use e abuse das redes sociais 
porque estas são uma boa estratégia 
para atrair clientes e dar a conhecer 
a sua marca/empresa. Pode retirar 
2 utilidades das redes sociais: gerar 
relacionamentos de confiança com o 
seu cliente e analisar as estatísticas 
para entender melhor o seu cliente 
e aprimorar as suas estratégias de 
comunicação.

3. Não cobre preços baixos 
pelos seus produtos ou serviços.             
Se a sua estratégia para atrair 
clientes é cobrar um preço baixo, só 

conseguirá atrair os clientes que não 
valorizam o seu serviço. O preço é 
uma das vertentes do marketing-mix 
e é determinante para definir o seu 
posicionamento no mercado.

4. Ofereça os seus produtos/
serviços de forma irresístivel. 
Isto é, mostre todas as “dores” 
que os seus produtos ou serviços 
solucionam e demonstre os 
benefícios que trará aos seus clientes.

5. Faça eventos como workshops, 
seminários entre outros… São 
uma excelente estratégia para atrair 
potenciais clientes e são uma forte 
ferramenta que gera posicionamento 
e fortalece a sua imagem.

6. Trabalhe a fidelidade do 
seu cliente. Para isto, trabalho o 
relaciomento que tem com o seu 
cliente.

7. Comunique de forma direta. 
Lembre-se do seu público-alvo 
quando planeia as suas estratégias 
de comunicação. É necessário 
comunicar utilizando uma 
linguagem que esse público irá 
compreender.

8. Use o poder da sua base 
de dados de contactos. 
Com a finalidade de construir 
relacionamentos, reter contactos e 
conquistar potenciais clientes.

9. Ofereça algo aos seus clientes. 
Todos gostamos de receber algo de 
forma gratuita. Aproveite e ofereça 
algo aos seus clientes, pode ser um 
e-book, um webinário, ou até algo 
físico.

10. Entregue mais do que o 
cliente comprou. É desta forma 
que se constrói o valor da empresa. 
Vendeu apenas o seu produto ao 
cliente? Entregue-lhe um guia da 
melhor utilização do produto, ou 
outra ideia que vá contribuir para a 
construção do valor da sua empresa 
e para a retenção de clientes.

Fonte: Sucesso em Vendas

Sucesso em Vendas: O CLIENTE
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Fidelizar ou atrair novos clientes?

BIZMIX: Atrair ou fidelizar 
clientes? O que é mais fácil e 
vantajoso?

JUDITE MANSO: Só os 
conseguimos fidelizar se algo os 
atrair, assim, atrair é o primeiro 
passo e a fidelização é o objetivo 
final, sendo que é um objetivo cada 
vez mais inatingível. Inatingível 
porque o valor fidelidade está a 
perder valor e porque existem 
cada vez mais opções á disposição 
do cliente. O caminho a percorrer 
para a conquista da fidelização é o 
grande desafio das organizações. 
Nestas áreas, em que o que está 
em causa é a relação com o cliente, 
nada é fácil. O esforço de atração é 
um grande desafio, já que implica 
despertar o interesse do cliente 
para a nossa oferta num contexto 
de informação a mais. Depois da 
conquista vem outra fase dificílima 
que é o dia a dia , o conquistar 
continuamente. Não dar nenhum 
motivo em momento nenhum, para 
que o cliente encontre razões para 
nos preterir. A fidelização deve 
ser entendida como uma desafio 
inatingível que está ao nosso 
alcance.

B: Que investimentos/
estratégias se podem adaptar 
para cada um deles?

ANA LIMA: Para que os 
investimentos tenham retorno e 
para que as estratégias resultem 
tudo começa com o conhecimento 
de quem é o nosso cliente, só 
assim conseguimos dirigir-
lhes estratégias customizadas. 
Conhecer para servir melhor, é 
este sempre o lema!

Dispor de uma oferta 
diferenciadora, conhecer muito 
bem o seu público – alvo, ser 
capaz de manter as promessas 
diariamente e surpreende-los – 
ENCANTA-LOS. Esta acredito 
que seja a estratégia para Atrair, 
Reter e acreditar na Fidelização.

B: Como é que uma empresa 
evoluiu de clientes satisfeitos 
para clientes fidelizados?

JM: Desde que haja a 
correspondência do que é oferecido 
com o que é expectável, estamos 

no caminho certo. O desejável é o 
encantamento do cliente, que será 
o patamar seguinte à satisfação.

Não é possível termos clientes 
fiéis insatisfeitos, mas não significa 
que tendo clientes satisfeitos, eles 
sejam fieis, verdade?

Então, é necessário surpreende-los, 
encanta-los. Este sim acredito ser 
o caminho da fidelização. E isto 
é difícil, muito difícil. Mas, não é 
necessário uma grande estratégia 
ou investimento para que isso seja 
possível. Primeiro é preciso que 
eu cumpra o que prometo e depois 
fazer alguma coisa que o cliente 
não esteja à espera. E muitas vezes 
essa surpresa é conseguida nas 
“coisas” pequenas, nos detalhes. 
Um telefonema antes de tempo, 
uma partilha de informação de um 
assunto que sei que lhe interessa, 
enfim, detalhes que diferenciam.

B:  A fidelização implica 
conhecer muito bem o cliente. 
Como obter informação sobre o 
mesmo?

Judite Manso e Ana Lima
IPRC ‑ Instituto Português de Relações com o Cliente

https://iprcliente.wordpress.com/
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Fidelizar ou atrair novos clientes?

AL: Hoje o difícil não é ter acesso 
à informação, creio até que temos 
informação a mais, o difícil é saber 
usa-la e como usa-la, ou seja, 
transforma-la em conhecimento. 
Ainda assim, muitas das fontes 
de informação continuam a não 
ser aproveitadas. Por exemplo: eu 
acabei de falar com o Sr. Mendes 
que me pediu para lhe ligar na 4ª 
feira, porque a sua esposa vai ser 
operada na 3ª.

O que faço com isto? 
Eventualmente registo uma tarefa 
para lhe voltar a ligar na 4ª. Isto 
contribui para a satisfação, não 
para o ENCANTAMENTO.

Se registar uma tarefa para fazer 
um telefonema na 3ª ao final do 
dia, só para lhe perguntar como 
correu a intervenção da esposa 
e ficar com esta informação 
registada, posso sempre utiliza-la e 
isso vai com toda a certeza reforçar 
a relação com o Sr. Mendes. 

Claro que é fundamental termos 
metodologias que nos ajudem 
na gestão desta informação. As 
tecnologias são sem quaisquer 
dúvidas uma ferramenta 
indispensável.

B:  Qual a importância do 
marketing relacional?

JM: O autor do conceito definiu 
Marketing Relacional como 
sendo “a atracão, manutenção e a 
valorização das relações com os 
clientes”. Eu acredito que este é o 
caminho da fidelização e daí a sua 
grande importância.

B:  Os clientes são todos 
diferentes. Como podemos 
identifica-los e adaptar a 
comunicação/venda?

AL: Essa é de facto uma 

grande tarefa, exige por um 
lado capacidade de identificar 
as diferenças, de possuirmos 
ferramentas de apoio à gestão da 
informação e depois muitíssimo 
importante termos PESSOAS 
formadas que consigam relacionar-
se com base nessas diferenças e 
ser capaz de criar valor através 
delas. E aqui a formação contínua 
com treino é uma ferramenta 
indispensável e valiosa.

B:  Na sua opinião, é possível 
manter o cliente para “toda a 
vida”?

JM: Sim é possível. Depende da 
nossa capacidade de transformar 
o cliente num fã. Se nunca lhe 
der motivos para me abandonar e 
continuar a surpreende-lo, acredito 
que é possível!

O cliente é… 

A razão de ser de qualquer 
organização, a motivação 
para querer fazer mais e 
melhor. 

O Cliente é o motor da 
evolução porque a procura 
constante de soluções, a 
vontade de querer encanta-
lo, faz com que se encontrem 
inovações que acrescentam 
valor e que criam riqueza. E 
o mais importante, faz com 
sejamos pessoas melhores.
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Fidelizar ou atrair novos clientes?

BIZIMIX: Atrair ou fidelizar 
clientes? O que é mais fácil e 
vantajoso?

SÉRGIO MOREIRA: Depende 
da situação. Partindo do princípio 
que estamos a falar, por exemplo, 
de uma empresa com uma base 
de clientes instalada, ou seja, 
que não está no início da sua 
atividade e por isso não está 
quase exclusivamente a captar 
clientes, a fidelização deveria 
ser um dos elementos chave da 
sua atividade. O mercado hoje 
é muito agressivo e volátil, os 
clientes estão mais informados 
do que nunca e, quando não 
é o caso, estão a dois ou três 
cliques de passarem a estar. Isto 
aumenta o nível de exigência 
às empresas no que diz respeito 
à forma como gerem a relação 
com os clientes e faz com que a 
fidelização e, como consequência, 
a retenção de clientes sejam 
fatores fundamentais mesmo. 
Em muitos negócios, o “custo 

de atração/aquisição” é bem 
superior ao custo de retenção. 
A ironia é que grande parte 
das empresas está muito mais 
preocupada com a atração do que 
com a fidelização/retenção. Todos 
nós, enquanto consumidores/
clientes, somos alvo de infindáveis 
táticas e mecanismos prospetivos 
de atração e raramente somos 
abordados, e premiados, por 
sermos já clientes, certo?

B:  Que investimentos/
estratégias se podem adaptar 
para cada um deles?

