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Resumo 

O tecido empresarial na região do Baixo Alentejo caracteriza-se maioritariamente por 

micro e pequenas e médias empresas. Ainda que com elevado potencial de 

desenvolvimento pelas suas múltiplas vocações, a região do Baixo Alentejo apresenta 

um débil posicionamento no ranking global de competitividade e coesão territorial das 

regiões portuguesas. Este artigo, analisa como a empresa Ponto Óptimo Consultores, 

com localização geográfica na cidade de Beja, perante a limitação de espaço das suas 

instalações e o dilema na aquisição de um novo espaço e viabilização do investimento, 

desencadeou um processo de inovação e diversificação de actividades e negócios 

alternativos, capazes de gerar uma dinâmica empresarial geradora de desenvolvimento e 

sustentabilidade local e regional. 
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1 Introdução 

 

Nesta era da globalização, de elevada concorrência no mundo dos negócios, da 

competitividade, muitas empresas estão a descobrir que precisam de comportar-se de 

forma diferente para sobreviver no mercado. As empresas estão a ser reestruturadas, 

reformuladas para poderem enfrentar a concorrência. 

Os gestores estão a reaprender novas formas de gerir, e os trabalhadores estão a 

contribuir, com os seus conhecimentos, para melhorar os processos internos e externos. 

Os clientes e consumidores estão cada vez mais exigentes, querendo produtos com mais 

qualidade e com preço competitivo. 

Por tudo isto, as organizações estão enfocadas na qualidade de seus produtos e/ou 

serviços, através da melhoria contínua de como o trabalho é feito, com menor custo e 

mais eficiência na utilização dos recursos disponíveis. Este novo estilo de gestão 

enfatiza a qualidade e procura sustentabilidade para os lucros. 

Pretende-se com o presente artigo divulgar o caso da empresa Ponto Óptimo 

Consultores, nomeadamente reportar a estratégia que a Empresa tem vindo a 

desenvolver para fazer face ao problema com que se deparou – aquisição de um novo 

edifício para fazer face à limitação das instalações existentes. Contudo era necessário 

encontrar soluções para viabilizar o investimento e capazes de dar resposta à 

necessidade do desenvolvimento de negócios alternativos. 

Perante as estratégias que a Empresa desencadeou, e a apresentar adiante, constata-se 

que as mesmas têm vindo a contribuir significativamente para o desenvolvimento local 

e regional, nomeadamente, pela criação de emprego, fixação de jovens à região, 

melhoria da qualidade de vida dos seus clientes, qualificação de recursos humanos, 

apoio à criação e desenvolvimento de outras empresas na região, gerando receitas 

económicas e fiscais e contribuindo para o desenvolvimento do conceito de negócio 

franqueado aplicado na região ao sector da contabilidade, auditoria e consultoria fiscal. 

Este artigo segue a seguinte estrutura: na sessão 2 apresenta-se uma caracterização 

sócio-económica da região do Alentejo, onde se evidenciam, através de dados 

estatísticos, as debilidades com que a região se tem vindo a confrontar. Na sessão 3 

apresenta-se a metodologia seguida e as acções empreendidas que têm vindo a conduzir 

a Empresa num caminho de inovação e sucesso, nomeadamente é feita uma 

apresentação das acções que têm vindo a permitir solucionar o problema vivido pela 

Empresa, com referência a indicadores que permitem aferir a história de inovação e 
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sucesso da empresa Ponto Óptimo Consultores. Na sessão 4 apresenta-se a estratégica 

de inovação e diversificação que a Empresa tem vindo a levar a cabo para a resolução 

do problema, nomeadamente, ao nível da restauração, incubação de empresas, formação 

e qualificação, franchising e plataforma de gestão de processos parametrizados e como 

estas acções têm contribuído para o desenvolvimento local e regional. Finalmente na 

sessão 5 apresentam-se as lições aprendidas com este Estudo de Caso, bem com alguns 

desafios que se colocam à Empresa a curto, médio e longo prazo. 

 

 

2 Caracterização sócio-económica da região Alentejo 

 

O Alentejo apresenta-se como um espaço de múltiplas vocações, beneficiando de um 

território pouco congestionado, de um ambiente qualificado e de importantes dinâmicas 

logísticas no contexto nacional. A região tenderá pois a ser cada vez mais atractiva num 

contexto de afirmação de Portugal como fronteira atlântica da Europa e do "hinterland" 

ibérico, em particular. A proximidade a Lisboa, a contiguidade espacial com o Algarve, 

toda a orla marítima e as relações de vizinhança com a Espanha (em particular com a 

Extremadura e a Andaluzia), colocam o Alentejo numa posição privilegiada, num 

quadro de articulação nacional e transnacional. 

Os objectivos estratégicos para o Alentejo1 visaram valorizar a sua posição geográfica 

no contexto do país e contribuir para o aproveitamento sustentável do território, dos 

recursos humanos e dos recursos naturais. O modelo de desenvolvimento prosseguido 

procurou ampliar, consolidar e articular as intervenções de âmbito local e regional de 

forma a promover projectos de dimensão nacional, como são o Empreendimento de Fins 

Múltiplos do Alqueva (EFMA), o Gás Natural, a Plataforma Portuária de Sines, a 

Estrutura Aeroportuária de Beja, as infra-estruturas rodo-ferroviárias e o " Alentejo 

Digital ", uma iniciativa que visa promover a Sociedade de Informação na região. 

