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O “human touch”
representa
o alinhamento
entre as pessoas
e os negócios,
o sentir que
“valeu a pena”

Sabemos que para o Sérgio Almeida
esta é a menina dos seus olhos. O que levou a Powercoaching a criar o conceito de
“Felicidade nas Organizações”?
Tudo começou em 2009. Numa altura em
que a crise tinha “batido forte” nas organizações e
na sociedade portuguesa, senti a nível profissional
que tinha chegado ao fim a “era do sucesso”. Esta
paragem forçada que se fez sentir nos indivíduos,
nas empresas e nos negócios, obrigou a uma introspeção sobre as nossas verdadeiras e intrínsecas
motivações, levando-nos a uma reflexão alargada
sobre o propósito e missão de cada um dos agentes dentro de cada organização.
Senti que tinha chegado a altura de levar uma
mensagem aberta e positiva ao país, à sociedade,
aos líderes, as equipas, ao mundo... nasceu assim
a “Felicidade nas Organizações”.

Desde o início que existiram dois gran-

Qual o propósito e objetivos deste evento que vai já na sua 18.ª edição?
Tivemos sempre presente a vontade de chegar de forma transversal a todas as organizações,
a “Felicidade nas Organizações” teve sempre
como filosofia a definição de um alinhamento
de oradores de vários quadrantes da vida pública, com histórias de vida diversas, equilibrando
momentos de testemunhos com a intervenção da
Powercoaching. Este modelo pretende levar aos
participantes a mensagem e também as ferramentas e metodologias com uma aplicação prática no
dia-a-dia.
O conceito de “Felicidade nas Organizações”
trabalha o alinhamento das pessoas com os processos e os negócios, sempre com o foco nos objetivos e nos resultados, acreditando que só assim
se poderá atingir um estado interno de motivação
intrínseca.

Vivendo num mundo tecnológico, global e
veloz, que imprime um ritmo cada vez mais alucinante na vida e nos negócios e que substitui
cada vez mais o ser humano nas tarefas rotineiras.

“From high tech to human touch” foi
o lema escolhido para 2015, pode explicar
melhor aos nosso leitores qual o seu significado?

des objetivos presentes em todas as edições da “Felicidade nas Organizações”:
Apoiar uma causa social, apelando assim a
tomada de consciência de todos de que, apesar
das dificuldades que possam existir nos negócios
e nas organizações, o fato de sermos responsáveis
socialmente, é uma forma de trazermos para as
nossas vidas e empresas um propósito maior, ajudando a relativizar as situações normais do dia-a-dia, potenciando assim o foco no que realmente
é importante. Todos os eventos realizados desde
2009 ou reverteram na totalidade para uma causa
social (Fundação do Gil (Lisboa), Acreditar (Porto), Banco Alimentar (Viseu), AAPM (Gondomar), entre outras) ou foram organizados gratuitamente nas universidades por forma a levar esta
mensagem aos mais jovens.
Levar uma mensagem positiva, e inspiradora,
à sociedade portuguesa. Os mais de 100 oradores
convidados trouxeram ao longo das 17 edições
histórias de vida e superação, exemplos sempre na
primeira pessoa de líderes autênticos, de empresas que transformaram a mudança em oportunidade, de colaboradores que se recusaram a baixar
os braços, de associações que promoveram o empreendedorismo. Todos os testemunhos deixaram
ficar na força das suas histórias o poder de uma
atitude positiva, e o exemplo de que, apesar das
dificuldades, o ser humano ultrapassa qualquer
desafio quando o propósito é grande.
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Todos os
testemunhos
deixam ficar
na força das suas
histórias o poder
e o exemplo
de uma atitude
positiva

SÉRGIO ALMEIDA

ara abordar a fundo o tema da “Felicidade nas Organizações”, proponho a reflexão sobre as palavras de Larry
Page fundador da Google, que numa conferência em São
Paulo revelou qual a sua opinião sobre o fracasso das empresas “A principal razão que faz as empresas falharem, na
minha visão, é que elas perdem o futuro”, disse o homem que lidera
o gigante mundial Google. Quando perdemos o futuro, perdemos a
esperança e a motivação.
Uma nova maneira de empreender negócios e de gerir pessoas está
a emergir em Portugal. Esta nova Economia Consciente que se foca
na criação de riqueza e não apenas no lucro, percebeu que é fundamental promover cada vez mais o equilíbrio entre a vida profissional
e pessoal, dar mais autonomia aos colaboradores e os gestores entenderam a importância da partilha de uma visão e de uma estratégia
de futuro, abandonando de vez um certo egocentrismo empresarial.
Muitas das organizações todavia não encontraram a sua razão de
ser, e isso gera um grande vazio, tornando-as doentes e vulneráveis.
Tal acontece porque estas organizações simplesmente não estão em
contato com os seus valores e o seu propósito. Ou pior ainda, talvez
nem saibam qual o seu propósito, algo muito maior que elas próprias...
Sem este mapa interior de auto-conhecimento que permite tomar
decisões alinhadas e conscientes, não encontramos um sentido para o
que fazemos e isso gera naturalmente insatisfação, falta de criatividade e como dizia Larry Page da Google “perdemos o futuro”.
A mensagem central desta 18.ª edição é focada em todo este ambiente organizacional global, tecnológico e de mudança, fazendo os
participantes refletir sobre os desafios atuais. Propomos ainda responder às questões: quais serão as novas competências de sucesso para o
Sec. XXI? Porque utilizam as organizações determinados motivadores
quando a ciência social prova que não funcionam? O que significa
o conceito F.A.P.? Tudo isto e muito mais, é o que pode esperar dos
testemunhos dos nossos oradores fantásticos. Até já!

P

“FROM HIGH TECH
TO HUMAN TOUCH”

- 18.º EDIÇÃO
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A mensagem deste ano centra-se na necessidade
das organizações se reinventarem perante um
quadro de mudança permanente, dos líderes se
tornarem mais relacionais e visionários, das equipas serem cada vez mais flexíveis e criativas, das
organizações implementarem de vez uma cultura
de soluções.
O “human touch” representa o alinhamento
entre as pessoas e os negócios, o sentir que “valeu
a pena”, o propósito de vida, toda a paixão que
colocamos no pouco que fazemos, a missão que
nos guia no empenho e na dedicação diárias, na
atitude positiva focada nos clientes e no trabalho
em equipa por um bem comum, num propósito
que nos leva a acreditar que o que fazemos é muito maior que nós mesmos.
Como prova desta mudança, a Oxford University através de Carl Benedikt Frey e Michael
Osborne, publicou um estudo onde analisaram
702 profissões, segundo eles a probabilidade de
perdas de postos de trabalho devido aos avanços
tecnológicos é de 47%. Concluíram ainda que
“Profissões que exigem habilidades criativas e sociais estão imunes à informatização”.