SM: Antes de mais, uma estratégia 
de atração é diferente de uma 
estratégia de fidelização. Estas 
linhas operacionais devem estar 
alinhadas, de forma estratégica, 
com os objetivos organizacionais 
da empresa. Além disso, podem 
viver de forma isolada uma da 
outra, podem ser cumulativas, 

podem ser sequenciais, tudo 
depende do que a empresa precisa 
num dado momento. De qualquer 
forma, o chamado Esforço de 
Venda faz aumentar o custo de 
aquisição e este é superior, na 
maior parte das vezes, ao custo de 
retenção, falando numa perspetiva 
financeira. Imaginemos uma 
operadora de telecomunicações 
que só tem campanhas para novos 
clientes. Se a base instalada de 
clientes sente que as condições 
para novos clientes são melhores 
que as condições para clientes 
existentes, irão começar a sentir 
alguma insatisfação, injustiça e 
isso poderá, em última instância, 
levar ao aparecimento de um 
sentimento de frustração e 
indignação. Um cliente frustrado 
e indignado é de difícil retenção 
e provavelmente irá migrar para 
uma operadora concorrente. É por 
isso fácil pensar que, por exemplo, 
um cliente com uma mensalidade 
de 50€ nessa operadora que 

Sérgio Moreira
BEEVERYCREATIVE

https://beeverycreative.com/
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Fidelizar ou atrair novos clientes?

seja alvo de uma campanha de 
fidelização que se traduza num 
desconto de 5€/mês e não esteja 
a contar com isso, irá sentir-se 
muito satisfeito pela empresa 
lembrar-se dele antes do “ponto 
de conflito”, a tal situação que, 
eventualmente, origina este tipo 
de benefícios, mas somente após 
a reclamação do cliente. Para a 
operadora, por outro lado, utilizar 
este mecanismo de fidelização 
não relacional a todos os clientes 
existentes torna-se um esforço 
financeiro muito grande. Mas 
se pensar que poderá valer mais 
ganhar 45€ com um cliente do 
que não ganhar nenhum com ele 
e ter de investir muito mais para 
captar outro que resulte numa 
mensalidade idêntica, esse esforço 
de fidelização faz todo sentido. 

De qualquer forma, o que torna 
um cliente um cliente satisfeito, 
fidelizado ou fã, são muitas 
vezes questões mais pessoais, 
essencialmente relacionais, do 
que operacionais, financeiras ou 
comerciais.

B: Como é que uma empresa 
evoluiu de clientes satisfeitos 
para clientes fidelizados?

SM: Eu considero que um cliente 
satisfeito não dá necessariamente 
origem ao um cliente fidelizado. 
Vice-versa também se aplica. Em 
princípio esse será o caminho 
desejável, mas não vejo isso 
como uma relação direta e 
consequente. Mas para além disso, 
se conseguirmos transformar um 
cliente satisfeito ou fidelizado 
num fã, aí sim julgo termos 
sido bem-sucedidos na gestão 
da relação com esse cliente. 
Será certamente um cliente que 
defenderá a empresa/marca e 
servirá de “prescritor” a todos 
os seus contactos. Seja como for, 
quer estejamos a falar de clientes 

satisfeitos, fidelizados ou fãs, o 
que importa é que eles se sintam 
acarinhados, que sintam que têm 
realmente importância e que, 
apesar de poderem ser muitos, se 
sintam únicos. 

B: A fidelização implica 
conhecer muito bem o cliente. 
Como obter informação sobre o 
mesmo?

SM: Sim, o processo de fidelização 
implica conhecer muito bem 
os clientes, não só naquilo que 
seria expectável numa relação 
fornecedor/cliente, como é o 
caso de conhecer os hábitos de 
consumo, pagamento, sensibilidade 
ao preço, etc, mas sim numa 
vertente mais pessoal mesmo, 
mais individual, mais única. As 
empresas precisam de perceber 
que tipo de comportamentos 
têm os seus clientes, ao que eles 
dão realmente importância, o 
que fazem nos tempos livres, 
como gostam de ser tratados, etc. 
Quando começamos a transformar 
a relação fornecedor/cliente 
numa relação mais pessoal e 
individualizada, começamos a 
fazer com que o cliente se sinta 
mais identificado, por um lado, e 
por outro temos mais informação 
para tratá-lo de forma cada vez 
mais única. 

De qualquer forma, o primeiro 
contacto é sempre muito 
importante para o processo de 
criação de uma primeira impressão 
e esta é fundamental para o resto 
da relação. Fazemo-lo todos 
os dias nas nossas relações e 
contactos pessoais e também 
o fazemos, ainda que não nos 
apercebamos disso, nos contactos 
com empresas e marcas. É por 
isso que as marcas têm de ter 
muita atenção a todos os pontos 
de contacto que têm com os seus 
clientes, pois é preciso nunca 

esquecer que nestes assuntos, são 
os pormenores, os detalhes, que 
marcam a diferença. 

B: Qual a importância do 
marketing relacional?

SM: O marketing relacional 
assume uma importância adicional 
nos dias de hoje pois a gestão da 
relação é demasiado importante 
para ser descurada. Costumo 
dar um exemplo simples, se nós, 
nas nossas relações pessoais, nos 
preocupamos com os outros e 
sabemos muito sobre as pessoas 
que nos são mais próximas, as 
empresas devem fazer o mesmo 
esforço. O marketing relacional 
surge assim como um estilo 
de gestão orientado para o 
estabelecimento e manutenção de 
relações, com o objetivo de que 
o maior número de clientes se 
transforme em fãs. 

B: Os clientes são todos 
diferentes. Como podemos 
identifica-los e adaptar a 
comunicação/venda?

SM: Todos os clientes, no limite, 
são diferentes e as empresas 
deveriam aplicar, em situações 
ideais, estratégias e táticas one-
to-one. Mas é um facto que isso 
requer um esforço gigante, senão 
mesmo impossível, mas para isso 
o marketer goza de conhecimento 
e de ferramentas que permitem 
“agrupar” conjuntos de clientes 
que partilham interesses e 
comportamentos, de forma a que 
a gestão desses grupos possa 
ser adaptada, coerente e, como 
consequência, gerar uma sensação 
de identificação. Esse processo 
de criação de Segmentos e de 
Targeting pode ser desenvolvido 
de muitas formas, mas no 
fundo a ideia é criar, dentro da 
grande heterogeneidade que é 
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a nossa base de clientes, grupos 
homogéneos que partilhem, 
por isso, alguns aspetos/
características que permitam 
ser agrupados para posterior 
tratamento, posicionamento e 
comunicação.

B:  Na sua opinião, é possível 
manter o cliente para “toda a 
vida”?

SM:  Há imensos casos de 
empresas que conseguem ter e 
manter clientes durante décadas… 
Coca-Cola, Mercedes, Canon, Nike, 
Sony, etc. Se estivermos atentos, 
podemos perceber que as marcas, 
principalmente as de grande 
consumo, também pretendem 
“adquirir” clientes o mais cedo 
possível (ainda crianças) de forma 
a poderem fidelizá-los pelo maior 
período de tempo possível. Por 
isso, sim, na minha opinião é 
possível manter clientes, no limite, 
para “toda a vida”. Exigiria um 
esforço hercúleo e uma constante 
adaptação, mas sim!

B: Satisfação VS Fidelização ou 
Satisfação é = a Fidelização? 
Ou Satisfação é diferente de 
Fidelização? Que diferenças?

SM: Não considero que um cliente 
satisfeito seja o mesmo que um 
cliente fidelizado e como já tive 
oportunidade de referir, também 
não acho que um cliente satisfeito 
dê necessariamente origem a um 
cliente fidelizado ou vice-versa. 
No entanto, considero que são 
dois conceitos muito importantes 
e que devem ser o foco para as 
entidades que pretendam alavancar 
o seu negócio/atividade de forma 
duradoura e sustentável. É um 
ultrapassar de uma barreira 
meramente transacional para uma 
dimensão relacional…  É que, 
assim, os interesses dos clientes 

são os interesses da empresa 
e, se eles estão “contentes e 
satisfeitos”, a empresa gozará de 
muito goodwill, terá defensores da 
marca e recomendadores e tudo 
se tornará mais simples, fácil e 
transparente.

O cliente é…

O princípio, o meio e o fim.
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Rui Pio
Gestor Espaço Liberty Seguros

BIZMIX: Atrair ou fidelizar 
clientes? O que é mais fácil e 
vantajoso?

RUI PIO: Vamos fazer um 
pequeno exercício. Vamos pensar 
que cada um de nós tem 10 
clientes e que todos os anos a taxa 
de retenção dos mesmos é de 90%. 
Que resultado fantástico, certo?

Não, pode não ser.

Ao fim de 6 anos mais de metade 
desses clientes já se foi embora 
caso não se alimente o negócio 
com novos clientes.

Claro que é bom ter esta taxa de 
retenção de clientes mas tem de 
se equilibrar com novos clientes, 
sempre, novo negócio.

O que é certo e que as estruturas 
comerciais têm de dominar estes 
dois aspetos. Fidelizar clientes 
pois quanto menor a perda, menor 
será o esforço de reposição dos 

que saem e de crescimento do 
volume de negócio com novos 
clientes.

É mais fácil vender aos clientes 
fidelizados? Claro que sim, 
temos a relação, a confiança e o 
conhecimento do mesmo. Mas 
estes últimos podem e devem ser 
a “porta” para a entrada de novos 
clientes. É só pensar no velhinho 
modelo da bola de neve.