O montante global de investimento previsto no Programa Operacional Região Alentejo2 

ascendeu a 2.054 milhões de euros. O investimento público rondou os 1.981 milhões de 

euros, ao qual se encontrou associado um financiamento comunitário de 1.282 milhões 

de euros. 

                                                           

1 http://www.qca.pt/pos/pora.asp 
2 http://www.qca.pt/pos/pora.asp 
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Em contrapartida, a projecção da competitividade regional exige importantes 

investimentos em matéria de melhoria de acessibilidades, de qualificação dos recursos 

humanos, de aumento da produtividade dos sectores produtivos tradicionais, como a 

agricultura e as actividades extractivas, e de promoção de novas actividades 

económicas, como o turismo. 

De acordo com o ISCCT (Índice Sintético de Competitividade e Coesão Territorial) 

(Mateus, 2005), a região do Alentejo apresenta um débil posicionamento no ranking 

global de competitividade e coesão territorial das regiões portuguesas, (22ª no ranking), 

sendo colocada no grupo das regiões menos desenvolvidas. No plano da 

competitividade, a região do Alentejo evidencia uma vulnerabilidade significativa, com 

um nível de competitividade que corresponde a cerca de 56,4% da média nacional, o 

que lhe confere um dos mais débeis posicionamentos à escala nacional. No plano da 

coesão, a região do Alentejo ostenta um posicionamento bastante mais favorável que em 

matéria de competitividade, dada a sua considerável proximidade da média nacional 

(94,8% da média nacional). Contudo, verifica-se que a região do Baixo Alentejo revela 

um comportamento desfavorável em ambos os eixos de coesão económica e coesão 

social, posicionando-se abaixo da média nacional. 

A articulação entre competitividade e coesão na região Alentejo, revela que a região do 

Baixo Alentejo apresenta o posicionamento mais débil, colocando-se entre as sub-

regiões menos desenvolvidas, manifestando fortes vulnerabilidades competitivas com 

um traço comum ao nível de condições, processos e resultados (indicadores de 

competitividade), acompanhadas por fragilidades ao nível das condições e processos da 

coesão (indicadores de coesão).  

A caracterização aprofundada da competitividade e coesão territorial das regiões 

portuguesas, e, em particular, da região do Alentejo, realizada a partir da determinação 

dos valores assumidos pelo ISCCT, não permitiu, no entanto, construir uma visão da 

evolução da competitividade e da coesão económica e social nas regiões portuguesas e 

na região do Alentejo, em particular, no período de vigência dos Quadros Comunitários 

de Apoio (1989-93, 1994-1999, 2000-2006), ainda que, a região do Alentejo, ao longo 

da última década, desenhou uma evolução no sentido de melhoria dos níveis de coesão, 

acompanhada por uma deterioração dos níveis de competitividade (Mateus, 2005). 

 

A região do Alentejo é uma região estatística (NUTS II) portuguesa, que compreende 

integralmente os distritos de Portalegre, Évora e Beja, e a metade sul do distrito de 
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Setúbal e parte do distrito de Santarém. Constituindo-se como a maior região de 

Portugal (33% do continente), o Alentejo estendendo-se por uma superfície de 

31.604,9Km2, (Baixo Alentejo 8 542,7Km2), é simultaneamente a região com menor 

densidade populacional: apenas 23,7 habitantes por Km2 (Baixo Alentejo 14,5 

habitantes por Km2) (por contraste a 115,4 no país, aproximadamente) e 757 190 

habitantes (7,6% do Continente, 7,2% de Portugal) (Anuário Estatístico da Região 

Alentejo 2010). 

O Alentejo divide-se em 5 sub-regiões e compreende 58 concelhos/municípios (Censos 

2011). 

 

 

 

Mapa: As 5 sub-regiões do Alentejo NUTS III 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2010 
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População 

Segundo os dados preliminares do Censos 2011, todos os concelhos do Baixo Alentejo 

perderam população. A sub-região do Baixo Alentejo perdeu 8503 residentes, menos 

6,29 por cento, em relação a 2001, registando perdas em todos os concelhos.3  

O índice de envelhecimento da população é de 129, o que significa que por cada por 

cada 100 jovens há hoje 129 idosos. O Alentejo é das regiões que apresentam índices de 

envelhecimento mais elevados com 179.4 

Esta situação de perda populacional deve-se ao envelhecimento da população, ao êxodo 

rural das zonas rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida e 

ao tipo de ocupação dos solos, predominantemente agrícola (atingem 35% da superfície 

total da região5), com especial destaque para o latifúndio e para a utilização de técnicas 

agrícolas que têm vindo a limitar a utilização de parcelas de terreno contribuindo para a 

desertificação. 

Recursos Humanos 

Ao predomínio de pessoas residentes habilitadas com apenas o primeiro ciclo (mais de 

40%), contrapõe-se uma reduzida percentagem de população residente com ensino 

médio e superior (inferior a 10% em todas as sub-regiões alentejanas). Contudo, uma 

análise dos dados ao nível da frequência do ensino superior (independente do local de 

residência), permite constatar uma aproximação da região à média nacional (Censos 

2011). 