A “Felicidade nas Organizações” vai para
o 7.º ano de existência, como vê o seu futuro?
O futuro só poderá ser risonho!
Para mim e para toda a equipa da Powercoaching é fantástico acordar todos os dias e sentirmos que temos uma missão e uma responsabilidade para com o mundo, com a sociedade e com
aqueles que nos rodeiam.
Quando o propósito é grande enfrentamos
qualquer desafio, iremos continuar a levar esta
mensagem a Portugal, gritando bem alto e com
todas as nossas forças:
• para que as pessoas acreditem no seu potencial
• para que se decidam pela felicidade em vez
do sucesso
• para que trabalhem com um propósito e
com uma missão
• para que sejam apaixonados pelo que fazem
e sobretudo apaixonados pela vida•
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9h00 - Receção aos participantes
9h30 - Boas vindas
(Powercoaching / Pais em Rede)
9h40 - Entrega de cheque solidário à Pais em Rede
9h50 - 1.º Painel de Oradores
Daniel Traça (Nova SBE)
Mafalda Ribeiro (Jornalista)
Orlando Teixeira (Skoda)
Inês Caldeira (L’Óreal)
11h20 - Intervalo
11h50 - 2.º Painel de Oradores
Adriano Duarte Neves (NOS)
Miguel Ribeiro Ferreira (Fonte Viva)
Sérgio Almeida (Powercoaching)
13h15 - Encerramento
Moderador: Ricardo Cibrão (Powercoaching)

Programa

“A felicidade nas organiza ções representa um propósito que nos leva
a acreditar que o que faze mos é muito maior que nós mesmos”

SÉRGIO ALMEIDA, CEO E FUNDADOR DA POWERCOACHING,
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As pessoas felizes
contribuem para que as
organizações se tornem
mais eficazes,
mais produtivas e mais
rentáveis

Uma oportunidade
de inovação para
as empresas

JOÃO LUÍS DE SOUSA
DIRETOR ADJUNTO
jlsousa@vidaeconomica.pt

A
repartição da felicidade é
muito menos desigual do
que a repartição do rendimento. A observação feita
por Adam Smith há mais de
200 anos continua extremamente atual.
A crise económica e financeira colocou em causa muitos dos pressupostos
existentes e hoje em dia são cada vez
mais aqueles que admitem que o nível
de vida de um país pode ser avaliado
em função do índice de felicidade e não
apenas do Produto Interno Bruto.
Se Adam Smith estava certo quando
afirmava que uma parte das pessoas com
baixos rendimentos podia ter um nível
de felicidade superior a pessoas com
elevados rendimentos, há que admitir
que os fatores que geram felicidade
são diferentes dos fatores que geram
rendimento.
Mas também é certo que as pessoas
felizes contribuem para que as
organizações se tornem mais eficazes,
mais produtivas e mais rentáveis.
Se, tradicionalmente, a felicidade
era considerada como uma questão
pessoal e reservada, hoje é cada vez mais
abordada no plano coletivo, no interior
das organizações. Hoje, a felicidade nas
organizações é um tema que suscita
um interesse e espaço crescentes nos
programas dos cursos das Universidades
e escolas de negócios.
As empresas têm um papel relevante
neste domínio. Historicamente, foram as
empresas que criaram voluntariamente a
ação social de apoio aos seus trabalhadores
com creches, refeitórios, assistência
médica e mesmo casas de habitação. Esse
apoio passou a ser assumido de forma
crescente pelo Estado.
Hoje, as empresas são confrontadas
com novos desafios. O trabalho físico
tem sido substituído pelo trabalho
intelectual, alterando as regras de gestão
e controlo dos colaboradores.
Cada vez mais a produtividade
depende da partilha e envolvimento
de todos os colaboradores nas
organizações. A visão taylorista do
processo produtivo, que continua bem
presente nas normas que regulamentam
e enquadram a prestação de trabalho,
está completamente ultrapassada.
Hoje a realidade é mais complexa e
existe um amplo espaço para a inovação
nas relações de trabalho e motivação dos
colaboradores.
E da mesma forma que no passado
as melhores empresas industriais se
diferenciaram e foram inovadoras nas
ações de apoio aos trabalhadores, hoje
têm a possibilidade e a responsabilidade
de o fazer, com as iniciativas para a
felicidade nas organizações.

IV

sexta-feira, 29 de maio 2015

Felicidade nas Organizações

RICARDO CIBRÃO, MANAGING PARTNER DA POWERCOACHING

“Pessoas felizes geram melhores resultados”

A

lbert Einstein dizia que “A mente
que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original»,
essa é a proposta de valor que pretendemos levar aos nossos clientes e
parceiros: inspirar ao desenvolvimento de todo
o potencial humano, transformando-o em performance!
Acreditamos que a mudança é mais do que
um evento isolado, sendo sobretudo um processo continuo que envolve as pessoas e os negócios
numa dinâmica cada vez mais global.

Como trabalhamos
A experiência adquirida ao longos destes últimos ano, tem-nos permitido participar no crescimento e desenvolvimento de líderes, equipas e
empresas. Sendo certo que nas organizações todos comungamos do mesmo objetivo (obter os
resultados a que nos propomos), nem sempre este
caminho é fácil de percorrer quando estamos isolados no nosso habitual modus operandi, quando
insistimos na mesma estratégia para alcançar diferentes metas, ou quando vivemos tão encostados
à árvore que não conseguimos ver a floresta.
Desta forma, disponibilizamo-nos a criar em
pleno alinhamento com os nossos clientes e a sua
equipa, as soluções que necessita para a sua empresa, preparando, desenvolvendo e implementando eventos, workshops, treino avançado, coaching e consultoria, fazendo sempre o follow-up

no terreno, partilhando a responsabilidade sobre
o design e a concretização, acreditando que “sozinhos vamos mais rápido, mas juntos chegamos
mais longe”.