Manter um cliente custa menos 
do que angariar um novo? Sim, é 
certo. Mas o rácio de manutenção 
nunca é de 100% e por isso há 
que fazer fortes investimentos 
de tempo, dinheiro e estratégias 
na angariação de novos clientes. 
Estratégia essa que pode ser 
menos onerosa se os “tiros certos” 
forem dados para os “alvos certos”.

B: Que investimentos/
estratégias se podem adaptar 

para cada um deles?

RP: O “caçador” vai à caça e o 
“agricultor” cultiva.

O caçador tem uma maior 
propensão ao risco e procura 
sempre um alvo. O agricultor 
procura manter os campos 
cultivados.

Os investimentos e estratégias 
de ambos são diferentes, novos 
clientes e manutenção dos clientes. 
Ambos podem ter novo negócio. 
O caçador, em função dos alvos 
escolhidos – pode dar 10 tiros e 
não acertar nenhum. O agricultor 
conhece melhor os clientes e sabe 
o que necessitam mas está mais 
sujeito às perdas do que já existe.

Equilíbrio é a palavra de ordem. 
Ter nas equipas quem saiba fazer 
o melhor destes dois mundos. 
Saber o que vender e escolher bem 
a quem vender. Aplica-se tanto ao 
caçador como ao agricultor.
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Ter caçadores agricultores é o 
grande investimento.

B: Como é que uma empresa 
evoluiu de clientes satisfeitos 
para clientes fidelizados?

RP: Começa por ter de saber 
exatamente onde se posiciona a 
empresa, quem quer como clientes 
e o que tem de satisfazer junto 
desses clientes.

A satisfação em função de um 
só fator pode ser momentânea. 
Vejamos por exemplo um cliente 
que tudo subscreve pelo preço. 

Está satisfeito. 

Sim, momentaneamente até ficar 
insatisfeito por conseguir melhor 
preço.

Fidelizado, não.

Fidelizar pelo preço continua a 
não me parecer o caminho, nunca.

A fidelização começa logo no 
posicionamento da marca, do 
produto, que quem a empresa 
quer como cliente. Se isto for 
tudo bem feito e os clientes que 
forem angariados forem dentro da 
estratégia da empresa, teremos de 
certeza muitos clientes fidelizados.

B:  A fidelização implica 
conhecer muito bem o cliente. 
Como obter informação sobre o 
mesmo?

RP: O que faz um médico quando 
nos dirigimos ao consultório do 
mesmo e nos queixamos de uma 
dor na barriga, por exemplo?

Fazendo o seu trabalho bem feito, 
faz perguntas. Muitas perguntas.

Este é o primeiro passo para se 
conhecer o cliente. Perguntar, 
perguntar, perguntar,…. até se 
terem os elementos que permitam 

fazer um correto diagnóstico das 
suas necessidades, o que valorizam 
para ficarem satisfeitos e dessa 
forma fiéis.

Existem atualmente várias 
possibilidades de se ter informação 
sobre clientes ou possíveis 
clientes. A Internet, as redes 
sociais, os relacionamentos 
comuns e o próprio em abordagem 
direta.

A preparação inicial é 
fundamental.

B: Qual a importância do 
marketing relacional?

RP: Permite aproximar as 
empresas dos seus clientes e é uma 
boa estratégia para a manutenção 
de uma boa relação.

Esta aproximação, relacionamento, 
permite compreender as 
necessidades do cliente e começa 
tudo na preparação da primeira 
abordagem – o diagnóstico do 
mesmo.

Chamá-lo pelo nome, dar-lhe 
a conhecer várias pessoas da 
empresa, saber os gostos do 
mesmo fora do relacionamento 
empresa, interesses pessoais e 
fazer com que ele se sinta parte da 
nossa empresa.

Ouvi-lo, percebê-lo e dar-lhe 
respostas às necessidades.

Deslumbrá-lo com perguntas 
baseadas na última conversa. O 
filho entrou na Universidade? A 
esposa melhorou de saúde? 

Demonstre interesse.

Dê-lhe os Parabéns no 
Aniversário

…

B: Os clientes são todos 
diferentes. Como podemos 
identifica-los e adaptar a 
comunicação/venda?

RP: Volto ao conceito do cliente 
que se quer ter. Sim, porque as 
empresas não podem querer ter 
todo o tipo de clientes. Se isto 
for inicialmente bem feito e se 
as vendas se orientarem para o 
tipo de clientes que se quer ter a 
comunicação / venda será muito 
parecida de um cliente para o 
outro. E isto será um ganho para a 
empresa no futuro.

Agora se tudo o que é potencial 
cliente passa a ser cliente e todos 
fora do cliente tipo que a empresa 
quer ter…, a empresa passou a ter 
um problema e custos acrescido 
que na maioria das vezes não vale 
a pena ter.

Que cliente querem ter?

B:  Na sua opinião, é possível 
manter o cliente para “toda a 
vida”?

RP: Sim.

O cliente que a empresa definiu 
para seu cliente – esse e só esse – 
todos os outros acabam por vir e 
depois irem…

Uma comunicação tipo que varia 
apenas pelos aspetos pessoais 
e culturais terá o maior dos 
sucessos. A manutenção dos 
mesmos será ágil e a angariação 
de novos clientes direcionada para 
o cliente tipo será tipo 10 tiros, 10 
clientes – para voltar à analogia 
do caçador.

B: Satisfação VS Fidelização ou 
Satisfação é = a Fidelização? 
Ou Satisfação é diferente de 
Fidelização? Que diferenças?
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RP: Na questão 3, acima, acho que 
isso já ficou um pouco claro. 

Satisfação pode trazer a 
Fidelização. 

A Fidelização é que pode ser mais 
duradoura ou mais breve.

Isto na linha em que os clientes de 
uma empresa são os clientes que a 
empresa definiu com o seu cliente 
tipo.

Aqueles para o qual a 
empresa está preparada para 
satisfazer necessidades, tem o 
produto adequado, o serviço 
correspondente e não se esquecem 
dele mesmo quando ele não 
necessita da empresa – a tal 
questão do relacionamento…

Se tudo isto funcionar o cliente 
estará satisfeito e fidelizado. 

Agora se a satisfação do cliente 
for baseada em premissas para 
as quais a empresa não está nem 
nunca esteve pronta para dar 
resposta, teremos uma satisfação 
temporária e que nunca se irá 
traduzir em fidelização.

O cliente é… 

… são todas as pessoas, 
externas e internas à empresa, 
em relação hierárquica direta 
ou indireta, familiares e não 
familiares, a razão de me 
levantar todos os dias, aqueles 
que pagam as minhas contas e 
o meu salário.

É um dos patrimónios mais 
valiosos de uma empresa.
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Silvana Mercatelli
Diretora  Clínica da CLINIVISEU

Clínica Médica Dentária 

BIZMIX: Atrair ou fidelizar 
clientes? O que é mais fácil e 
vantajoso?

SILVANA MERCATELLI: 
Fidelizar clientes é mais fácil 
e vantajoso quando na clínica 
dentária se pratica um trabalho 
honesto e que prima pela 
qualidade. Assim o cliente confia 
no médico e no tratamento 
efetuado e se tornará um cliente 
fidelizado. Atrair clientes é mais 
difícil dado a concorrência anti 
ética e enganosa para com os 
utentes e que vão à consulta pelo 
fator  de baixo custo financeiro 
sem ter conhecimento da 
qualidade e do risco de saúde que 
pode sofrer. Uma clínica dentária 
que pratica tratamentos de elevada 
qualidade não consegue praticar 
preços baixos dado que os custos 
são muito elevados.

B: Que investimentos/
estratégias se podem adaptar 
para cada um deles?

SM:  Para fidelizar, como já 
disse anteriormente, devemos 
ser sinceros e honestos com o 
utente e utilizar toda a tecnologia, 
equipamentos, materiais, seguir 
rigidamente as normas de 
segurança e higiene e profissionais 
de elevada capacidade com 
experiência e que estejam 
sempre em formação das novas 
metodologias de trabalho, alem de 
criar empatia com os utentes.

 O atrair clientes é ainda o "boca 
a boca" mas também associado 
a uma publicidade, nas várias 
vertentes, onde demonstrem 
a qualidade do trabalho 
efetuado que vá de encontro às 
necessidades do paciente e não 
publicidade enganosa de preços 
baixos.

B: Como é que uma empresa 
evoluiu de clientes satisfeitos 
para clientes fidelizados?

SM: Com honestidade e 
tratamento de excelência. 

B: A fidelzação implica 
conhecer muito bem o cliente. 
Como obter informação sobre o 
mesmo (estabelecer uma relação 
de confiança)?

SM:  Ter o cuidado na perceção  
do que o utente pretende no seu 
tratamento. Exemplo: somente 
saúde oral ou saúde oral/estética. 
Perceber a personalidade e 
postura que o utente tem para nos 
adequarmos ao mesmo na forma 
como conversamos e abordamos. 
E, acima de tudo, o utente tem 
o direito de ser informado de 
todos os procedimentos (prós e 
contras) e todas as possibilidades 

http://www.cliniviseu.com/


PUB

Isto é o que acontece a quem

todos conhecem a sua empresa!

Tráfego médio de 35.000 viaturas
por dia Outdoor Digital 4x3m

Aveiro - EN 109

Tráfego médio de 46.000 viaturas
por dia Outdoor Digital 4x3m
Viseu - Avenida Europa

http://www.udaca.pt
http://www.ledout.pt


SABER18

ÍNDICE

de reabilitação e dar a ele a opção 
de escolha.

B: Qual a importância do 
marketing relacional?