Emprego e Estrutura Produtiva 

O Alentejo tem mantido uma taxa de actividade abaixo da média nacional nos últimos 

anos, (inferior em 2.7%) e, paralelamente, uma taxa de desemprego sempre superior à 

média nacional (superior em 1.6%). A nível territorial a sub-região Baixo Alentejo é 

aquela que atinge maior expressividade no contexto regional com uma taxa de 

desemprego que atinge os 11.5% (Censos 2011). 

Em 2011, o sector dos serviços é aquele que mais absorve população empregada 

residente no Alentejo e, face à estrutura nacional, é de destacar uma maior proporção de 

emprego no sector primário e nos serviços de natureza social a par de uma menor 

proporção na Indústria.  

                                                           

3 http://www.opj.ics.ul.pt/index.php/noticias/135-censos-2011b  
4 http://www.guiadeportugal.pt/ver/noticia/municipio/0205/Beja/2441  
5 http://www.drapal.min-agricultura.pt/regiao.html  
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Por sua vez, o dinamismo económico das actividades vitivinícolas, de criação de gado e 

outras actividades do sector primário, é fortemente ancorado em alguns sectores chave 

como as indústrias agro-alimentares de transformação de carnes, de produção de 

queijos, de produção de vinhos, etc. A indústria corticeira, as actividades turísticas, o 

artesanato, entre outras, destacam-se igualmente não só pelo número de empresas que 

agregam como também pelos montantes facturados. 

Em termos dos resultados produzidos por estes sectores, verifica-se que o valor médio 

de facturação expresso pelo volume de vendas por sociedade sedeada nestas sub-regiões 

é inferior ao valor nacional, significando que cada sociedade sedeada no Alentejo tem 

um valor médio de produção/prestação de serviços facturado, em milhares de euros, 

inferior à média nacional (Censos 2011). 

O Valor Acrescentado Bruto por pessoa empregada, permite aferir os índices de 

produtividade a nível nacional e para as cinco sub-regiões do Alentejo. Os resultados 

obtidos revelam que as empresas alentejanas não estão muito distantes das suas 

congéneres nacionais. Salienta-se ainda que o comportamento das empresas alentejanas 

é bastante favorável nos sectores da agricultura e menos visível no sector dos serviços.6 

Por último e, segundo os dados das “Contas Regionais 2009” do INE, o PIB per capita, 

em 2011, era de apenas 9 milhares de euros no Alentejo sendo a sub-região do Baixo 

Alentejo a que apresentava o valor mais baixo (8,1 milhares de euros), o que aponta 

para um significativo distanciamento face aos valores médios para o país. 

 

 

3 Estudo de Caso - Ponto Óptimo Consultores 

 

3.1 Metodologia 

 

O guia passo a passo da SEBRAE (2006:7) apresenta a metodologia para a realização de 

estudos de caso. Esta metodologia torna-se fundamental para disseminação de casos de 

sucesso e simultaneamente funcionam como estimulo a terceiros, no desenvolvimento 

de estratégias e práticas de sucesso. “…o caso é um veículo para ensinar conceitos e 

experiências empreendedoras por meio da simulação de uma situação real.” 

                                                           

6 http://www.evoradigital.biz/NR/rdonlyres/22479430-FB14-43B0-ADDF-
12978483CF4C/0/MicrosoftWordMarketingTerritorial.pdf  
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A escolha de um único estudo de caso é ditada por Yin (2008), que citou três razões - o 

traço, distintivo em forma, e sua natureza reveladora. A pesquisa em estudo de caso é 

recomendada se o conhecimento numa área de investigação é limitado, e não se 

conhecem estudos de caso que tenham reportado estratégias bem sucedidas levadas a 

cabo por micro e pequenas empresas capazes de impactar positivamente o 

desenvolvimento local e regional no Baixo Alentejo. 

Apesar de ser um caso único, a recolha de dados seguiu a ideia de "triangulação", nos 

moldes propostos por Flick (2004) que argumentou que múltiplas fontes de informação 

levariam a conclusões mais robustas. 

Assim, o primeiro passo foi a recolha de informações e dados de fontes públicas, tais 

como site da Empresa7 , artigos de jornal, revistas da área de actividade em que a 

Empresa presta serviços, relatórios da empresa e dados estatísticos disponíveis através 

da Internet. O segundo passo foi realizar entrevistas com pessoas chave envolvidas no 

processo que estava a ser realizado - estratégia de inovação e desenvolvimento da 

Empresa, que iria impactar o desenvolvimento local e regional. Numa primeira fase, 

foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas aos dois sócios-gerentes e posteriormente 

aos colaboradores do escritório, por serem estes que lidam mais de perto com os sócios-

gerentes, sentem os seus anseios e necessidades, por gerirem aspectos mais elementares 

inerentes à resolução de ocorrências que continuamente surgem e por outro lado “sentir 

o pulso” da Empresa sob o ponto de vista dos colaboradores. Durante estas visitas tive 

oportunidade de visitar as instalações da Empresa e foi-me facultada informação interna 

da empresa, sob a forma de relatórios. Finalmente uma versão final do trabalho foi 

enviada por e-mail para os sócios-gerentes, para verificar a precisão da informação de 

alguns dados, bem como para verificar as informações reportadas. Todas as entrevistas 

foram realizadas entre 2011 e início de 2012. 

 

 

3.2 A Empresa 

 

A Empresa Ponto Óptimo Consultores foi fundada em 1999, e surge com o objectivo de 

prestar serviços de apoio empresarial numa reflexão multi-vertente, assente num 

                                                           

7 http://www.pontooptimo.pt/xportal/xmain?xpid=po  
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conjunto de serviços direccionados para o apoio à gestão e aos empresários e directores 

de empresas e entidades. 