A metodologia
A Powercoaching criou a metodologia
P.O.W.E.R., que é o acrónimo de Person, Objectives, Will, Energy, Results.
A pessoa (person) é o centro de toda a dinâmica na organização. Partindo de dentro para
fora, acreditamos que pessoas felizes geram melhores resultados, apenas com o libertar de todo o
potencial individual se permitirá atingir o sucesso
organizacional.
Os objetivos (objectives) pessoais, a definição
clara de prioridades, o foco nas metas e nas soluções e a gestão de expectativas, são o tónico que
permite o alinhamento individual com a organização.
A vontade (will) é o grande motor. O propósito individual e a motivação intrínseca, a missão
e o compromisso são essenciais para a superação
diária.
A energia (energy) tem impacto direto no
comportamento e nas competências transversais,
a empatia, a capacidade de superação pessoal e a
paixão por tudo aquilo que fazemos.
Os resultados (results) são fundamentais, o
retorno do investimento permite a sustentabilidade das organizações•

LÚCIA CRUZ, BUSINESS PARTNER DA POWERCOACHING

A felicidade na primeira pessoa
Perceba que
é em si que
deve encontrar
o verdadeiro
caminho

É

ramos felizes. Muito felizes.
Quando íamos trabalhar de
manhã, tínhamos centenas de problemas para resolver, mas íamos a
sorrir.
Quando alguém tinha que terminar a apresentação para o cliente que era já no dia seguinte, ficava sempre um outro, ao lado, madrugada
dentro, se necessário.

Quando alguém se sentia num dia mais difícil em que não conseguia dar tudo, era chamado a ir recuperar para casa, mesmo implicando
ausência física da empresa.
Quando os problemas pessoais surgiam, era
ali que também se encontrava o conforto de poder esquecer sem que ninguém julgasse.
Quando alguma etapa da cadeia parecia estar a falhar, juntávamo-nos, resolvíamos e, no
final, é verdade sim, abraçávamo-nos.
Éramos felizes. Muito felizes. Nessa época
a empresa onde estava foi eleita uma das melhores para trabalhar em Portugal. Não tínhamos infantários para os filhos. Não tínhamos
ginásio. Não tínhamos cantina a preço baixo,
nem horários especiais à sexta-feira. Mas tínhamos tanta coisa. Sempre que era preciso fazer o
trabalho de outro que estava ausente, logo um
candidato surgia. Sempre que a urgência parecia desumana, todos vestiam a camisola e a
pressa ultrapassada transformava-se numa gargalhada. Sempre que um grupo partia para uma
reunião decisiva, toda a empresa acompanhava
o momento e o apoio sentido era o de um batalhão em campo de guerra.
Foi nessa altura que percebi que aquilo que
sempre sonhara era uma realidade possível: trabalhar com alegria, num propósito único, com
autonomia e responsabilização. Foi nessa altura
que comprovei que colaboradores felizes produzem mais. Dão a alma. E atingem melhores
resultados.

A qualidade da liderança é fundamental. As
características intrínsecas de cada líder de uma
organização e aquelas que consegue desenvolver a partir de uma atenção concreta aos seus
comportamentos e às reações despoletadas, a
permanente noção de escuta ativa, as noções de
verdade, de humildade, solidariedade e empatia
acrescidas à indispensável capacidade de decisão são um excelente ponto de partida para uma
organização mais feliz e mais produtiva. Mas
também é verdade que, para que o movimento
de engrandecimento desta noção de felicidade
organizacional possa acontecer e se possa tornar, mais do que uma exigência, uma existência
natural, é necessário que cada individuo, cada
um de nós, faça o seu papel. Perceba que é em
si que deve encontrar o verdadeiro caminho,
conhecendo-se, tomando consciência dos seus
talentos e das suas limitações e trabalhando-os.
Todos os dias. Com líderes inspiradores ou sem
eles.
Foi nesta busca que me lancei e foi nela que
descobri a Powercoaching, uma empresa onde
se acredita que a felicidade se constrói de dentro para fora, onde se sabe que a pessoa é o motor de todo o sucesso pessoal e organizacional.
E, após o estabelecimento dos objetivos, com
vontade e energia para seguir em frente, os resultados são sempre alcançados.
Porque é com pessoas felizes que se criam
equipas motivadas, organizações produtivas e o
mundo se torna um lugar mais feliz•

LISBOA
ESTRADA DE SÃO MARÇAL N. 23
PARQUE DE ATELIERS DA QUINTA DE SALLES B3
2790-149 CARNAXIDE

PORTO
AVENIDA 29 DE MARÇO, N.738
SUB-LOJA/ ESC.3
3885-518 ESMORIZ

WWW.POWERCOACHING.PT
E-MAIL: INFO@POWERCOACHING.PT
TEL: +351 256 065 965
MOB: +351 910 868 921
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ORLANDO TEIXEIRA, DIRETOR GERAL ŠKODA/ SIVA

A satisfação
e a realização
pessoal são o
motor de cada
um de nós

Sendo o sector automóvel um meio que
ultrapassou sérias dificuldades e mudanças nos últimos anos, qual na sua opinião
o caminho para as empresas do sector encontrarem esse equilíbrio entre a felicidade e os resultados?
A crise foi profunda e abalou particularmente o sector automóvel, tendo “desaparecido” em
dois anos, entre 2010 e 2012 cerca de 60% do
mercado. Entretanto, o mercado tem vindo a recuperar, mas ainda continua distante dos níveis
anteriores à crise.
Só empresas com grande capacidade de liderança, de gestão, de resiliência, de inovação
e com sólidas Parcerias, conseguiram sobreviver
com sucesso em tempos tão difíceis, como foi o
caso da SIVA.
Citando Séneca: “Para barco sem rumo não
há vento favorável”. Nós preparámos a Organi-

Qual a frase que gostaria de ouvir de
todos os seus colaboradores no momento
em que lhes perguntassem porque é bom
trabalhar na Škoda?
A Skoda é uma paixão: “primeiro estranha-se,
depois entranha-se”!

