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NEGÓCIOS E EMPRESAS
FRANCK DIXMIER, DA ALLIANZGI, CONSIDERA

Estrelas estão alinhadas
para o BCE iniciar “tapering”

A AllianzGI aponta três pontos essenciais para a redução de incentivos e, assim,
iniciar o “tapering”. Um é “o crescimento
económico que é robusto, a confiança está
em alta e a inflação acima de 1%”. Outro
é o facto do BCE ter comprado “até agora
bastante mais obrigações de dívida pública
líquidas do que a Fed em qualquer momento e, por isso, o impacto da redução
(tapering) não vai ser neutral”. Por fim,
Franck Dixmier salienta que “o BCE sabe
que os mercados vão ser sensíveis ao tapering e, assim, esperamos um tom dovish
(conciliador) que possa assegurar máxima
flexibilidade”.

Revisores, contabilistas
e advogados da Ecovis reúnem
em Lisboa
Decorre este fim de semana em Lisboa
a convenção internacional da rede Ecovis,
uma rede de contabilistas, revisores oficiais
de contas, consultores e advogados, com
192 delegados provenientes de mais de 60
países.
A rede Ecovis existe desde 2004 e ocupa
atualmente num ranking internacional liderado pelos “big four” a vigésima posição.
A nível europeu a Ecovis ocupa o 16º lugar.
Durante a convenção os delegados vão

discutir temas como o impacto dos instrumentos multilaterais da OCDE e as novas
iniciativas em matéria de transparência fiscal, o impacto comercial e legal do Brexit, o
futuro da auditoria e os recentes desenvolvimentos no domínio dos princípios internacionais de contabilidade.
A Ecovis Comark, Lda., empresa de contabilidade e consultoria, constituída em
1981, é membro da rede Ecovis desde maio
de 2004.

OCC inaugura auditório em Lisboa
A Ordem dos Contabilistas Certificados
inaugurou o seu novo auditório “António
Domingues de Azevedo”, localizado perto
da respetiva sede, assim denominado em
homenagem ao falecido bastonário. O auditório tem capacidade para mil lugares e
dispõe de quatro salas de formação. “De-

pois da inauguração das novas instalações
na cidade do Porto, a OCC prossegue a
estratégia de criar melhores condições pessoais e profissionais para todos os contabilistas certificados”, refere a entidade reguladora em comunicado à comunicação
social.

Marques Soares entrega donativo
à UNICEF
A Marques Soares, entregou à UNICEF,
esta semana, mais de 2800 euros, resultantes da campanha de venda de cadeados
solidários, uma iniciativa de solidariedade
social que envolveu a sociedade civil, e
que, desta forma, irá beneficiar projetos de
apoio a crianças e jovens com graves carências.
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“BCE vai manter a flexibilidade para tranquilizar mercados sensíveis”, afirma Franck Dixmier

“Numa altura em que o BCE começa
finalmente a reverter o seu programa de
compra de obrigações – decisão que prevemos que o banco central anuncie no
seu próximo encontro – isso vai acontecer
por uma confluência de fatores, incluindo inflação estável e menor pressão sob o
euro. Mas o BCE vai manter a flexibilidade para tranquilizar mercados sensíveis”,
disse Franck Dixmier, “global head of
fixed income” e “chief investment officer
fixed income europe” da Allianz Global
Investors (AllianzGI), antes do encontro
de política monetária realizado ontem
(dia 26) pelo BCE.
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A cerimónia teve lugar nas instalações da
Marques Soares, da Rua das Carmelitas,
no Porto, e contou, entre outros, com a
presença da diretora de “Recolha de Fundos da UNICEF Portugal”, Margarida
Ramirez Cordeiro, assim como de Paulo
Antunes, um dos administradores dos Armazéns Marques Soares.

No dia 29 de setembro de 2017, a
INOVA + e a Câmara Municipal de
Matosinhos organizaram uma conferência
intitulada “Diversificação especializada
para potenciar o crescimento da região
norte” no âmbito do evento “Noite
Europeia dos Investigadores – Ciência à
moda do Norte”. A Noite Europeia dos
Investigadores é uma iniciativa anual
promovida pela Comissão Europeia desde
2005, no âmbito das Ações Marie Curie,
tendo lugar em mais de 300 cidades e 30
países europeus em simultâneo, na última
sexta-feira de setembro. A conferência
incluiu uma mesa redonda sobre Design
Thinking (DT), moderada por Miguel
Sousa da INOVA +. Os oradores
convidados foram Katja Tschimmel da
ESAD Matosinhos, Nuno Abrantes da
Novabase, Ricardo Morais do SLab/
Católica Porto Business School e Teresa
Franqueira do ID+ DESIS Lab.
O DT é uma nova abordagem à inovação,
centrada na fase de ideação, isto é, na
geração de novas ideias. Antes da geração
das ideias, há o cuidado em contextualizar
um problema em termos de factos,
emoções e necessidades latentes. As
ideias para uma nova solução (produto
ou serviço) são testadas na forma de
protótipos 3D relativamente acessíveis em
termos de materiais. O teste é realizado
com utilizadores reais para assegurar a
desejabilidade futura da ideia.
Durante a mesa redonda, as questões
do moderador e da plateia centraram-se
nos aspetos diferenciadores do DT face
a outras abordagens à inovação. Katja
Tschimmel sublinhou a tolerância ao
erro do DT, enquanto Nuno Abrantes
mencionou o seu processo sistemático.
Ricardo Morais recordou que o DT é
antes de mais uma nova mentalidade
com valores californianos como o respeito
por ideias diferentes. Teresa Franqueira
defendeu que o DT tem uma grande
preocupação em contextualizar um
problema antes de o resolver.
O tema que mais dividiu a mesa
redonda, numa clara demonstração
da salutar divergência de opiniões tão
característica do DT, foi a questão das
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equipas interdisciplinares e do papel
dos designers nessas equipas. Katja
Tschimmel sublinhou a importância da
interdisciplinaridade para gerar novas
ideias. Ricardo Morais acrescentou
que as equipas também necessitam de
diversidade em termos de género, idade
e nacionalidade. Deu o exemplo da
Católica Porto Business School onde a
formação em DT gera invariavelmente
um protótipo 3D de uma experiência
de serviço por equipa ao fim de um dia
de trabalho, pelo facto de haver uma
preocupação prévia em constituir equipas
tão diversas quanto possível.

Qualquer cidadão pode ser
um design thinker mesmo
que não tenha estudado
design
Ainda relativamente à constituição das
equipas, Ricardo Morais argumentou
que uma equipa só de designers
não é interdisciplinar, sendo pouco
recomendada em DT. Teresa Franqueira,
defendeu que a empatia dos designers
facilita a contextualização dos problemas.
A última questão da plateia foi se é
possível fazer DT sem um designer.
Nuno Abrantes, recordou que já fez DT
só com engenheiros. Katja Tschimmel
defendeu que quem recebe formação em
DT poderá aplicá-lo autonomamente,
mesmo que não seja formado em design.
Ricardo Morais, acrescentou que se DT
é simplificar a vida das pessoas e não
necessariamente uma criação estética,
então qualquer cidadão pode ser um
design thinker mesmo que não tenha
estudado design.
O SLab é um centro de competências
da Católica Porto Business School que
desenvolve projetos e investigação em
conjunto com as empresas, em diversas áreas
da Gestão de Serviços. Convidamos, por
isso, as empresas portuguesas a desenhar
novas experiências de serviço com Design
Thinking.