A empresa Ponto Óptimo Consultores é reconhecida em 2004 como o prémio das 10 

melhores práticas empresariais no âmbito do programa REDE, pretendendo afirmar-se 

como uma organização global, adaptável à realidade empresarial e do seu contexto 

social, que procura a criação de valor para os seus clientes, através da modelação de 

processos de relacionamento e auscultação profissional das necessidades dos clientes, 

sob a égide da confiança e determinação, sustentando assim o desenvolvimento local e 

regional.  

A Ponto Óptimo Consultores tem como missão viabilizar e disponibilizar soluções para 

a criação e desenvolvimento do tecido empresarial regional e nacional e a visão da 

Ponto Óptimo Consultores traduz-se em construir uma rede de empresas e entidades 

parceiras que permitam a criação de riqueza para todos os envolvidos (interna e 

externamente) e a consolidação de estruturas empresariais com crescimento sustentado. 

Desde 1999, que a empresa Ponto Óptimo Consultores avaliou e apoiou a criação de 

inúmeras empresas e negócios, utilizando um método de trabalho com resultados 

comprovados e assente em 4 pilares: pesquisa, estudo do negócio, cálculo do 

investimento, financiamento 

Este modelo permite a construção de um Plano de Negócio lógico, perceptível, 

confiante e sustentável, assente num estudo de viabilidade do projecto incluindo o plano 

de negócio, os mapas financeiros previsionais e indicadores económico e financeiros do 

projecto, complementado com a transmissão de know-how no decurso das sessões com 

o empreendedor, e consolidado com a disponibilidade dos consultores da empresa para 

apoiar a concretização do projecto. 

É referido pelos vários intervenientes da Empresa que a Contabilidade & Assessoria 

Fiscal é o serviço da Empresa com maior cota de mercado, seguido da área de Projectos 

de Investimento e por último da Consultoria em Gestão. 

 

 

3.3 Acções empreendidas para a história de inovação e sucesso 

 

Passados seis anos de desenvolvimento de actividade empresarial na área contabilidade 

e auditoria e consultoria fiscal, no ano de 2005, a Empresa Ponto Óptimo Consultores 

tendo esgotado a capacidade de expansão das suas instalações, tendo o seu número de 
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clientes vindo a crescer sucessivamente, a Empresa depara-se com a possibilidade de 

procurar negócios alternativos com a constante preocupação de potencializar a 

qualidade de prestação de serviço percepcionada pelos seus actuais e futuros cliente. 

Perante o desafio a que a Empresa se propunha, desenvolver uma ferramenta de apoio à 

gestão de processos, foi necessário ir desenvolvendo ao longo do tempo um conjunto de 

acções capazes de dar uma resposta cabal aos objectivos que a Empresa se propunha, de 

forma eficiente e eficaz. 

A Empresa tinha uma decisão a tomar. 

Perante: 

- as instalações em uso terem esgotado a sua capacidade de resposta; 

- a possibilidade de procurar negócios alternativos; 

- o número crescente de clientes; 

- a necessidade de proporcionar respostas mais eficazes às necessidades sentidas pelas 

pequenas e médias empresas; 

- elevar a visibilidade da empresa Ponto Óptimo Consultores; 

- o desenvolvimento de uma nova imagem em conjugação com a procura de novos 

negócios; 

- a aquisição de um novo edifício; 

- desenvolvimento de uma plataforma de gestão de processos e consulta de dados para 

pequenas e médias empresas em todo o espaço nacional.  

O que fazer? 

Dado o elevado encargo com a aquisição de um novo edifício, era necessário encontrar 

soluções para viabilizar o investimento e capazes de dar resposta à necessidade do 

desenvolvimento de negócios alternativos. 

 

3.3.1 Instalações 

Em Fevereiro de 1999 empresa Ponto Óptimo - Consultores, Lda. inicia a sua actividade 

profissional numa sala com 24m2, tendo posteriormente a Empresa ocupado todo o 

espaço disponível do edifício, resultante do aumento do número de clientes. 

Em 2006 em conjugação com a procura de novos negócios, coloca-se a possibilidade da 

negociação de um novo edifício (casão no novo parque industrial privado da cidade de 

Beja) com 450m2 da coberta com possibilidade de chegar ao 800 m2 acrescido de 

300m2 de área descoberta.  
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Em Fevereiro de 2009 a Empresa desloca-se definitivamente para as novas instalações 

na zona industrial. 

No rés-do-chão encontra-se a área alimentar, com duas lojas com cerca de 200 m2, e no 

primeiro andar funciona o escritório da Ponto Óptimo Consultores e encontram-se 

disponíveis 7 salas com dimensões diversas, destinadas à incubação de novos negócios. 

As antigas instalações no centro da cidade de Beja, estão dotadas com 3 espaços 

adaptados ao funcionamento de escritórios. 

 

3.3.2 Comunicação e imagem 

O nome Ponto Óptimo, resultou de sugestão escolhida pelos seus sócios-gerentes, 

inspirado no termo técnico de Economia, poderia ser claramente representado pela 

inclusão de uma “bola” no centro das diversas linhas que serviriam como restrições de 

um determinado universo (triângulo), onde se optou pelo azul como única cor. 