Tendo em atenção o lema deste ano da
Felicidade nas Organizações, «From high-tech to human touch», como analisa o seu
enquadramento no mundo atual?
A evolução tecnológica tem sido muito importante para facilitar a vida das pessoas, sendo o
automóvel um exemplo de topo, construindo-se
carros cada vez mais seguros, com sistemas de assistência à condução, com motores mais eficientes, com maior conectividade, etc.
Os tablets e smartphones também revolucionaram a forma de acesso à comunicação, induzindo novos comportamentos nos consumidores,
com a desvantagem de tornar o mundo cada vez
menos personalizado. É aqui que entra o desafio
do human touch, num contexto de alta tecnologia, usá-la para aproximar as pessoas, reavivar
a personalização e proporcionar experiências de
Marca.
Assim, a Škoda produz automóveis de alta
qualidade, com a mais avançada tecnologia do
Grupo VW, sempre com o objetivo de proporcionar aos seus Clientes o máximo bem-estar e
exceder as suas expectativas. Oferece as chamadas
soluções “simply clever” para facilitar o dia-a-dia
de pessoas autênticas e genuínas que valorizam
os detalhes que fazem a diferença. Por exemplo
no novo Škoda Superb poderá encontrar dois
guarda-chuvas nas portas dianteiras ou um pedal
virtual para abrir a porta da bagageira apenas com
o movimento do pé sob o para-choques traseiro.
Por outro lado, em Portugal temos desenvolvido várias iniciativas para aproximar as pessoas
que muitas vezes estão “escondidas” nas redes
sociais desenvolvendo relações virtuais. Abrimos
o Škoda Lounge, único no mundo, um espaço
em Lisboa para que as pessoas possam exprimir
o seu talento e saltar para o palco da realidade e
apresentar um livro, a sua obra na fotografia, na
pintura, na moda ou no empreendedorismo, por
exemplo.
Mesmo quando as pessoas navegam na internet poderão entrar em contacto com a Marca
apenas com um click para obter uma informação
ou marcar um test-drive.
Na Škoda, a tecnologia deverá sempre funcionar para praticar o human touch e fazer uma
abordagem às pessoas mais calorosa, em oposição à imagem de frieza que o “High-Tech” possa
transmitir.

zação Comercial, SIVA, Marcas e Concessionários para atravessar a tempestade, mesmo sem
ventos favoráveis, mas sempre com o rumo definido, conseguimos chegar a bom porto.
Foi um trabalho árduo manter os Colaboradores motivados e focados nos resultados, só possível com um trabalho de equipa muito forte associado a uma gestão muito rigorosa, sempre com
o apoio das Fábricas, nossos Parceiros a jusante.
Mas a felicidade também se encontra com a
realização de resultados, desde que todos se sintam responsáveis pela sua quota-parte de contribuição. A paixão pelo que fazemos, a confiança
na grandeza da empresa, e o orgulho que temos
em trabalhar na SIVA e na Škoda foi a chama que
em geral nos manteve altamente motivados em
tempos de crise.

DANIEL TRAÇA, DEAN NOVA SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Saibam o que querem fazer, o que vos deixa
felizes, e estejam dispostos a colocar nesse objectivo todo o esforço e perseverança para tentarem ser os melhores do mundo naquilo a que
se propõem. É no caminho para lá chegar que
encontrarão a realização profissional•

A Škoda no mundo e em Portugal

“A paixão pelo que fazemos é a
chama que nos mantém motivados”

A nossa ambição é que os alunos percebam
a importância de conhecerem o que são, onde
querem chegar e qual o caminho a percorrer
desde os primeiros momentos na Nova SBE.
Depois, como são motivados e muito bons tecnicamente, sem dúvida dos melhores no mercado nacional, basta incentivá-los a quererem
ser tão bons quanto possivel. Se fizerem aquilo
de que gostam e com a capacidade de trabalho
que lhes é reconhecida vão certamente chegar
longe e ajudar a construir uma sociedade cada
vez mais equilibrada e desenvolvida.
Um exemplo desta nossa preocupação é a
realização da Semana da Descoberta em que
à entrada nos mestrados da Nova SBE, os estudantes são convidados a refletir sobre a carreira que gostariam de desenvolver e sobre as
suas aptidões pessoais, interagindo com antigos alunos e representantes de várias empresas
que vêm partilhar as suas experiências de vida.
Queremos, durante esta semana especial, contribuir para um melhor auto-conhecimento e
uma melhor compreensão do funcionamento
do mercado de trabalho e da diversidade de
percursos profissionais relevantes nas áreas de
Gestão, Economia e Finanças.
Tendo em atenção o lema deste ano
da Felicidade nas Organizações, «From
high-tech to human touch», como analisa
o seu enquadramento no mundo atual?
Cada vez mais a satisfação e a realização
pessoal são o motor de cada um de nós e, desta
forma, também o motor de desenvolvimento
das organizações. Quando os colaboradores estão satisfeitos e motivados em contribuir para
algo maior, as organizações têm mais sucesso.
Este é o desafio da liderança no novo século.
Se tivesse que deixar uma única mensagem aos alunos da NOVA SBE no momento em que iniciam o seu percurso
profissional, que mensagem escolheria?

Tendo em atenção o lema deste ano da
Felicidade nas Organizações, «From high-tech to human touch», como analisa o
seu enquadramento no mundo atual?
Porque nao Human touch in a world of high
tech? Não creio que haja volta a dar ao desenvolvimento tecnológico que aconteceu até à
data. Estamos perante a 3ª revolução industrial
que foi inventada pelo ser humano para o ser
humano. O mundo em que hoje vivemos abre
possibilidades incriveis e corresponde ao mais
alto desenvolvimento dos Homens. É necessário
mais contacto e solidariedade ? Sim, sem dúvida. Mas não por causa da tecnologia.

A Škoda Auto é um dos construtores mais antigos da indústria
automóvel em todo o mundo. Desde 1895 que a Marca Checa – sedeada em
Mladá Boleslav – produziu bicicletas numa primeira fase, passando pouco
tempo depois à produção de motos e de carros.
Atualmente a oferta é repartida entre sete gamas de modelos de
passageiros: Citigo, Fabia, Roomster / Praktik, Rapid, Octavia, Yeti e Superb.
No ano de 2014 vendeu mais de 1.000.000 de veículos em todo o
mundo.
Está integrada na Volkswagen desde 1991. O Grupo VW é um dos grupos
automóveis com maior sucesso em todo o mundo. A ŠKODA, em associação
com o Grupo, fabrica de forma independente e desenvolve os seus veículos,
bem como componentes, motores e transmissões.
Opera em três locais na República Checa, produz na China, Rússia,
Eslováquia e Índia, principalmente através de parcerias do Grupo, bem como
na Ucrânia e no Cazaquistão através de parceiros locais.
Emprega mais de 25.800 colaboradores em todo o mundo e está
presente em mais de 100 mercados.
Em Portugal a Marca Škoda é representada pela SIVA, que é o
distribuidor das marcas do Grupo Volkswagen, sendo a maior empresa do
setor automóvel do país. Para além da Škoda, a SIVA representa as Marcas
Audi, Bentley, Lamborghini, Volkswagen e Volkswagen Veículos Comerciais.
Contamos com as mais modernas redes de concessionários, apoiadas por
um centro técnico equipado com meios de diagnóstico e reparação de
última geração, um parque com capacidade para 9000 automóveis, o maior
armazém de peças do país e um completo centro de formação automóvel.
A Škoda tem vindo a renovar todos os seus modelos nos últimos três,
tendo lançado já este ano o novo Fabia e Fabia Break. Em setembro será
introduzido no mercado o novo Superb, o lagship da Marca, que apresenta
um nova linguagem de design inspirado no concept Vision C.
A Škoda em Portugal tem vindo a consolidar a sua posição no mercado,
esperando-se um crescimento de vendas signiicativo para 2015, com uma
forte orientação para a satisfação dos Clientes, dentro da sua ilosoia human
touch.
“Para o reforço do posicionamento de mercado da Marca Škoda tem sido
importante a renovação dos seus modelos e alteração do peril do cliente,
mais esclarecido e sensível não só ao respeito ambiental, como à decisão de
investimento que lhe garanta coniança e segurança no futuro”, adiantou
Orlando Teixeira, Diretor Geral da Škoda, na SIVA, que concluiu, “a Marca
pelo seu elevado “Value for Money”, iabilidade e qualidade constitui uma
excelente opção de compra no atual contexto de marcado”.