SM:  É enorme dado que se o 
utente não sente confiança e 
empatia com o médico dentista 
e a equipa não estará satisfeito, 
mesmo que o tratamento seja de 
qualidade.

B: Os clientes são todos 
diferentes. Como podemos 
identifica-los e adaptar a 
comunicação/venda?

SM:  Sim. Muito diferentes. E 
aí entra o nosso trabalho onde 
temos que nos adequar na forma 
de comunicação com o mesmo 
para podermos explicar e propor 
o tratamento adequado para o 
mesmo. Não considero uma venda 
porque saúde não é um comércio 
e sim orientar o paciente no que 
será melhor para a saúde oral dele.

B: Na sua opinião, é possível 
manter o cliente para “toda a 
vida”?

SM:  Com certeza. Apesar da 
concorrência desleal e anti 
ética como já referi, na minha 
clínica tenho famílias  em que 4 
gerações são nossos pacientes há 
28 anos (desde que iniciamos), 
comprovando que confiam no 
nosso trabalho.

B: Satisfação VS Fidelização ou 
Satisfação é = a Fidelização? 
Ou Satisfação é diferente de 
Fidelização? Que diferenças?

SM:  Um utente quando confia 
no medico dentista, na equipa e 
tem consciência da qualidade do 
trabalho e na segurança da sua 
saúde, está satisfeito e torna-se um 
paciente fidelizado.

O cliente é... 

Para nós da CLINIVISEU 
o paciente é o elemento mais 
importante, pois todas as 
ações  ocorrem  em benefício 
da saúde e satisfação do 
mesmo.

Fidelizar ou atrair novos clientes?
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Nuno Menino
Restaurante CaRRoSSel

BIZMIX:  Atrair ou fidelizar 
clientes? 

NUNO MENINO: Neste 
momento estamos a conseguir 
atrair novos clientes, graças 
a alguma publicidade boca-a-
boca. Temos clientes novos, que 
veem cá, gostam e recomendam 
a amigos e familiares… Mas 
tem havido muitos clientes do 
passado, que já não vinham ao 
restaurante há muito tempo e 
que, aos poucos, estão a voltar, 
porque perceberam que estamos 
a conseguir repor a qualidade dos 
produtos. Temos tido destaque 
em várias publicações, jornais, 
revistas e televisão e isso acaba 
por reter e fixar alguns clientes. 
A nossa localização também nos 
ajuda: estamos perto de muitas 
empresas e os empresários, veem 
ao restaurante, pelo menos uma 
vez por semana. Por vezes veem 
sozinhos, mas muitas vezes veem 
acompanhados porque querem 
reunir com algum cliente/
fornecedor e aproveitam para dar 

a conhecer algo típico da região. 
Preocupamo-nos sempre em saber 
quem são os clientes, de onde 
veem, se são de cá ou se estão só 
de férias… e vamos percebendo o 
perfil de cada cliente. Cada dia é 
um dia diferente e único para nós, 
temos de dar a conhecer os nossos 
pratos, temos de contar a história, 
referir que já existem há 25 anos 
e que se manteem na ementa, todo 
o ano, não são sazonais. Temos 
de fazer com que o cliente se 
apaixone pela comida, que perceba 
os sabores e a qualidade do que 
confecionamos. É um desafio 
e penso que é isso que deixa o 
cliente satisfeito e o faz voltar 
novamente, porque oferecemos 
sempre a mesma coisa, mas com 
uma qualidade impressionante.
Temos notado uma afluência 
muito grande, de clientes oriundos 
de Viseu, do Sul, (Setúbal, 
Sesimbra) e do Norte. Percebemos 
que muitos deles estão habituados 
a comer peixe, mas não o comem 
como aqui, e dizem-nos isso. Aqui, 
comem partes de peixe que não se 

encontram em mais lado nenhum. 
As pessoas querem comer bem, 
mas querem um conceito e se 
for típico, melhor ainda. É o que 
faz voltar o cliente. Esse, é um 
dos aspetos diferenciadores do 
CaRRoSSeL.

B: Que investimentos/
estratégias se podem adaptar 
para cada um deles?

NM: O retorno do cliente é que 
a comida é excelente, o serviço é 
excelente, o atendimento também 
o é  e acabam por voltar, porque o 
conjunto é muito agradável. Isso 
é o ideal de se ouvir! Mas também 
temos opiniões negativas, como é 
óbvio e também são importantes. 
A nossa filosofia é sempre primar 
pela qualidade da comida, pelo 
atendimento. É receber o cliente à 
porta e encaminha-lo até à mesa e 
sentá-lo. É ouvi-lo, criar empatia, 
tentar perceber de onde vem, se 
está bem. É aconselhar o prato e 

https://www.facebook.com/restaurantecarrossel/
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recomendar um bom vinho, que 
intensifique os sabores da comida 
e remeta para uma experiência 
gastronómica e também para a 
emoção. É nisto que nos aplicamos 
todos os dias, em receber bem o 
cliente e faze-lo sentir acarinhado. 

B: Como é que uma empresa 
evoluiu de clientes satisfeitos 
para clientes fidelizados?

NM: Já li vários comentários, 
que valem o que valem, do 
género “já ouvi falar maravilhas 
do restaurante. Ainda não tive 
oportunidade de ir lá, mas espero 
que seja em breve.”  Quando 
lemos isto, estamos a falar de 
um cliente satisfeito e ainda nem 
sequer provou. Ou seja, ouvi os 
familiares ou amigos dizerem 
bem do restaurante e acredita que 
vai gostar. As pessoas percebem 
a simplicidade do restaurante, é 
muito básico, familiar, mas quando 
provam e reconhecem a qualidade 
da comida, ficam rendidos. 
Percebemos muitas vezes que 
estão de férias, mas se veem ao 
restaurante com a família, duas ou 
três vezes por semana, é porque 
se sentem seguros com o que se 
come aqui, percebem que não 
há ingredientes pré-fabricados, 
que não há caldos já feitos. O 
cliente é muito bem informado. 
Muito bem informado mesmo e 
não gosta de ser enganado nem 
nós devemos menosprezar o 
cliente e o conhecimento que tem.
Acredito que ficam satisfeitos 
na primeira visita e fidelizados 
na segunda. Há quem aprecie 
verdadeiramente estas relíquias e 
fique rendido, logo à primeira e na 
segunda dizem que é o restaurante 
preferido. Na minha opinião, 
conseguimos satisfazer e fidelizar 
os clientes com o que já foi 
referido anteriormente. Acredito 
que uma boa carta de vinhos 
também faz a diferença. Temos 

pratos com sabores muito intensos 
e que precisam de um bom vinho 
para acompanhar. Assim, a nossa 
carta de vinhos é muito diversa 
e exclusiva. Trabalhamos para o 
retorno e só temos se tratarmos 
bem o cliente e se ele voltar. É 
ótimo receber clientes e ouvi-los 
dizer “eu não digo se está bom 
ou mau, porque para mim está 
sempre bom!”

B: A fidelização implica 
conhecer muito bem o cliente. 
É fácil comunicar com o cliente.

NM: O cliente é muito adverso, 
pode ser uma coisa num dia e ser 
outra no dia a seguir.  O mesmo 
cliente, que habitualmente está 
bem-disposto e fala facilmente 
connosco, pode implicar com 
uma coisa mínima se vier num 
dia menos bom.  Obviamente, 
será muito mais difícil conversar 
com ele e perceber o que ele 
quer. E muitos não sabem o que 
querem. O processo é este, leva-
lo a perceber que aqui há coisas 
muito boas, que a sugestão foi 
boa e que vai recordar mais tarde.
Tenho como meta, atrair para o 
restaurante clientes de diferentes 
faixas etárias e diferentes tipos 
de clientes.  Estamos a conseguir, 
pois já acontece recebermos 
clientes que nos contam que a 
primeira vez que visitaram o 
restaurante, vinham com os avós 
ou com os pais e agora veem com 
a esposa, filhos e amigos. Se este 
cliente não tivesse ficado com 
uma impressão positiva, ainda 
que muito cedo, não voltaria. Há 
também o tipo de cliente,  que 
vem e não quer conversa/sugestão 
nenhuma. Precisa de se sentir o 
protagonista o tempo todo e não 
admite ser interrompido.  Todos 
os clientes são diferentes e nós 
também temos de respeitar e saber 
ficar no nosso lugar. 

B: Na sua opinião, é possível 
manter o cliente para “toda a 
vida”?

NM: Acredito que sim, que é 
possível.  Os clientes estão muito 
habituadas e fidelizadas às marcas 
e por vezes é difícil faze-los mudar 
de ideia. Mas também posso 
dizer que já consegui demover 
muita gente que não comia peixe 
a provar e acabaram por ficar 
maravilhados.  O cliente para 
toda a vida, é aquele que vem 
ao restaurante e requer muita 
atenção da minha parte. É o tipo 
de cliente, a quem eu não vou 
vender nada. Eu vou apontar. Eu 
é que vou dizer o que vai comer 
de entrada, qual o prato seguinte 
e que vinho vai acompanhar. Este 
tipo de relação, não é fácil de criar 
e manter, mas ainda existe.

B: Satisfação VS Fidelização ou 
Satisfação é = a Fidelização? 