A vinda para as novas instalação antecedeu toda uma planificação da loja em termos de 

design e imagem, quer a nível da escolha de equipamentos informáticos, quer ao nível 

de definição de uma imagem de loja onde se incluiu o desenho específico de secretárias, 

móveis de apoio e arquivo, escolha de decoração e definição de um novo logótipo (ver 

figura 1 - mudança profunda de forma e cor) e personalização de economatos junto de 

empresas especializadas na área.  

Foi também adquirida uma viatura totalmente personalizada com a nova imagem 

definida.  

Todo este investimento em imagem visa servir de base para as lojas franchisadas. 

 

Figura 1 - Logótipo da Empresa Ponto Óptimo Consultores 

 

Em 2000 criou-se o primeiro site da Empresa, para divulgação dos serviços e alguns 

conteúdos da empresa. Em 2004 inclui-se acesso para clientes e seus documentos e 

posteriormente foi necessária a criação do quarto site que permite a ligação de toda a 

plataforma. 
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Também em 2000 começou a ser desenvolvida a primeira intranet, para o fácil acesso 

de documentos bem como níveis de acesso, a fim de possibilitar uma melhor 

organização por partes dos diversos participantes (funcionários, estagiários, gerentes). 

 

3.3.3 Suporte informático ao desenvolvimento da empresa 

A opção de avançar com a Empresa Ponto Óptimo Consultores, foi impulsionada em 

resultado da existência e desenvolvimento da uma plataforma Excel, desenvolvida pelos 

promotores da Empresa, totalmente capaz de responder a todo o processo de elaboração 

de candidaturas a fundos comunitários e estar a decorrer simultaneamente o programa 

Procom, nomeadamente em Beja, Serpa e Aljustrel, que viria a permitir a realização de 

dividendos monetários para a mesma.  

Foram desenvolvidas várias tentativas de melhoramento da plataforma Excel, ainda que 

infrutíferas. 

No final do ano 2008, mantendo a ideia inicial da criação e desenvolvimento de uma 

plataforma de gestão de processos e relacionamento com o cliente e continuando a 

Empresa decidida a uma aposta final para a sua concretização, a Empresa apresentou 

uma candidatura ao QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional, para que 

assim pudesse contar com uma empresa de referência de desenvolvimento de software 

que eleva-se o patamar para o profissionalismo pretendido, bem como permitir a 

manutenção e actualização da plataforma às necessidades crescentes da empresa e 

exigências legais, eliminado os problemas e barreiras sentidas no passado. 

É esta plataforma de gestão de processos e relacionamento com o cliente que irá 

permitir o início do processo de Franchising da Empresa Ponto Óptimo Consultores, 

pois, além do referido, permite análise de resultados por recursos humanos e gabinetes 

de contabilidade aderentes e próprios. 

 

3.3.4 Estágios, seminários e acções de formação 

Em 2002 a Empresa colaborou com a Estig/IPBeja na abertura de estágios curriculares, 

quer para a área de contabilidade, quer para a área de informática de gestão e engenharia 

informática. 

Em Outubro de 2006 e no âmbito do programa REDE, a empresa Ponto Óptimo 

Consultores, em colaboração com o CITEFORMA, organizou um Seminário Temático 

sob o tema “Negociação com Clientes e Fornecedores”, que se realizou em Beja. 
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Entre 2006/2007,reconhecendo as sinergias decorrentes dos vários programas de 

natureza público-privada, a Ponto Óptimo Consultores participa na acção do programa 

net.com - redes empresariais na comunidade, coordenado sob a égide do Centro de 

Estudos e Desenvolvimento do Instituto Politécnico de Beja. 

Esta participação permite a disponibilização de 2 lugares de estágio a jovens 

diplomados oriundos do meio universitário, promovendo a integração entre a academia 

politécnica e a Empresa, com o objectivo de dinamizar o conhecimento com 

transferências tecnológicas em ambos os sentidos. 

É ainda de salientar a participação dos sócios-gerentes a convite Gabinete de 

Empreendedorismo do IPBeja e do Centro de Estudos e Desenvolvimento do IPBeja em 

vários eventos com plateias repletas de jovens que têm a vontade de empreender e 

assistir ao relato e partilha das experiências e vivências empresariais dos 

empreendedores do conceito Ponto Óptimo Consultores. 

 

3.3.5 Recursos humanos e formação 

Os recursos humanos que colaboram com empresa chegaram à mesma na maioria dos 

casos através de estágio curricular, sendo bem sucedidos nesta etapa, passariam para 

estágio profissional e sendo considerados aptos e capazes de corresponder aos diversos 

requisitos solicitados e exigidos pela Empresa, acabariam por pertencer aos quadros da 

Empresa. Todos eles são portadores de formação a nível superior, com licenciatura na 

área de Gestão de Empresas. 

Existe uma contínua preocupação com a qualificação dos colaboradores, quer recorrente 

a formação interna, quer externa. 

O número de colaboradores divide-se da seguinte forma: na empresa Ponto Óptimo 

Consultores trabalham 4 pessoas, a área alimentar dividem-se entre a Telepizza e a Loja 

Alimentar, com 8 colaboradores, respectivamente. 