Enquanto gestor de uma grande empresa, como valoriza e implementa uma cultura de felicidade na sua organização?
Numa organização são as pessoas que fazem
a diferença como portadoras de uma cultura de
empresa, pela sua competência, atitudes, comportamentos e foco na orientação para os objetivos e resultados.
As organizações são grandes laboratórios de
psicossociologia, com múltiplas interações interpessoais, interdepartamentais, etc, nas quais é necessário promover e assegurar elevados níveis de
motivação, fator fundamental para que as pessoas
se empenhem no seu trabalho e projetos para realizarem os objetivos, e assim conseguirem atingir
bons níveis de autorrealização.
Na SIVA, conscientes da complexidade em
gerir pessoas, valorizamos todos estes aspetos,
potenciando a motivação, o prazer e o orgulho
de trabalhar numa grande empresa de referência
no setor automóvel, procurando proporcionar as
condições para que as pessoas se sintam felizes.
Por outro lado, como organização aberta à
sociedade e aos seus stakeholders, promovemos
também a sua satisfação, com um foco muito especial nos nossos Clientes e Concessionários que
constituem a redes de distribuição.
A Škoda como Marca representada pela SIVA,
paralelamente aos programas centrais de gestão e
motivação das pessoas, tem vindo a implementar
um programa inspirado na filosofia Human Touch que remonta às origens da Marca em 1895,
quando foi produzida a primeira bicicleta em
Mladá Boleslav no antigo império austro-húngaro, agora território da República Checa.
O Human Touch é a paixão pelo Cliente,
pelas pessoas. “Only the best is good enough
for our customers!” é o princípio seguido pelos
fundadores da Škoda, Laurin & Klement, que
ainda hoje está no nosso espírito e pauta o novo
comportamento para tornar os Clientes felizes e,
consequentemente, disseminar este sentimento
pelos Colaboradores.
Promovendo a comunicação, o envolvimento
das pessoas e das equipas, o espírito de missão, a
implementação dos planos de ação, a luta pelos
objetivos, a sua realização, o reconhecimento,
são tudo formas de valorizar e motivar as pessoas
para a felicidade.
Por outro lado, os sistemas de incentivos, a
avaliação da satisfação dos Colaboradores, dos
Concessionários e dos Clientes, os programas
motivacionais, a formação, a mobilidade, são
tudo instrumentos usados pela nossa empresa
para desenvolver os nossos Colaboradores.

“Ajudamos os nossos alunos a descobrir a sua vocação”
Enquanto gestor de uma instituição
universitária, como valoriza e implementa uma cultura de felicidade na sua organização?
Gostava de pensar que, na Nova SBE, cada
um dos colaboradores, docentes ou não docentes, reconhece que estamos a trabalhar para
algo que é maior que cada um de nós. Que a
nossa dedicação aos nossos alunos contribuirá
para melhorar a vida de cada um deles e para
fortalecer a capacidade e a competitividade do
país. Exemplo disso mesmo é quando um aluno refere o impacto que tivemos na vida dele. É
nessa altura que sentimos verdadeiramente reconhecido o nosso trabalho. Fazemos isto num
ambiente aberto, cada vez menos hieráquico e
mais meritocrático.
É esse reconhecimento de que o que fazemos faz sentido e o ambiente de respeito em
que o fazemos que, a meu ver, alimenta a motivação e a dedicação de quem trabalha na Nova
SBE.
Enquanto representante máximo de
uma escola que forma os líderes do futuro, como analisa a importância do valor
humano? Qual a preparação que a Nova
SBE lhes dá para que implementem esse
valor nas empresas?
A futura satisfação/realização pessoal dos
alunos da Nova SBE é a nossa mais importante
missão. Proporcionamos um caminho de descoberta, ao longo do qual ajudamos os nossos
alunos a descobrir a sua vocação e a conciliá-la
com as necessidades do mercado de trabalho,
a identificar as competências que necessitam
de desenvolver e a afirmarem-se enquanto profissionais e cidadãos. Procuramos oferecer ao
melhor talento nacional e internacional que
escolhe estudar na Nova SBE mais Conhecimento, melhor Atitude, novas Competências,
mais Experiência Profissional, mais Mundo e o
plano para uma Carreira de sucesso

INÊS CALDEIRA, COUNTRY GENERAL MANAGER L’ÓREAL PORTUGAL

“Colaboradores felizes determinam o sucesso de uma organização”
Enquanto gestora de uma grande empresa, como valoriza e implementa uma
cultura de felicidade na sua organização?
Ter colaboradores felizes e trabalhar num
ambiente de cooperação é provavelmente um
dos factores que mais determina o sucesso de
uma organização. Sou portanto uma grande
defensora e promotora desta realidade. Tento
incutir essa cultura através de um reforço permanente no valor e talento das pessoas que trabalham na L’Oréal, na celebração dos resultados, em actividades de promovam a cooperação
entre as diferentes gerações e na criação de uma
cultura de management orientada para as pessoas e o respeito. Não se consegue de um dia
para o outro mas através do exemplo acredito
que é possível.

Qual a frase que gostaria de ouvir de
todos os seus colaboradores no momento
em que lhes perguntassem porque é bom
trabalhar na L’Oréal?
Acredito que todos os dias contribuo para
moldar o futuro da beleza em Portugal. E isso
faz-me feliz. Aqui tenho grandes amigos e sinto-me a contribuir para uma causa maior•

de das equipas resulta de uma cultura de diálogo
aberto e de escuta activa.

