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O “selo” que identifica as 
melhores práticas de gestão
Parceiro da iniciativa PME Líder desde a primeira hora, o Millennium bcp, também ele uma PME Líder, apoia 
anualmente as empresas candidatas. Nessa ótica, o CEO, Miguel Maya, fala do impacto deste selo de qualidade 
atribuído às empresas, espelhado no exemplo de quatro empresas cujas candidaturas o Millennium bcp apoiou 

C riada pelo IAPMEI – 
Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Em-
presas e à Inovação, a 
iniciativa PME Líder 

elege anualmente as pequenas e médias 
empresas nacionais que se distinguem pela 
sua performance e estratégia empresarial. 
Só este ano são 6351, distribuídas por cen-
tenas de setores empresariais, as empresas 
que conquistaram o selo PME Líder. 

O PME Líder vai na 11.ª edição e o 
Millennium bcp faz parte do grupo de 10 
bancos parceiros desde o início, apoiando 
as empresas na candidatura a este estatu-

to. Em 2018, o próprio Millennium bcp é 
pela primeira vez o banco líder em candi-
daturas ao estatuto PME Líder, com uma 
quota de 26%. Um resultado que demons-
tra o grande envolvimento neste projeto 
e, sobretudo, a importância que o apoio 
ao tecido empresarial assume na estraté-
gia de crescimento da entidade. Trata-se, 
aliás, de um envolvimento alinhado com 
o plano estratégico que o banco definiu 
para incrementar a atividade em Portugal, 
procurando reforçar a sua posição de li-
derança no apoio às empresas, ajustando 
o modelo de negócio numa ótica de cres-
cimento e afirmando-se como o banco de 

referência no apoio ao tecido empresarial.
Mas afinal o que caracteriza uma PME 

Líder? De que é “feita” uma empresa que 
consiga obter este “selo” de qualidade? 
O CEO do Millennium bcp explica: “São 
empresas que demonstram elevados níveis 
de desempenho e boa solidez financeira e 
que prosseguem estratégias de crescimen-
to e de reforço da sua base competitiva.” 
Para Miguel Maya, este “selo” identifica 
empresas com as melhores práticas de 
gestão, que demonstram crescimento 
e sustentabilidade, gerando emprego e 
criando riqueza. São exemplos do que de 
melhor se faz em Portugal.

PME Líder
Millennium bcp
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Millennium bcp  ENTREVISTA

Miguel Maya /CEO do Millennium bcp

Cada vez mais empresários 
sabem que podem contar com 
o Millennium bcp nas diversas 
fases do ciclo económico
Com a inovação sempre presente no ADN, o Millennium bcp está ligado à iniciativa PME Líder desde a 
primeira hora, apoiando o tecido empresarial nacional com os instrumentos financeiros que disponibiliza. 
Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, explica a estratégia do banco para o segmento empresarial e os 
desafios que enfrenta com o “novo mundo” digital
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estratégias de crescimento e reforço da 
competitividade.

Qual a oferta de serviços e produtos finan-
ceiros do Millennium para as PME Líder? 

Ao conquistar o estatuto de PME Líder, 
para além do acesso preferencial a linhas 
de crédito com condições favoráveis, as 
empresas beneficiam ainda de uma solução 
integrada de produtos e serviços bancá-
rios com condições preferenciais, nomea-
damente no crédito de apoio à atividade 
comercial e ao investimento, às operações 
de exportação, na oferta de seguros e ainda 
um vasto leque de serviços não financeiros 
em parceiros de referência.

Qual o impacto deste tipo de projeto na 
economia nacional? 

As PME representam cerca de 99% do 
tecido empresarial português e as PME 
Líder são aquelas que se distinguem com 
os melhores desempenhos financeiros. 

O programa foi criado pelo IAPMEI 
com o propósito de apoiar empresas que 
pretendam melhorar o seu desempenho, 
prosseguindo estratégias de crescimento, 
promovendo a competitividade e visando 
o seu desenvolvimento futuro. Ao distin-
guir as melhores, o projeto contribui para 
incentivar a excelência e promover as me-
lhores práticas em todo o tecido empresa-
rial, com impacto positivo no crescimento 
económico.

Qual o peso do setor empresarial, versus 
particular, na estratégia e na oferta do 
Millennium bcp?