Através da plataforma de gestão de processos (a explicar mais adiante) está previsto a 

implementação de um sistema de avaliação de desempenho aos colaboradores, onde se 

torna possível medir de forma automática um conjunto de itens e onde se incluí, por 

exemplo, a percentagem de tarefas concluídas dentro ou fora de prazo. 
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3.3.6 Clientes 

O primeiro cliente na área de contabilidade da Ponto Óptimo Consultores, surge no final 

do ano de 1999, que por sua vez já era um cliente do processo de candidatura a pedido 

de financiamento no âmbito da intervenção a apoio comunitário Procom. 

Por questões deontológicas não é permitido fazer publicidade da empresa que presta 

serviços na área contabilística, então a satisfação do cliente é que trás outros clientes 

Salienta-se que a relação com os clientes tem vindo a ser reforçadas sob os mais 

variados prismas, sendo de destacar: 

- o portal da empresa Ponto Óptimo Consultores ; 

- utilização da plataforma informática de Gestão de Processos, ao permitir ao cliente 

fazer uploads de documentos e ficheiros e tomar conhecimento com os procedimentos 

que deverá realizar. 

- o acesso regular por parte do cliente à sua área pessoal, 

 - a possibilidade do cliente poder aceder 24 horas por dia 7 dias por semana à 

informação e documentação que necessita, bastando para isso que tenha uma ligação à 

internet. 

- a criação de um manual (por sugestão de uma colaboradora da Empresa) que ensina o 

cliente a organizar a informação para que chegue de forma clara à contabilidade.  

- o contacto telefónico que é feito com o cliente quando surgem dúvidas.  

De salientar que a maioria dos clientes incide sobre micro e pequenas empresas, à 

semelhança da caracterização do tecido empresarial português e do Baixo Alentejo. A 

Empresa não trabalha com particulares. 

 

3.3.7 Concorrentes 

Em termos de principais concorrente da região na prestação de serviços na área de 

contabilidade foram identificados pelos sócios-gerentes as seguintes empresas, por 

ordem decrescente de cota de mercado: 

Congestagri, Fiscopax, Pró-empresa, FiscalBeja. A empresa Ponto Óptimo consultores, 

em termos estimativos, poderá deter uma parcela de 7% a 10% da cota de mercado da 

região, na prestação de serviços contabilísticos e fiscais. 

Nenhuma desta empresa ou outras a actuar na região se apresentam como concorrentes 

da empresa Ponto Óptimo Consultores no conceito de Gabinete de Contabilidade 

Franchisado.  
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Contudo, e no âmbito de um dos mais recentes desafios que se colocam à empresa: 

expansão por rede de franchising da empresa Ponto Óptimo Consultores, a Empresa 

encontra três concorrentes a nível nacional (Fiducial, Moneris e Finaccount).  

 

 

4. Estratégica de inovação e diversificação da empresa Ponto Óptimo Consultores 

para a resolução do problema 

 

4.1 Restauração: telepizza e loja alimentar 

 

Para fazer face ao elevado encargo com a aquisição do novo edifício, a Empresa 

encetou conversações com a Telepizza, no sentido de verificar se esta considerava 

adequada uma possível localização da mesma no parque industrial da cidade de Beja. 

Em Outubro de 2008 abriu a Telepizza. 

Estando disponível uma fracção rés-do-chão esquerdo, das quatro que compõem o 

edifício localizado no parque industrial, o grupo abriu, a Loja Alimentar - 

Supermercados e Take-Away. 

Há um ano atrás encontrava-se em obras a esplanada com 300m2 e 120 lugares sentados 

a servir de praça de alimentação para as duas lojas (Telepizza e Loja Alimentar - 

Supermercados e Take-Away). Actualmente já se encontra concluído. 

 

 

4.2 Ninho empresas 

 

No decorrer no ano 2007 / 2008, e inserido no projecto de viabilização e edificações, 

colocar a empresa Ponto Óptimo Consultores no primeiro andar, levou à criação do 

ninho de empresas – ponto empresas – marca registada pela Empresa. 

O conceito pontoempresas, é uma ideia de incubação desenhada e desenvolvida pela 

empresa Ponto Óptimo Consultores, e assenta no apoio à incubação de negócios em 

centros e unidades físicas aderentes. Nestes ninhos de empresas é possível aos 

empreendedores acederem a um conjunto de serviços protocolados que os apoiarão no 

desenvolvimento dos seus negócios, a preços especialmente competitivos. 
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4.3 Pontooptimo.forma - plataforna de e-learning  

 

No decurso do ano 2009 / 2010 nasceu o conceito Pontooptimo.forma, no âmbito do 

apoio a empresa e entidades disponibilizando uma oferta formativa, em regime de 

parcerias com entidades acreditadas, disponibilizando formação de diferentes níveis, 

ajustada às necessidades das entidades e profissionais, num plano de formação 

dinâmico. 

Entre as formações ministradas podem encontrar-se planos de formação desenvolvidos 

para as áreas de Fiscalidade, Direito, Segurança e Higiene no Trabalho, Tecnologias de 

Informação e Comunicação e Formação de Formadores, entre outras iniciativas de 

carácter formativo cujo selo de garantia se estende às entidades parceiras. 

Simultaneamente e como suporte ao conceito Pontooptimo.forma, foi desenvolvida a 

plataforma de e-learning - e-learning pontooptimo. 

Actualmente, as antigas instalações da Empresa, localizadas no centro da cidade, alojam 

um pontoempresas - ninho empresas. 