Acredita que, enquanto mulher, poderá ter uma receptividade maior por parte dos seus colaboradores às mensagens
mais ligadas ao mundo emocional?
Não necessariamente. Acho que o que nos
diferencia são os nossos valores e não o género.
Creio verdadeiramente que não seria muito diferente se tivesse nascido homem. A receptivida-

VIII

sexta-feira, 29 de maio 2015

Felicidade nas Organizações

ADRIANO DURATE NEVES, EXECUTIVE BOARD MEMBER NOS COMUNICAÇÃO

“Acredito que sendo as organizações formadas por pessoas,
o ‘human touch’ não deverá nunca ser posto em causa”
Enquanto gestor de uma grande empresa, como valoriza e implementa uma cultura
de felicidade?
A felicidade das pessoas nas organizações tem a
ver, essencialmente, com a realização (ou não) das
suas expectativas e ambições. Compete às empresas
desenvolver políticas de desenvolvimento profissional claras e transparentes para toda a organização,
de forma a que cada colaborador possa ambicionar
ter o seu caminho e possa saber o que fazer para o
conseguir. Se esta filosofia existir e for interiorizada pela empresa e pelos colaboradores, a cultura de
felicidade existirá de uma forma mais natural com
vantagens para todos.
As mudanças organizacionais geram muitas das vezes ansiedade, medo e insegurança.
Qual o papel dos líderes e dos colaboradores
no sentido de ultrapassarem esses desafios?
As mudanças organizacionais são sempre momentos delicados, onde é difícil ter soluções que
satisfaçam todo o universo envolvido. Compete aos
líderes explicar o porquê das mudanças, a necessidade de o fazer, o ambiente competitivo ou de mercado que torna essas mudanças imperiosas. Ninguém
gosta de mudar sem perceber o porquê da mudança. Em relação aos colaboradores, compete-lhes
ter igualmente a responsabilidade de entender que
a solução para o todo pode, em alguns casos, não
ser exatamente o que tínhamos pensado para nós.
E pode envolver a saída da nossa zona de conforto.

Tendo em atenção o lema deste ano da
Felicidade nas Organizações, «From high-tech to human touch», como analisa o seu
enquadramento no mundo atual?
Sendo as organizações formadas por pessoas,
o “human touch” não deverá nunca ser posto
em causa, passar de moda, ou ser substituído
por abordagens ou tendências diversas. As organizações “felizes” são aquelas onde os seus colaboradores trabalharão sempre com mais criatividade, energia, entusiasmo e entrega. Não deverá
ser uma questão de opção pela alternativa A ou
B, mas sim de como fazer o balanceamento certo onde se consiga o melhor dos mundos para a
organização e para os colaboradores como um
todo.

A felicidade
das pessoas
nas Organizações
tem a ver,
essencialmente,
com a realização
(ou não) das suas
expectativas
e ambições

Que mensagem final gostaria de deixar
às pessoas que sonham hoje ser os líderes
de amanhã?
Resposta difícil. Apenas que se valorizem
profissionalmente, que “invistam” na atitude,
que queiram ser melhores amanhã do que foram
hoje, que não tenham medo de arriscar, que vão
buscar experiências profissionais fora do seu setor
de atividade e que estejam atentos às pessoas que,
na sua organização ou fora dela, no seu país ou
em qualquer outro ponto do mundo, as impressionem pelo exemplo ou pela forma como conseguem passar as suas mensagens. Parece-me um
ótimo começo•

MAFALDA RIBEIRO, JORNALISTA E ORADORA MOTIVACIONAL

“Autoeduquem-se a agradecer mais, em vez de se queixarem
por tudo e por nada”
Olho para a
frente e para a
consequência
que eu posso ser
no mundo

Enquanto pessoa com limitações físicas,
como consegue anular ou atenuar o seu
efeito e imprimir uma cultura de felicidade
na sua vida?
Transformando os porquês em para quês. Ou
seja, não pergunto porque é que tenho limitações
físicas e por causa disso adopto uma postura de
revolta ou amargura. Não pergunto porque é que
não posso fazer isto e aquilo. Não passo os dias a
olhar para trás, para as causas, para o meu principio, que não posso mudar, para o passado que é
pedra, e para as coisas que vieram à minha vida e

que não pude controlar, como a minha osteogénese imperfeita. Mas aquilo que sai da minha vida eu
posso controlar e por isso pergunto para quê. Escolhi adoptar uma postura de aceitação e de optimismo perante o futuro. Olho para a frente e para
a consequência que eu posso ser no mundo, sendo
diferente na aparência e até com as minhas limitações. Não ter limites, apesar das circunstâncias, é
viver com a certeza de que posso fazer a diferença
na vida dos outros. E isso é para mim é felicidade.
Como lhe parece que a sua experiência
individual pode ser uma inspiração para outras pessoas no contexto organizacional?
A minha história real de superação diária vive
do equilíbrio entre a “coitadinha” e a “super heroína”. No fundo, não quero ser nem uma nem outra.
Quero ser eu, única, original, tal e qual fui criada
- de uma forma muito criativa, é certo - e cumprir o meu propósito de vida. Quero ter o direito
igual a ser diferente. Isso para mim é ser normal.
Se todos nós tivermos consciência da importância
que é a vida de cada um de nós, enquanto dádiva,
ela ganha uma nova percepção, valor e paixão. O
contexto organizacional precisa de pessoas conhecedoras de quem são, conscientes do que cá estão
a fazer e foram chamadas a ser, para poderem ser
apaixonadas pelo que fazem. Eu quero despertá-las
para isso. Organizarem-se a seguir ao meu “clique”
é da responsabilidade delas, mas é sem dúvida uma
decisão que está ao seu alcance.
Tendo em atenção o lema deste ano da
Felicidade nas Organizações, «From high-tech to human touch», como analisa o seu