NM: Acho que é diferente. Há 
clientes que estão de passagem, 
podem ficar rendidos a tudo, mas 
estão de passagem, férias por 
exemplo, e podem voltar ou não. 
Este não é um cliente fidelizado. É 
um cliente satisfeito e duradouro, 
que eventualmente, poderá voltar 
passado uns anos. Um cliente 
fidelizado não se manifesta 
no imediato e pode não estar 
satisfeito. Pode ser que o cliente 
venha ao restaurante porque vem 
em grupo, ou porque o jantar de 
natal é todos os anos aqui, mas 
não quer dizer que seja o mais 
satisfeito e que o CaRRoSSeL 
seja o restaurante preferido. A 
fidelização, hoje em dia, é muito 
relativa. Ao pensar em fidelização 
associo a contratos e aqui não 
pode funcionar assim. O cliente 
satisfeito enche-me de satisfação 
também. O fidelizado, já não 
transmite tanto essa sensação.
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DICAS:  5 ações para melhorar a relação com os seus clientes

As constantes evoluções nas 
tecnologias de informação e 
comunicação dão cada vez mais 
poder e conhecimento aos clientes 
sobre o mundo que o rodeia. Hoje, 
ele pode decidir-se sobre o nosso 
produto ou da concorrência, sem 
estar presencialmente connosco. 
Este é o novo perfil do cliente, da 
Era das TIC’s.

Ele exige excelência na experiência 
do antendimento em todos os 
contactos que faz com a empresa, 
seja presencial ou online.

Seguem 5 ações que vão contribuir 
para um melhor relacionamento 
com o seu cliente:

1. Seja multicanal

Não se foque apenas no canal 
presencial, procure estar atualizado 
nos outros canais e garanta que o 
atendimento é feito com a mesma 
excelência que o atendimento 
presencial. Desta forma permite 
que os clientes sejam atendidos por 
meio de vários canais e que saiam 
satisfeitos.

Ação Prática: Se ainda não aderiu 
às redes sociais, veja qual a rede 
que os seus clientes utilizam 
mais e crie um perfil/página. 
Seja facebook, instagram, twitter, 
linkedin…

2. Simplifique a comunicação

É de grande importância que 
o departamento de vendas e 
marketing estejam orientados no 
mesmo sentido para a comunicação 
e atendimento dos clientes. 
Verifique os objetivos destes dois 
departamentos, analisando a área 
da comunicação com o público-

alvo para toda a comunicação estar 
orientada à missão da empresa.

Ação Prática: Faça um documento 
onde descreve os objetivos da 
comunicação com os clientes e o 
passo-a-passo de como realizar esta 
comunicação. Aproveite e escreva 
exemplos de emails ou de scripts 
de telefonemas a seguir.

3. Analise as informações dos 
seus clientes

Provavelmente possui um software 
de CRM com toda a informação 
sobre os seus clientes, tal como 
os dados pessoais, o histórico de 
compras, a frequência com que 
contacta a empresa, entre muitas 
outras. Analise toda a informação 
que tem, pois esta vai-lhe fornecer 
estatísticas e mais-valias para a 
forma como deve comunicar com 
os seus clientes.

Ação Prática: Decida quais os 
critérios que lhe são essenciais: 
volume de compras; frequências de 
compras, entre outros… Depois 
faça uma lista dos clientes que 
são mais importantes 
para si e que respeitem 
esses critérios. Por fim, 
dedique algum tempo 
a analisar o histórico 
desses clientes.

4. Aumente a retenção 
de clientes

O grande objetivo 
das empresas é reter 
os atuais clientes 
para garantir receitas 
futuras, com os mínimos 
custos garantindo 
a rentabilidade da 
carteira de clientes. 

Faça algo que os seus clientes não 
estejam à espera, surpreenda-os, 
fazendo aquilo que os vendedores 
concorrentes não fazem por eles.

Ação Prática: Ofereça mais do 
que o seu cliente está à espera, 
por exemplo, se lhe vender um 
produto, ofereça-lhe um guia de 
como utilizar o produto de forma 
criativa.

5. Elabore um roteiro

Tal como nos filmes, é essencial 
um roteiro para nos guiarmos ao 
longo das várias etapas da vida de 
uma empresa. Defina as próximas 
ações a serem executadas com o 
respetivo cronograma e métricas a 
alcançar. Assim poderá rastrear e 
mensurar os seus resultados.

Ação Prática: Crie um documento 
onde descreve cada ação a realizar 
com a respetiva data, resultado e 
recursos necessários.
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Corria o ano de 2003 
quando, na Seguradora 
onde então trabalhava, se 
pré_anunciava uma nova 
estratégia de vendas, apostada 
numa abordagem direta aos 
clientes, sem intermediação 
portanto, visando desta 
forma, progressiva mas 
rapidamente começar a 
preparar a substituição 
da mediação tradicional, 
profetizando-se o seu total 
eclipse num futuro muito 
próximo dada a importância 
crescente da internet e das 
compras por esse meio. 
Na altura, fui o primeiro 
e quase único a contrariar 
essa linha de pensamento, 
muito timidamente seguido 
por mais um ou dois 
colegas. Aleguei então que, 
dada a natureza intangível 
dos seguros, associada à 
tradicional iliteracia e brandos 
costumes dos portugueses, 
não acreditava que o “boom” 
das vendas pela internet 
alcançasse, nos tempos 
próximos, uma importância e 
dimensão tais que permitisse 

relegar para segundo plano ou 
mesmo pensar em “dispensar” 
a rede de agentes. 

13 anos depois, assisto 
novamente a um entusiasmo 
à volta das vendas pela 
internet parecido com o de 
então, só que inegavelmente 
mais generalizado. Todas 
as Seguradoras parecem 
querer estar nas 1ºas opções 
dos “motores de busca”. 
Afinal vivemos na era em 
que mesmo o individuo não 
tem existência se não estiver 
no facebook, quanto mais as 
empresas! Mas a diferença é 
que passados estes 13 anos, 
as vendas de seguros pela 
internet não só não ganharam, 
nem de perto nem de longe, 
a dimensão que já em 2003 
muitos acreditavam estar 
para muito breve, como 
inclusive continuam a ter 
uma expressão residual. E 
não raras vezes essas vendas 
vêm a revelar-se o resultado 
de fenómenos de um certo 
oportunismo que agora se 
começa a detetar. Ao contrário 

do anunciado, não são 
propriamente os clientes mais 
esclarecidos que compram pela 
net. Muitas vezes os pedidos 
de cotação surgem de clientes 
que já têm dificuldade em 
conseguir um prémio baixo 
ou mesmo em obter colocação 
para o(s) seu(s) seguro(s), 
fruto de um histórico de 
grande sinistralidade. Ou 
são pedidos estranhos para 
seguros de risco agravado, 
de aceitação condicionada ou 
mesmo interdita na maioria 
das Companhias de Seguros, 
sendo a internet a forma mais 
fácil e rápida de “checar” o 
mercado.  E num contexto 
ligeiramente diferente, que 
não exclui a mediação, assiste-
se a um fenómeno de compra 
pela internet que surge como 
forma de contornar políticas 
de aceitação e de tarifação. Um 
exemplo claro é a crescente 
opção de clientes de zonas 
do litoral e de grandes 
centros populacionais pela 
mediação do interior do país, 
beneficiando dessa forma 
de condições diferenciadas 
de tarifação que derivam 
dessa mesma interioridade, 
associada que está a uma 
inferior sinistralidade. 

Mas os otimistas, cujo 
otimismo parece sobretudo 
nascer de uma certa 
necessidade de se mostrarem 
sintonizados com as novas 
tecnologias, vendem a ideia 
de que no futuro a situação 
será bem diferente e a 
massificação das compras pela 

Mediação de Seguros ‑ Que Futuro?
Fernando Pais - Profissional de seguros
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net será inevitável pois, para os 
nativos digitais, ou seja, os que 
nasceram na era do digital, esta 
será a sua principal senão única 
forma de adquirir seguros, 
nomeadamente no caso dos 
obrigatórios. Nessa altura, 
digo agora eu, só existirão 
compradores esclarecidos, 
que certamente consultarão 
toda a informação disponível 
antes do ato da compra, os 
quais não poderão nunca 
reclamar desconhecimento do 
que quer que seja em matéria 
de condições contratuais no 
momento do sinistro, já que 
dispensaram qualquer ajuda 
e foram autossuficientes na 
aquisição do seguro. Serão 
igualmente autossuficientes 
no pós venda, estabelecendo o 
contacto com a sua Seguradora 
ou da outra parte envolvida 
se for o caso. Naturalmente 
terão de ter a disponibilidade 
e o tempo para fazerem valer 
os seus direitos, expor os seus 
pontos de vista e argumentar 
a seu favor. Isto porque, 
não existindo um mediador 
no contrato, naturalmente 
ninguém o fará por eles. 

E vista a questão sob este 
prisma, tenho dificuldade em 
aceitar que no dito futuro 
(quando começa esse tal 
futuro?), mesmo os “milenares” 
dispensem a ajuda de quem 
sabe no esclarecimento das 
principais garantias de um 
contrato, antes preferindo a 
exaustiva leitura das condições 
gerais; dispensem a ajuda 
na busca da solução mais 
adequada ao que procura; ou 
até negligenciem o precioso 
auxílio que um mediador 
de seguros pode dar no pós 
venda -assumindo que terão 
disponibilidade de tempo e 
desembaraço suficiente para 
tratarem eles de tudo. Nah… 
Eu acredito que o contacto 

e o aconselhamento pessoal 
vai continuar a ter um lugar 
absolutamente fundamental 
e (quase) insubstituível no 
comércio de produtos e 
serviços intangíveis como é o 
caso dos seguros. Na minha 
opinião, no dito futuro as 
pessoas terão cada vez menos 
tempo disponível para gerir o 
excesso de informação ao seu 
dispor. Esse excesso já hoje é 
notório. Ninguém consegue 
ler todos os jornais, todos os 
artigos e estar a par de tudo. 
Simplesmente porque não é 
possível. Daí que a importância 
de um “conselheiro” de seguros, 
na minha opinião, vai ser 
mais importante que nunca 
no tal futuro que se anuncia 
ser de comércio digital. Claro 
que também eu já faço hoje 
algumas compras pela internet. 
Mas compro bens tangíveis, 
e a maior parte das vezes 
compro o que não encontro 
com a mesma facilidade, ou 
não encontro de todo, nas 
lojas físicas desta cidade onde 
resido. Muitos compram na 
net por oportunismo ou chico 
espertismo. A mim irrita-
me que se avalie a qualidade 
de imagem de um televisor 
na loja física e depois se 
anote o modelo e se adquira 

pela net. Mas enfim, são 
comportamentos que têm 
crescido fruto de um certo 
deslumbramento e ausência de 
regras claras, nomeadamente 

de concorrência. 