 

 

4.4 Programa de Estágios Curriculares Ponto Óptimo Consultores 

 

A Empresa deu início em 2010 ao PEPOC (Programa de Estágios Curriculares Ponto 

Óptimo Consultores). Este programa de estágios tem em vista a realização de estágios 

curriculares que permitem dar a quem possua formação reconhecida como suficiente, 

uma experiencia específica que facilite e promova a inserção na profissão de Técnico 

Oficial de Contas (TOC), bem como complementar e aperfeiçoar as competências 

profissionais e o conhecimento das regras deontológicas. Outro objectivo, não menos 

importante é possibilitar uma articulação entre a saída do sistema de ensino/formativo e 

o contacto com o mercado de trabalho. 

O PEPOC destina-se a todos os jovens que estão a concluir o seu curso, que não 

realizaram o estágio curricular ou profissional e ambicionam pelo seu próprio negócio, 

com espírito empreendedor e gosto pela área de contabilidade. 

Os estagiários que a Empresa venha a receber é na perspectiva de incubadores de 

franchising Ponto Óptimo, por um período mínimo de seis meses, e irão realizar o 

estágio numa das lojas franchisadas Ponto Óptimo. 
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4.5 Rede de escritórios Ponto Óptimo Consultores franchisados 

 

No final do ano de 2010 abriu a primeira loja franchisada da Empresa em Odemira. Em 

2011, a Empresa também já adquiriu o espaço para a segunda loja própria da Empresa 

em Aljustrel. 

Na rede de escritórios franchisados é cobrado direito de entrada, royalties e ministrada 

formação específica. Relacionada com a adesão à rede, percentagem sobre as vendas 

dos escritórios associados, e formação adaptada às necessidades da rede que irá ser 

ministrada como parceiras a constituir.  

 

 

4.6 Portal para gestão da rede de escritórios associados e relacionamento com o 

cliente 

 

O portal da empresa destina-se a melhorar a gestão electrónica da informação da 

empresa através da introdução de servidor dedicado à intranet da empresa onde estão 

alojadas as bases de dados dos programas com que a empresa labora. Destina-se, por 

outro lado, à melhoria da gestão dos seus processos internos e relacionamento com o 

cliente. 

Com esta estratégia pretende-se maximizar a relação e fidelização da clientela, através 

da disponibilização de conteúdos fundamentais para a persecução dos negócios das 

empresas clientes (balanços e relatórios, mapas de custos, entre outros elementos 

financeiros), informação adicional como convenções de trabalho e notícias laborais, 

bolsas de negócios e rede de contactos entre empresas clientes. 

Por outro lado, este serviço permite que os futuros clientes (PME - Pequenas e Médias 

Empresas) em conjunto com o gabinete franquiado façam também a gestão das contas 

correntes, gestão dos stocks com a mais-valia de se poder parametrizar o software 

administrativo às necessidades específicas de cada PME e o manter a funcionar, para 

além de estas poderem ter acesso a um serviço que antes lhes era vedado 

financeiramente.  

Actualmente a Empresa tem identificados 32 processos parametrizados. 
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5 Lições aprendidas e desafios e dilemas futuros 

 

Suportar o desenvolvimento do negócio, numa primeira fase, no sector da restauração, 

através de um negócio franchisado, permitiu à Empresa entrar numa área de negócio 

“desconhecida” para os sócios-gerentes da empresa Ponto Óptimo Consultores e com o 

apoio, conhecimento, experiência que é prestado ao empresário através do conceito de 

franchising, permitiu-lhes perceber a lógica de funcionamento e replica-la para a área 

core da empresa e assim criar e desenvolver um conceito de rede de escritórios Ponto 

Óptimo Consultores franchisados, numa primeira fase a nível regional e posteriormente 

a nível nacional. 

Por outro lado a criação de um conceito inovador de um software de Gestão de 

Processos Internos com processos parametrizados e alojado numa plataforma que 

permite que os clientes sejam utilizadores do mesmo, permitiu estreitar as relações com 

clientes, gerando maior nível de confiança e envolvimento no trabalho de colaboração 

desenvolvido entre a Empresa e os seus clientes. 

Através de um processo inovador, foi possível à empresa Ponto Óptimo Consultores 

quebrar a ligação com a prestação de serviços na área de contabilidade considerados 

“tradicionais” e distanciar-se dos seus concorrentes mais próximos, nomeadamente, na 

área geográfica de actuação da Empresa. 

Em jeito de graça, e sobre quais as lições aprendidas, os sócios-gerentes afirmaram o 

seguinte: 

“Se voltássemos a fazer voltaríamos a fazer na mesma, ainda que desta vez já teríamos a 

experiência do passado.” 

“É necessário investir, correr riscos, sair do casulo para poder expandir, crescer, 

desenvolver, diversificar, empreender e inovar.” 

De salientar a notícia publicada no jornal Correio do Alentejo em 18 de Dezembro de 

2009, que tem como título “Ponto Óptimo quer continuar a crescer”, referenciando a 

evolução sustentada que a Empresa tem vindo a registar e o reconhecimento da região 

no trabalho que a Empresa Ponto Óptimo Consultores tem desenvolvido em seu prol.  

Alguns desafios são lançados à empresa, nomeadamente a potencialização dos projectos 

que estão em curso, no sentido de fazer face aos factores críticos de sucesso da empresa 

Ponto Óptimo Consultores. 