enquadramento no mundo atual?
Precisamos cada vez mais de testemunhos vivos e de vida, em vez de depoimentos isolados baseados em citações de frases de outros. O mundo
atual precisa de regressar à essência da sua criação
Humana. A tecnologia veio para nos servir e não
para sermos nós a servi-la. Acredito que as pessoas
para passarem por uma metamorfose de comportamento ao nível das organizações precisam de ser
tocadas, inspiradas e transformadas, não por teorias distantes, mas por pessoas humanas, iguais e
próximas delas. Aquilo que a alta tecnologia não
consegue fabricar é, por exemplo, a simples genuinidade de um sorriso. No sorriso, uns dos outros,
não há diferença absolutamente nenhuma. Todos
temos a capacidade de sorrir. Isso contagia e é gerador de felicidade.
Se tivesse que escolher uma mensagem
única para deixar a alguém que vive infeliz
com a sua própria vida e com o seu trabalho, o que lhe diria?
Auto eduquem-se a agradecer mais, em vez de
se queixarem por tudo e por nada. E quando for
para sublinhar algo que não vos traz felicidade, que
seja uma decisão única que origine um processo
de mudança. Ninguém nasceu para sobreviver,
viemos ao mundo para viver e não foi de forma
infeliz. Portanto, agradeçam tudo, sobre todas as
coisas, até as dores, porque elas são sempre “por
um pouco de tempo”. O sofrimento, o espirito
de “calimero” e o queixume são mais vezes opções
nossas do que má sorte. Portanto, agradeçam de
todas as vezes que forem para se lamentar e acreditem que o o melhor está sempre para vir!•
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MIGUEL RIBEIRO FERREIRA, CHARMAIN & CEO

“O primeiro passo é o próprio líder ser feliz!”
E a felicidade
é como a sorte,
trabalha-se todos
os dias...

Enquanto gestor de uma grande empresa, como valoriza e implementa uma cultura de felicidade na sua organização?
É uma excelente pergunta! Acredito que para
além de toda a motivação e bem estar organizacional, o mais importante é nós próprios sermos
felizes enquanto indivíduos, termos uma felici-

dade natural. É fundamental termos no seio de
nós próprios uma felicidade natural, que dependa
antes de mais de cada um nós. Implementar uma
cultura de felicidade passa por chegarmos a empresa sentindo-nos felizes, a felicidade contagia-se, tento ser o exemplo na organização. O 1.º
passo, e o que eu acho como sendo o mais importante, é o próprio líder ser feliz! Passamos bastante tempo a trabalhar, é fundamental do ponto de
vista humano valorizar uma cultura de felicidade,
para além de que uma organização feliz, é uma
organização muito mais produtiva e sustentável.
Sempre lhe foi reconhecido um papel
de máximo empreendedorismo, comprovado pelo seu percurso profissional. Acredita
que a felicidade é mais fácil de encontrar
na concretização das suas próprias ideias?
Acho que não, claramente é uma questão de
atitude, é algo que encontramos dentro de nós. A
felicidade não tem a ver com a inteligência, acredito que nada tem a ver com o facto de sermos
bem ou mal sucedidos, vai muito para além dessa
questão.
Quando vejo por exemplo os deficientes que
não tem facilidade em executar as suas ideias, pergunto se não serão mais felizes que nós todos?
E a felicidade é como a sorte, trabalha-se todos os dias...
Tendo em atenção o lema deste ano da
Felicidade nas Organizações, «From high-tech to human touch», como analisa o seu
enquadramento no mundo atual?
Acho que não podia vir em melhor altura,
pois a felicidade é um motor para a sociedade e
para o mundo melhorar e evoluir. Acredito que
nasceu uma nova geração (de gente) que dizem
ser os cristais….esta nova energia de pessoas, que
nos vêm ensinar que nem tudo é material, é ter
ou parecer… que é muito importante a pessoa
sentir, ser, ter a parte humana…os sentimentos.
Assim, a felicidade leva-nos a minimizar esta

“transformação” que existe no mundo. Esta evolução repentina que está a acontecer, se nós formos felizes, estaremos a cumprir a nossa missão.
No fundo temos um passo a dar, todo o mundo
tem que dar… e precisamos da felicidade para o
dar, para acompanhar esta alteração no mundo,
para termos um caminho a seguir.
Sem fugir da pergunta, claramente este lema,
não pode estar mais “dentro do dia-a-dia” das
pessoas e das empresas, no fundo todos sentimos
essa pressão constante, essa velocidade a que vivemos colocada pela evolução tecnológica e que
deixa muitas das vezes as pessoas em 2.º plano.
Hoje em dia é investidor num programa
de televisão que visa ajudar o desenvolvimento de novas ideias e empresas. Como
encara a sua intervenção nos momentos
em que tem que incentivar um sonho e nos
momentos em que tem que reprimir outro?
(Ri-se!) Boa questão! Em relação ao reprimir ou ao incentivar… eu faço-o exatamente da
mesma maneira, tem tudo a ver com a lógica, e
com aquilo que a pessoa sente…. Há ideias que
eu sinto, gosto e me apetece imenso avançar…
e vejo-as como um arquiteto faz uma casa, vejo
o projeto da ideia a crescer e a ser construída e
vejo para onde vai… para o mundo? para aqui?
ou para ali…? Quem é que o consome? Como é
que o compra? O ato da pessoa comprar…o ato
da pessoa pagar!
No fundo, o projeto que eu incentivo tem de
me ajudar a visualizar este esboço que existe (na
minha cabeça)… e eu encaro exatamente igual
qualquer projeto, por vezes no programa brincam
todos comigo, porque eu desejo sempre a melhor
sorte e muitos parabéns ao participante, quer aposte quer não! Porque eu acho que todos os projetos
são ótimos, apenas existem uns que eu gosto e quero investir e outros que não…. Mas não acho que
existam projetos maus e projetos bons.
Portanto posso afirmar que não me senti de
todo mal, a reprimir algum projeto•

X
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PAIS EM REDE ASSOCIAÇÃO

“Os ingredientes
estão todos cá.
Juntos vamos conseguir!”,
Luísa Beltrão, Presidente da “Pais em rede”

F

ormalizado em 2008, Pais em Rede é
uma IPSS, com estatuto de ONGPD
nacional, que se tornou parceiro social
na área da deficiência, dando voz às
famílias.
Constituída por uma rede de Núcleos, que
cobre o país, congrega famílias, profissionais, cidadãos, empenhados na Inclusão Social de pessoas com deficiência, agindo localmente, com
um peso político global, reconhecido pela sua
representatividade.