Seja como for, a única 
certeza que alimento é a da 
imprevisibilidade em prever o 
comportamento do consumidor 
(que somos todos nós) no 
futuro. Veja-se o caso da 
música e do suporte em que 
é comercializada. Quando em 
1982 surgiu o CD, agendou-
se o funeral dos discos de 
vinil. E eis que em pleno 
apogeu de comércio de música 
desmaterializada, o tradicional 
vinil volta as prateleiras das 
lojas, mais caro que qualquer 
outro formato e com o volume 
de vendas a subir. 

O comportamento do 
consumidor é extremamente 
diferenciado e inconstante e, 
como tal, na minha opinião, 
imprevisível. De forma 
ainda mais acentuada no 
que respeita a seguros, dado 
estarmos perante um bem 
intangível. Acredito que 
durante muitos e bons anos, 
quem compra vai continuar 
a sentir necessidade de ter 
alguém que, presencialmente 
e olhos nos olhos, lhe 
explique as regras do jogo e 
o acompanhe no momento de 
fazer funcionar o contrato. 
Acredito que os mediadores 
continuarão a desempenhar 
um papel importantíssimo 
na distribuição, pelo que a 
maior aposta deve ser neles. 
Mas, também é verdade que 
muita coisa tem de mudar na 
mediação e os novos tempos 
e as novas exigências vão ser 
impiedosamente seletivos. 
E na minha opinião, a mais 
importante mudança tem de 
acontecer ao nível da visão 
e gestão do próprio negócio, 
da atitude perante parceiro(s) 
e clientes. Muitos são os 
mediadores que não conseguem 
escapar, eles próprios, da visão 

O comportamento do consu-
midor é extremamente dife-

renciado e inconstante e, como 
tal, na minha opinião,

 imprevisível. 
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quase caritativa do negócio que 
já referi em outro texto. Um 
exemplo claro: porque o cliente 
é amigo ou para combater o 
preço da concorrência já vi 
várias vezes os mediadores 
prescindirem da comissão que 
lhes é devida. Ou seja, ganham 
um cliente que só os faz perder 
tempo e dinheiro. Enganam-
se a si próprios dizendo que 
aquele negócio trará no futuro 
outros, mas, do que ate hoje me 
foi possível testemunhar, raras 
vezes isso acontece. O mesmo 
acontece quando se desgastam 
na obtenção do prémio mais 
ridículo para um seguro isolado 
de um trator  agrícola, porque 
o cliente, coitado, não pode 
pagar mais! 

Ora é essencialmente este 
paradigma que tem de mudar 
radicalmente na mediação. 
O negócio tem de ser visto 
enquanto tal, e a sua gestão 
tem de ser profissional. O 
pensar pequeno e a visão 
de curto prazo têm os dias 
contados. Na minha opinião só 
irão permanecer no mercado 
os mediadores que saibam 
adaptar-se a um contexto cada 
vez mais exigente, mudando 
hábitos, traçando rumos, 
valorizando-se perante clientes 
e parceiro(s) de negócio. Esta 
valorização terá de assentar 
num sério profissionalismo, 
alicerçado por sua vez numa 
sólida formação. Mas o que 
é isto do profissionalismo 
afinal? É saber gerir o 
negócio de forma assertiva, 
zelando pela potenciação dos 
ganhos, cuidando da relação 
com parceiro(s) e clientes. 
Do lado dos parceiros, as 
Seguradoras, eu diria que é 
fundamental perseguir as 
metas e os objetivos assumidos, 
pelo sinal que é dado em 
matéria de compromisso, 
mas fundamentalmente pelo 

incentivo extra que geram. É 
fundamental a assunção plena 
e responsável da(s) parceria(s), 
procurando sempre responder 
aos desafios produtivos que a 
ambas as partes beneficiam, 
mas estritamente no âmbito 
de uma execução diligente 
da(s) política(s) estabelecida(s), 
políticas que não são 
estabelecidas por capricho, 
antes assentam em regras 
cientificas de avaliação e 
seleção de riscos. Só assim as 
partes podem com naturalidade 
beneficiar e reclamar do 
retorno gerado. 

Do ponto de vista da 
relação com o cliente, vão 
permanecer no mercado os 
mediadores que melhor se 
saibam afirmar perante este, 
demonstrando competência e 
saber, valorizando o produto 
que vendem e o serviço que 
prestam, sabendo assim 
libertar-se do jugo do fator 
preço; vão permanecer no 
mercado os mediadores que não 
necessitem de imposição legal 
para uma atitude de grande 
transparência na venda; vão 
permanecer no mercado os 
que, para além da política e do 
rumo do(s) parceiro(s) saibam 
estabelecer o seu próprio rumo 
a sua própria estratégia, não 
virando conforme os ventos, 
podendo mesmo esse rumo ser 
coincidente com o de um único 
parceiro e assumir a forma de 
uma exclusividade; enfim, vão 
permanecer na atividade, os 
que saibam perceber o trajeto 
do futuro e sejam capazes de 
prontamente o trilhar, em vez 
de, por teimosia ou resistência 
sem sentido, lhe fazerem 
barreira e o hipotecarem, 
quantas vezes apenas por uma 
simples resma de papel ou um 
cartuxo de “toner”.
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A palavra fidelizar é por si só 
um conjunto de números, ou 
não fosse ela composta por nove 
letras, quatro sílabas, quatro 
vogais e cinco consoantes. Terá 
pouca importância pensar-se 
em números quando se olha, de 
uma forma simples, para este 
verbo transitivo. No entanto, 
quando pomos em prática 
o seu significado (tornar 
cliente ou consumidor fiel a 
marca, produto ou serviço), 
preocupa-me a demasiada 
importância dada aos números. 
A pressão imposta a quem tem 
rapidamente de transformar 
trinta e dois em cento e 
cinquenta e oito ou setenta 
em cinco em um milhão, faz 
esquecer que o fulano vinte 
e dois sentado à nossa frente 
perdeu o sorriso que tinha 
quando o atendemos uns dias 
antes e quando ainda era 
apenas o vinte e um. De pouco 
ou nada importa o seu rosto de 
infelicidade ou um semblante 
carregado de consequência de 
um problema pessoal grave 
e recente, se afinal o fulano 

até conseguiu engrossar 
a vasta lista de fidelizados 
e aumentar o resultado 
líquido da fidelização. Mais, 
provavelmente um resultado 
em que o número equivalente 
à preocupação pelo estado 
emocional do fidelizado é o 
zero, à esquerda.  

A meu ver, a sobrevalorização 
do termo fidelizar chegou a 
um ponto em que quase tudo 
é um número, fazendo parecer 
que respiramos e sentimos 
números. As estratégias 
empresariais de fidelização 
estão espalhadas em todas 
as outras áreas da sociedade, 
incluindo as aspirações 
e objectivos individuais, 
vocações, sentidos, desejos e 
até mesmo na ganância de nos 
transformarmos num número 
cada vez maior. 

Fui algumas vezes o número 
treze, na escola. Na tropa, fui 
o oitenta e seis. Ontem, no 
hipermercado, fui o sete na fila 
da charcutaria. 

Além de um número, também 
me chamo Zé. Rio e choro, 
fico triste e contente, não sei 
cantar, mas gosto de música. 
Ultimamente, tenho acordado 
sem me doer nada, mas não me 
consigo lembrar da última vez 
que nevou na minha terra. 

E tu, que estás a ler isto, que 
número és?

José Rodrigues
Visar

Que número és?

Opinião:  Que número és?
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Tendências de Marketing 2017

Estamos em uma época em que não há como negar ou fugir: 2017 está realmente chegando. E esse sentimento de 

proximidade naturalmente desperta um ânimo maior para mudanças, principalmente dentro das empresas, não? Bem, 

nós já falamos sobre como gerar leads ainda em 2016 para o ano que vem e como dimensionar o budget de sua empresa 

para 2017. E, hoje, falaremos sobre as tendências de marketing digital para que você possa avaliar e considerar em suas 

ações.  

Contudo, mesmo com números 
positivos não podemos 
imaginar que não há mais nada 
a ser feito. Afinal, as ações e 
novas tendências surgirão e 
você quer ser pioneiro, certo?

E por que não se antecipar? 
Se você quer começar 2017 
com uma estratégia definida e 
pronto para gerar resultados, 
antes de qualquer coisa, é 
essencial que:

1) Você mensure os números de 
2016, analisando os objetivos 
alcançados e os não alcançados, 
entendendo porque eles não 

foram atingidos a fim de buscar 
soluções válidas e eficientes. 