Perante o actual cenário de “crise” a empresa Ponto Óptimo Consultores, tem vindo a 

demonstrar elevada capacidade de desenvolver iniciativas capazes de expandir o 
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negócio e simultaneamente capazes de captar novos públicos e clientes. Faltará agora 

saber o desfecho de todas estas acções empreendidas para fazer face ao problema com 

que a empresa Ponto Óptimo Consultores, se deparou. 

Ainda que, os indicadores são francamente positivos e a forma de estar, pensar e agir 

dos sócios-gerentes também, levam-nos a crer pela credibilidade de sucesso da empresa 

Ponto Óptimo Consultores. 
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Exercícios 

 

Exercício 1 

Utilizando a ferramenta Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe), identifique as 

causas do problema, de acordo com o estudo de caso apresentado. 

 

 

 

 

    procura de novos negócios             plataforma de gestão de processos 

          elevar a visibilidade      respostas mais eficazes 

  nova imagem 

 

 

     crescente nº de clientes  instalações reduzidas 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Espinha de peixe 

Fonte: Autor 

 

Diagrama de causa e efeito, também chamado de “ Diagrama de espinha de peixe”, foi 

aplicado, pela primeira vez, no Japão, em 1953. Professor da Universidade de Tóquio, 

K. Ishikawa utilizou o diagrama para sintetizar as opiniões de engenheiros de uma 

fábrica, quando discutiam problemas de qualidade. Hoje, é aplicado no mundo inteiro, 

não apenas para equacionar problemas de qualidade, mas mostrou ser útil em várias 

outras aplicações de outros campos. Poderá utilizar o brainstormig para que apareça o 

maior número possível de causas. 

 

 

 

Aquisição de 
um novo 
edifício 

Meio 
Ambiente 

Material Mão de 
Obra 

Método Máquina Medida 
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Exercício 2 

Na sua opinião, que medidas e acções foram sendo tomadas ao longo do tempo pela 

empresa Ponto Óptimo Consultores que terão culminado no diagnóstico do seu 

problema? 

- Instalações 

- Imagem 

- Suporte informático ao desenvolvimento da empresa 

- Estágios, seminários e acções de formação 

- Recursos humanos 

- Projectos de investimento 

- Clientes 

(As medidas e acções são apresentados em tópicos que poderão ser brevemente 

desenvolvidos) 

 

 

Exercício 3 

Utilize a técnica dos 3Q’s1POC, para diagnóstico do problema e planeamento de 

solução propostas para o problema identificado, de acordo com o estudo de caso 

apresentado. 

 

O Que Por quê Como Quem Onde Quando 
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edifício 

- plataforma de gestão de 
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- respostas mais eficazes 

- procura de novos 

negócios 

- instalações reduzidas 

- crescente nº de clientes 

Desenvolvimento 

de estratégias de 

inovação e 

diversificação 

Sócios-

Gerentes 

 

Colaborador

es internos 

Nas novas 

instalações 

da Empresa 

2007/2008 

até à 

actualidade 

 

Figura 2 - 3Q’s1POC 

Fonte: Autor 

 

A técnica consiste em equacionar o problema, descrevendo-o por escrito. A descrição 

mostra como o problema é sentido naquele momento particular: como afecta o processo, 
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as pessoas, que situação desagradável o problema causa. A descrição deve considerar os 

seguintes aspectos: o quê, quem, quando, quanto, onde, por quê e o como do problema. 

 

 

Exercício 4 

Como é que avalia a influência da empresa Ponto Óptimo Consultores no 

desenvolvimento regional e em que áreas é que a empresa Ponto Óptimo Consultores 

gerou maior desenvolvimento regional? 

 

Num tecido empresarial caracterizado maioritariamente por micro e pequenas e média 

empresas, a Ponto Óptimo Consultores tem-se destacado no cenário local/regional pelo 

seu contínuo crescimento, capaz de gerar mais-valias económicas, sociais, 

demográficas, formativas localmente e regionalmente a diversos níveis. Veja-se a 

localização da Empresa no parque industrial da cidade de Beja, contribuindo para a 

dinamização deste espaço. A prestação de serviços na área da restauração contribui para 

o aumento da empregabilidade na região e por outro lado contribui para a instalação na 

cidade de Beja de marcas de notoriedade a nível internacional, gerando aos seus clientes 

serviços de take-away e restauração que contribuem para a sua qualidade de vida, em 

termos de disponibilidade de tempo e relação qualidade/preço. A disponibilização de 

um espaço para incubação de novas empresas é um excelente exemplo de como o 

projecto Ponto Óptimo Consultores poderá contribuir para o desenvolvimento 

local/regional, apoiando e proporcionando consultoria aos mais diversos níveis a novas 

empresas. A experiência da Empresa na área de candidaturas a projectos de 

investimento (com ou sem financiamento) são mais um exemplo de como 

indirectamente contribui para o desenvolvimento local/regional, através do apoio à 

criação de investimento, postos de trabalho e proliferar de receitas. Por outro lado, a 

rede de escritórios Ponto Óptimo Consultores franchisados é mais um exemplo do 

desenvolvimento regional que esta Empresa está a gerar a nível da região do Baixo 

Alentejo, com a abertura de escritórios franqueados, que ajuda à fixação da população 

através da criação do próprio emprego a recursos humanos qualificados. Também é de 

destacar a responsabilidade que a Empresa tem vindo a assumir em termos de 

qualificação e desenvolvimento dos recursos humanos da região, através da oferta de 

formação superior especializada. 
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