IIRH “ajudar todos os responsáveis
pela gestão do capital humano”
Cristina Barros
Managing director
do IIRH

O

IIRH – Instituto de Informação em Recursos
Humanos é um grupo
de comunicação e de
imprensa dedicado à
produção de informação especializada para profissionais dos recursos
humanos. Os nossos suportes oferecem o que há de melhor, para
que o nosso público se mantenha informado e atualizado.
Transmitimos os nossos conteúdos através da revista RH
Magazine, do portal www.inforh.com, dos EncontRHos
RH e dos Prémios RH.
Queremos ajudar todos
os responsáveis pela gestão
do capital humano das empresas a tomar decisões de
forma eficiente e informada para que obtenham os
melhores resultados e alcancem o sucesso na sua
função num mercado em
perpétua evolução.
O nosso público é constituído
maioritariamente
por decisores e líderes de
opinião que ultrapassam a
mera curiosidade e se encontram inteiramente fidelizados. Quase 2 000 assinantes
respondem da qualidade dos
nossos conteúdos.
O IIRH tem um posicionamento único na imprensa

Conferências do Fórum RH 2015.

papel e online, assim como nas
redes sociais. Esta presença única
permite um contacto direto com os
representantes da gestão do capital
humano. Temos mais de 8500 fãs
no Facebook, mais de 800 seguidores no LinkedIn e mais de 150 no
Twitter.
O IIRH detém um acordo de
colaboração com a Editora RH,
uma das mais prestigiadas editoras
especializadas em Portugal.
Posto isto, o IIRH também organiza eventos para a comunidade
dos Recursos Humanos. É exemplo disso, o Fórum RH 2015 organizado no dia 19 de maio, no estádio da luz que contou com mais
de 500 profissionais RH. O evento
foi um sucesso, tendo em conta
que ambas as salas de conferência
estiveram sempre com lotação esgotada.
Para além disso lançamos
em 2015 os EncontRHos são
workshops de atualização de conhecimentos e de debate sobre temáticas mais prementes da gestão
de recursos humanos.
Cada mês é abordada uma
temática diferente por um especialista da área com o objetivo de
incentivar o conhecimento prático
e aplicável no dia-a-dia, estimular
e estreitar o relacionamento junto
dos profissionais dos departamentos de recursos humanos•

Empenhado na criação de novos caminhos e
na construção de uma real cidadania para todas as
pessoas com deficiência/incapacidade, Pais-em-Rede tem vindo a desenvolver projetos-piloto
(monitorizados por universidades parceiras) nas
áreas de escola, na transição para a vida ativa, na
capacitação dos pais, no trabalho em rede e em
equipa, com vista à mudança das mentalidades.
Queremos tornar a pessoa com deficiência
um recurso especial útil à sociedade e não um
fardo subsidiário olhado com estranheza•

Criamos o melhor puzzle de soluções,
adequado a cada contexto

O
O Innovation|
Development
Office da
PowerCoaching
é um catalisador
que abraça a
curiosidade e a
cocriação com os
Clientes

HUGO GONÇALVES
Chief Innovation &
Development Officer da
PowerCoaching

futuro e sucesso de Pessoas e Organizações estarão cada vez mais ligados
à habilidade de conseguirmos estar
conscientes do mundo que nos rodeia
e imaginar novas possibilidades ou novas versões da realidade atual. Transformar esses
sonhos ou possibilidades em realidades chama-se
Inovação.
O Innovation|Development Office da PowerCoaching é um catalisador que abraça a curiosidade e a cocriação com os Clientes como sendo
a melhor forma de entregar valor e resultados, ao
mesmo tempo que estimula um conjunto de partilhas e interações na nossa equipa interna para a
sua evolução e desenvolvimento.
Como inovamos? Criamos o melhor puzzle
de soluções, adequado a cada contexto, tendo por
base a Empatia, a Criatividade e a Lógica. Empatia como a capacidade de compreender o contexto dos Clientes e perceber qual o seu estado atual,
resultados desejados, “gains” a potenciar e os
“pains” a remover; a Criatividade como a melhor
utilização do conhecimento, experiência e sentidos para imaginar sem filtros diferentes possibilidades e oportunidades; a Lógica como a estruturação e cocriação das melhores soluções criando o
melhor mix de serviços - treino, acompanhamento (coaching e mentoring) e workshops de reflexão, geração de ideias e resolução de problemas
organizacionais.
Coaching, Liderança, Estratégia, Comunicação e Vendas definem
a nossa proposta de
valor.
Criatividade, Design Thinking, Modelos de Negócios
Corporate e Pessoal,
Desenvolvimento do
Cliente, Mapeamento
de Valores Organizacionais e outras metodologias (existentes em
outras áreas e outras
que ainda não foram
inventadas) vão certamente materializar
a nossa diferenciação
contínua. Inovar é um
campeonato sem fim•

C ERTIFICAÇÃO I C U

É RECONHECIDA PELA

I N T E R N AT I O N A L C O M M U N I T Y

OF

ICPC,

P ROFESSIONAL

C O A C H E S . COM ESTA CERTIFICAÇÃO, OS ALUNOS FICARÃO
HABILITADOS PARA EXERCER A ATIVIDADE PROFISSIONAL DE

SÉRGIO ALMEIDA
PORTUGAL

FABRIZIO DÉCIO
ITÁLIA

COACH.

YVES BILLIET-PRADES
FRANÇA

XXXBOKFQU
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5FM 

128 h
50 h
50 h
4h
62 h
12 h
8h

FORMAÇÃO EM SALA
PRÁTICA DE COACHING
AUTOAVALIAÇÃO E DES. PESSOAL
COACHING COM COACH CERTIFICADO
TRABALHO E INVESTIGAÇÃO
MENTORING
EXAME

ENRIQUE JIMENEZ
ESPANHA

NATHALIE BERTIN
FRANÇA

RICARDO CIBRÃO
PORTUGAL
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DESCONTO ATÉ €4000
OU 0% JUROS ?

Fabia

Fabia Break

Rapid Spaceback

Octavia Break

TAEG 1,48% ATÉ 60 MESES.
Seja qual for a sua escolha, com a ŠKODA sai sempre a ganhar.
Até 30 de junho aproveite as oportunidades exclusivas para uma selecção de automóveis muito
especiais. Seja no ŠKODA Fabia, Fabia Break, Rapid Spaceback ou Octavia Break poderá beneficiar de
um desconto até €4000 ou 0% juros no seu financiamento com uma TAEG 1,48% a 60 meses. Faça a
sua escolha, prefere €4000 de desconto ou 0% de juros? Atire uma moeda ao ar, afinal de contas, com
a ŠKODA sai sempre a ganhar.
Exemplo para um ŠKODA Fabia PVP/Financiamento de 13.700€; ALD - 59 Rendas - 119€; 1ª Renda 4084€;
TAEG 1,48%; V.R. 2.470€; MTIC 14.145,14€. Válido até 30.06.2015. Até 60 meses. Através ŠKODA Financial
Services uma marca Volkswagen Bank

www.facebook.com/Skoda.Portugal
ŠKODA recomenda
Castrol EDGE Professional