2) Alinhe tudo o que você 
pretende fazer e ainda 
fará no próximo ano com 
sua equipe de marketing e 
vendas. Um departamento 
não está separado do outro 
e ambos têm seus resultados 
correlacionados, sem esse 
alinhamento, o sucesso nunca 
acontecerá.

3) Ouça sua audiência. Tudo 
em sua estratégia deve girar em 

torno dos problemas e desejos 
do seu público. Uma maneira 
eficiente é a construção 
de personas, com base em 
pesquisas online e presenciais, 
você terá material suficiente 
para montar um perfil do 
público que você deseja atingir, 
direcionando suas campanhas. 
Segundo a Executive Board, 
compradores online passam 
57% do ciclo sem falar com 
vendas. É um grande espaço 
para deixá-lo sem amparo, não 
acha?
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Passado esses pontos, vamos 
às tendências de marketing de 
2017:

 

4) Base de dados como aliada às 
novas ações.

Recolher e analisar dados é uma 
das ações mais importantes. 
Com uma base confiável, você 
poderá ter ainda mais controle 
das métricas antes, durante e 
depois dos processos, distribuir 
melhor o seu orçamento e 
saber quais áreas da empresa 
demandam mais atenção. Com 
uma análise completa nos 
seus números você ainda irá 
conseguir descobrir hábitos 
de seu público, preferências 
de assuntos, horários, ou seja, 
tudo!

Mas, não se assuste, há diversas 
ferramentas que poderão 
fornecer de maneira confiável 
essas informações como o 
Hubspot, Google Analytics, 
DataBox. O ideal é encontrar 
uma ferramenta que permita 
a centralização de todos os 
números em um único lugar, 
pois a eficiência da análise de 
dados diminui quando se tem 
diversas fontes e dispositivos.

5)  Investimentos, ROI e 

Orçamento: O que considerar.

Tudo bem, entendemos que 
investimentos são conselhos 
difíceis de serem dados. Afinal, 
podem ser relacionados à 
tempo e dinheiro, mas é preciso 
falar sobre esse tópico. Para 
isso, mostraremos números 
sobre investimentos de 
marketing digital.

É recomendado que:

- Empresas start-ups 
direcionem entre 3-5% de sua 
receita para o marketing.

- Para empresas já estabelecidas 
esse número fica entre 2-3%

- E para empresas com receita 
acima dos US$ 5 milhões, a 
Small Business Administrations 
recomenda um investimento de 
7-8%.

Pode parecer pouco, mas esses 
números não chegam perto do 
montante investido pela grande 
empresa de software CRM 
Salesforce que destina 53% de 
sua receita com o marketing.

O que isso indica? As empresas 
perceberam como o marketing 
digital é importante para a 
manutenção e crescimento 
tanto de sua receita, quanto de 
sua marca.

Segundo um estudo da 
Econsultancy, as táticas para 
atrair, engajar e converter 
visitantes em leads podem 
ter poder significativo sobre 
a receita de uma empresa. 
A pesquisa revelou que as 
prioridades dos profissionais de 
marketing são personalização, 
otimização de conteúdo 
e engajamento nas redes 

sociais, com 31%, 29% e 25%, 
respectivamente.

6) Marketing de 
Relacionamento.

Não é segredo que o público 
está mais móvel, conectado, 
informado e quer ser visto 
além de um número na planilha 
de vendas. Ele quer manter 
uma relação construtiva com 
as marcas e espera delas 
reciprocidade.

O marketing de relacionamento 
tem como principal objetivo 
a construção de uma lealdade 
e um envolvimento em longo 
prazo com seu cliente, ao invés 
de vendas rápidas e de curto 
prazo. Através de conversas 
e relações significativas, é 
possível criar clientes leais 
e promotores ávidos pela 
divulgação e crescimento da 
marca. Considere a Apple como 
exemplo. A empresa, hoje, tem 
um exército preparado para 
não só promover, como também 
influenciar outras pessoas.

Essa é uma tendência do 
marketing que você não pode 
deixar passar.

O Futuro...hoje: Tendências de Marketing 2017
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 7) Automação de Marketing

Não há profissional hoje que 
não deseje ter pelo menos mais 
algumas horas do dia para 
fazer todas as suas tarefas ou 
otimizar o tempo de seu dia de 
trabalho. A automação não só 
é uma tendência do marketing 
digital para 2017, como 
também para os muitos anos 
seguintes.

Com uma plataforma eficiente 
você poderá automatizar 
tarefas importantes como 
publicação de artigos, 
postagens nas redes sociais, 
e-mail marketing, verificar em 
tempo real todos os números 
de visitas, contatos e outras 
métricas importantes para o 
sucesso de seu planejamento. 
Duas ferramentas confiáveis 
e eficazes são o Hubspot e a 
RDStation.

8) Seja responsivo. Seja mobile!

Estamos na era mobile. 
O uso de internet através 
dos dispositivos mobile já 

ultrapassou o desktop, e isso 
faz com que alguns critérios 
sejam considerados na hora de 
otimizar um site. A tendência 
do marketing para 2017 é 
a inclusão definitiva desses 
dispositivos nas estratégias, 
até porque 61% das pessoas 
têm uma opinião positiva de 
marcas que oferecem uma boa 
experiência móvel.

Um ponto muito importante a 
ser destacado é o impacto que 
a responsividade traz ao SEO 
de seu site. Sabemos que sites 
mobile friendly tendem a ser 
melhor rankeados, o que pode 
te colocar em primeiro ou em 
último nos motores de busca.

No mundo online é muito fácil 
trocar de tela, então não deixe 
que seu público troque seu 
produto ou serviço por não ter 
um site responsivo.

 9) E-mail Marketing.

Diferentemente do que 
muitos possam dizer, o 
e-mail marketing não está 
morto. Aliás, ele pode ser 
uma ferramenta efetiva para 
o sucesso da estratégia de 
marketing de uma empresa. 
Para se manter relevante, o 
e-mail passou a ser ainda mais 
segmentado e esse é o segredo. 
Os seus leads não querem 
receber mensagens desconexas, 
genéricas e que não resolvem 
nada.

Segundo pesquisa da 
ExactTarget, o e-mail 
marketing oferece um retorno 
de investimento de 4.300%. 
Cada dólar gasto em e-mail 
marketing oferece um retorno 

de US$ 44. E esses números 
corroboram a afirmação de 
que as pessoas gostam de 
receber e-mails. Com eles é 
trabalhar notícias, promoções e 
conquistas importantes.

Aproximadamente 95% 
das pessoas que assinam a 
newsletter de uma marca 
conhecida acreditam que os 
e-mails são úteis. Além disso, 
estima-se que 91% das pessoas 
acessam seus e-mails  pelo 
menos uma vez ao dia por meio 
dos smartphones.

Por fim, de acordo com 
estudo da McKinsey, o e-mail 
converte 3x melhor do que 
as redes sociais. E mais, os 
consumidores oriundos de 
e-mail gastam até 17 vezes 
mais. Isso mostra a força que o 
e-mail marketing possui. Não 
desista deles

10) Redes Sociais.

Os dados acima não descartam 
a importância das redes 
sociais. Assim como o e-mail 
marketing, elas possuem um 
papel importantíssimo em uma 
estratégia de marketing. As 
redes sociais têm o poder de 
disseminar sua marca e atrair 
pessoas para seu blog ou site.

De acordo com a pesquisa 
Digital in 2016, da We Are 

O Futuro...hoje: Tendências de Marketing 2017
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Social, realizada em 2015, no 
Brasil temos uma média de 45% 
da população ativa em redes 
sociais de todos os tipos.

No Brasil, o Facebook é a 
maior rede social com 104 
milhões de usuários, mas 
independentemente desses 
números para que você tenha 
bons resultados é preciso saber 
onde está o seu público. O 
primordial é prezar sempre por 
constância e periodicidade, pois 
46% dos usuários pesquisam 
nas redes sociais antes de 
adquirir um produto ou 
contratar um serviço, segundo 
Marketing Tech Blog.

Para explorar o máximo das 
redes sociais mais usadas no 
Brasil, acesse nosso Guia 
definitivo de redes sociais. 
Nele você poderá acompanhar 
as tendências e ações que irão 
impulsionar seus resultados

 11) Conteúdo continuará a 
ser Rei, mas de uma forma 
diferente.

O conteúdo continuará sendo 

uma importante e indispensável 
base para a obtenção de bons 
resultados. Blogs, white papers, 
guias, cases de sucesso são 
apenas alguns exemplos de 
conteúdos que, de maneira 
efetiva, podem atrair leads. 
Mas, há um formato que vem se 
destacando e será o carro-chefe 
desse segmento: o vídeo.

Por ser rápido e fácil de 
compreensão, o vídeo é 
uma importante maneira de 
proporcionar ao seu público 
um conteúdo de qualidade. 
Em pesquisa do Hubspot, 
55% das pessoas disseram que 
são ávidos consumidores de 
vídeos, mas apenas 29% deles 
costumam reler artigos em 
blogs.
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Qualificação PME - Projetos Conjuntos
Até 30 de dezembro de 2016

Aviso Aviso N.º 22/SI/2016

Sistema de Incentivos 
“Qualificação das PME” - Projetos 
Conjuntos

O objetivo deste concurso consiste 
em conceder apoios financeiros 
a projetos que reforcem as 
capacidades de organização e 
gestão das PME (Prioridade de 
Investimento (PI), incluindo, o 
investimento em desenvolvimento 
das capacidades estratégicas e 
de gestão competitiva, redes 
modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços e a 
utilização de TIC.

Tipologia das operações e 
modalidades de candidatura

São suscetíveis de apoio 
os projetos individuais de 
qualificação das estratégias de 
PME que concorrem para o 
aumento da sua competitividade, 
flexibilidade e capacidade de 
resposta ao mercado global, nos 
seguintes domínios imateriais de 
competitividade:

a) Inovação organizacional e 
gestão;

b) Economia digital e tecnologias 
de informação e comunicação 
(TIC);

c) Criação de marcas e design;

d) Desenvolvimento e engenharia 
de produtos, serviços e processos;

e) Proteção de propriedade 
industrial;

f) Qualidade;

g) Transferência de conhecimento;

h) Distribuição e logística;

i) Ecoinovação ;

 

Natureza dos promotores

Os beneficiários dos apoios 
previstos no presente Aviso de 
concurso são empresas PME de 
qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica, integrados em 
projetos conjuntos promovidos 
por entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, de natureza 
associativa e com competências 
específicas dirigidas às PME, 
nomeadamente associações 
empresariais, câmaras de comércio 
e indústria, agências regionais de 
promoção turística, assim como 
outras entidades não empresariais 
do Sistema Nacional de I&I que se 
proponham desenvolver projetos 
de investimento que satisfaçam os 
objetivos e prioridades referidos 
no Ponto 1 do Aviso e cumpram 
com os critérios de acesso, 
elegibilidade e de seleção a seguir 
enunciados.

 

Área geográfica de aplicação

O presente Aviso de concurso 
tem aplicação em todas as 
regiões NUTS II do continente. 
A localização do investimento 
corresponde à região NUTS II 

onde se localiza o estabelecimento 
no qual irá ser realizado o 
investimento das empresas 
participantes do projeto conjunto.

Taxas de financiamento das 
despesas elegíveis

Tendo em consideração o previsto 
no n.º 1 do artigo 50.º do RECI, 
os incentivos a conceder no 
âmbito deste Aviso são calculados 
através da aplicação às despesas 
consideradas elegíveis das PME 
de uma taxa de 50% com exceção 
das despesas elegíveis da entidade 
promotora em que a taxa máxima 
de incentivo é de 85%.

Os incentivos acima referidos a 
conceder pelo POR Lisboa no 
âmbito do presente Aviso são 
calculados através da aplicação, às 
despesas elegíveis, de uma taxa de 
40% (aplicável a ambas as alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 50.º do 
RECI).

Fonte: http://www.poci-compete2020.pt

http://www.poci-compete2020.pt
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A AEM – Associação Empresarial 
de Mangualde efetuou uma 
candidatura a um projeto conjunto 
de Formação-Ação PME, no 
âmbito do COMPETE 2020: 
QI PME 2020, e estamos a 
selecionar um grupo de empresas 
Micro e PME inseridas nos 
setores da Indústria, Comércio 
e dos Serviços, com o objetivo 
de reforçar a sua capacidade 
competitiva.

A metodologia da Formação-Ação 
combina ações de formação (em 
sala), com consultoria (on the job) 
e destinam-se às Micro, Pequenas 
e Médias Empresas dos setores da 
Indústria, Comércio e Serviços. 
Empresas que participaram em 
anteriores edições são elegíveis.

Objetivos do Projeto:

• Aumentar as capacidades de 
gestão das empresas para encetar 
processos de mudança e inovação;

• Melhorar substancialmente o 
funcionamento das empresas, 
tornando-as mais competitivas;

• Aumentar a qualificação 

específica dos trabalhadores 
em domínios relevantes para 
a estratégia de inovação, 
internacionalização e 
modernização das empresas.

Áreas Temáticas:

A - Organização e Gestão

B - Implementação de sistemas de 
gestão (qualidade, ambiente, SST 
ou outros)

Financiamento: 

O apoio a conceder tem a 
contribuição do Fundo Social 
Europeu limitada a 90% das 
despesas elegíveis.

A fase de receção das pré-adesões 
(últimas vagas) decorrerá até dia 
18 de novembro, estando o início 
do projeto previsto para novembro 
de 2016

Mais Informações sobre o 
Projeto

Associação Empresarial de 
Mangualde

Zona Industrial do Salgueiro

Edifício HR Indústria

3534-259 MANGUALDE

Tel.: 232 618 491

paulo.sousa@aemangualde.com

http://www.aemangualde.com/
mailto:paulo.sousa@aemangualde.com
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PERES – Programa especial de redução do 
endividamento ao Estado 

O que é?

Foi publicado, em Diário da 
República, o Decreto-Lei n.º 67/2016, 
de 3 de novembro de 2016, que 
“aprova um regime excecional de 
regularização de dívidas de natureza 
fiscal e de dívidas de natureza 
contributiva à segurança social, 
através de pagamento integral ou 
pagamento em prestações”. Saiba tudo 
sobre o PERES – Programa especial 
de redução do endividamento ao 
Estado.

 PERES – Dívidas abrangidas

– Dívidas de natureza fiscal que à 
data de adesão se encontrem em 
cobrança voluntária ou coerciva e 
com prazo legal de cobrança findo 
em 31/05/2016, para períodos de 
obrigação até 31 de Dezembro de 
2015. As dívidas deverão estar em 
execução fiscal ou já liquidadas à 
data da entrada em vigor do diploma 
(4 de novembro), ainda que não em 
execução fiscal. A adesão ao PERES 
não implica incluir todas as dívidas do 
contribuinte que reúnam as condições 
anteriores, ou seja, há dívidas que 
só por opção do contribuinte são 
incluídas. No entanto, a adesão 
ao PERES implica a interrupção 
automática de um eventual plano 
já vigente (com pagamento em 
prestações) e a inclusão de todos os 
processos no novo regime. Existirá 
para todos estes, um único plano 
prestacional.

Dívidas excluídas do PERES

– Dívidas sem natureza fiscal 
(decorrentes de tributos de entidades 
externas, de coimas e de reposições);

– Dívidas excluídas no próprio 
diploma (contribuições especiais 
para o sector bancário, energético e 
farmacêutico);

– Fora do momento do pagamento 
e da liquidação (dívidas pagas antes 

da entrada em vigor do diploma 
e dívidas liquidadas após a data 
de entrada em vigor do diploma, 
respetivamente).

Como aderir e prazo de 
adesão

Para aderir ao PERES, o contribuinte 
pode dirigir-se pessoalmente a um 
serviço de Finanças ou através do 
Portal das Finanças (aceda aqui). 
O prazo de adesão decorre de 4 de 
novembro (data de entrada em vigor 
do diploma) até ao dia 20/12/2016.

Modalidades de adesão ao 
PERES

No momento da adesão o contribuinte 
pode optar, para cada processo ou 
nota de cobrança, por uma de duas 
modalidades:

– Pagamento integral;

– Pagamento em prestações. Neste 
caso deve indicar o número de 
prestações pretendido (até ao máximo 
de 120 prestações), sendo o limite 
mínimo de cada prestação de duas 
Unidades de Conta (204,00€) para 
pessoas coletivas ou equiparadas e 

uma Unidade de Conta (102€) para 
pessoas singulares.

O contribuinte apenas pode possuir 
um único plano prestacional e uma 
única adesão.

Benefícios

– Pagamento integral: isenção 
dos juros de mora, os juros 
compensatórios e as custas 
processuais (quando paga até ao 
prazo previsto); atenuação de 
coimas decorrentes da prática de 
contraordenações tributárias;

– Pagamento prestacional: redução de 
juros de mora, juros compensatórios 
e custas processuais (com base no 
seguinte número de prestações: – 
10% em plano prestacional de 73 
a 150 prestações; – 50% em plano 
prestacional de 37 a 72 prestações; 
– 80% em plano prestacional até 36 
prestações).

Fonte: Portal das Finanças

Breves/Notícias



ORÇAMENTO DE ESTADO 2017
23/01/2017 

AVEIRO 
 

  
Horário: 14h às 18h 

Local: Meliá Ria Hotel

 

18/01/2017  
VISEU

 
  

Horário: 19h às 23h 

Local: Hotel Montebelo

 

16/01/2017 
PORTO 

 
  

Horário: 14h às 18h 

Local: Vila Galé Hotel

 

 > Orador: Paulo Marques
Contabilista Certificado | Formador

+informações e inscrições
www.escoladenegocios.com |  geral@escoladenegocios.com | Tlm: 91 66 08 359

PROGRAMA
- Alterações ao Código do IRS 
- Alterações ao Código do IRC 
- Benefícios Fiscais
- Alterações ao Código do IVA 
- Alterações noutros impostos 
- Outras alterações (LGT, RGIT, etc.) 
- Alterações ao Código Contributivo

INVESTIMENTO: 25€
Desconto:  20% para protocolos de colaboração

Notas: A participação só será validada após confirmação do 
pagamento, que deverá ser feito até à véspera da formação. 
Os lugares são limitados.

Apoio

Formação certificada para efeitos do Código do Trabalho. Possibilidade de reconhecimento pela Ordem dos 
Contabilistas Certificados ao abrigo da alínea s) do artigo 3.º do Estatuto da OCC, aprovado pela Lei n.º 139/2015.

Receção dos participantes a partir das 13h45 e das 18h45, respetivamente.

11/01/2017  
COIMBRA

 
  

Horário: 14h às 18h 

Local: Hotel Tivoli

 

25/01/2017 
LEIRIA 

 
  

Horário: 14h às 18h 

Local: Eurosol Hotels

 

http://www.escoladenegocios.com/


10358_Press_CheckUpSeguros_22x28_afc.ai   1   19/02/16   10:21

http://www.libertyseguros.pt
http://www.libertyseguros.pt