A estratégia do Millennium bcp é in-
dissociável do contributo do banco para 
o desenvolvimento económico do país, e, 
nessa medida, é incontornável que a nossa 
estratégia e a oferta ao setor empresarial 
tenham uma expressão relevante e crescen-
te, dada a sua importância económica. O 
crédito a empresas representa mais de 44% 
do volume de crédito no balanço do banco, 

sendo de destacar que no último ano esse 
volume cresceu 1,3 mil milhões de euros. 
Maioritariamente (65%) foi efetuado no 
crédito a empresas, o qual aumentou em 
mais de 800 milhões de euros.

De que forma a inovação tecnológica (in-
teligência artificial, machine learning…) 
está a mexer com a vossa abordagem ao 
mercado de particulares e empresarial?

As inovações tecnológicas têm vindo a 
ser integradas no quotidiano dos clientes a 
um ritmo muito intenso nos últimos anos, 
com uma disponibilização massiva de tec-
nologia que alterou os padrões de consumo, 
conduzindo a uma revolução digital que é 
também incontornável no setor financeiro.

Os clientes particulares, e não apenas 
as gerações mais novas, valorizam solu-
ções de extrema conveniência, com oferta 
diferenciada e personalizada, assente na 
disponibilidade permanente, com ampli-
tude de funcionalidades e baseada numa 
integração plena de informação nos diver-
sos canais e, preferencialmente, centrada 
nos dispositivos móveis. 

Os clientes empresariais têm carac-
terísticas e necessidades heterogéneas, 
assumindo maior relevância o relaciona-
mento pessoal e a proximidade. Mas tam-
bém os requisitos de produtos e serviços 
financeiros têm evoluído, exigindo maior 
conveniência, rapidez de resposta e facili-
dade de utilização, com integração plena 
de ferramentas e inovações tecnológicas 
ao serviço do seu modelo de negócio. 

A incorporação do digital nos proces-
sos de negócio das empresas é fundamental 
para que possam usufruir dos benefícios 
de estarem presentes no “mundo digital” e 
em ecossistemas que permitem o acesso a 
novas oportunidades de negócio e a novos 
patamares de eficiência operacional.

Temos uma forte cultura de inovação 
e estamos preparados para encarar este 
desafio de transformação como uma ex-
celente oportunidade de crescimento e de 
afirmação no mercado, criando valor num 
modelo de negócio centrado no cliente.

Tendo em conta a transformação digital 
a que assistimos, quais têm sido os pila-
res base da vossa estratégia?

O Millennium bcp concluiu um pro-
cesso de reestruturação, tendo regressa-

De que forma a conquista do estatuto de 
PME Líder pode contribuir para o suces-
so de uma empresa, do seu negócio, uma 
vez que a sua reputação fica validada? 

A obtenção do estatuto de PME Lí-
der, mais do que um galardão de reco-
nhecimento, é um indicador de mérito 
da empresa que transmite confiança aos 
stakeholders (clientes, fornecedores, ban-
cos) da própria empresa. 

Para além de conferir notoriedade, 
o estatuto equivale a um certificado de 
qualidade para as empresas na sua re-
lação com o mercado financeiro, permi-
tindo o acesso a linhas de crédito espe-
ciais em condições otimizadas, através 
do recurso a mecanismos de garantia 
do Sistema Nacional de Garantia Mú-
tua. Confere o acesso a instrumentos 
especiais para o desenvolvimento das 

“A obtenção  
do estatuto  
de PME Líder    
é um indicador  
de mérito da empresa”

Miguel Maya
CEO do Millennium bcp
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do à normalidade com três competências 
nucleares: relação de grande proximidade 
com os clientes, uma referência em ter-
mos de eficiência operativa, quer em ter-
mos nacionais quer europeus, e um porte-
fólio internacional competitivo e rentável.

Com estas competências iniciámos 
um novo ciclo estratégico de crescimento 
e rendibilidade, em que procuramos com 
determinação as oportunidades da trans-
formação digital, assente num rigoroso 
plano para o período de 2018-2021 desig-
nado de Mobilizar, que será desenvolvido 
em torno de cinco eixos que definimos 
como prioritários.

O primeiro consiste na mobilização 
das pessoas para seguirmos o rumo de 
mudança implícito no plano, convocan-
do e desenvolvendo o talento necessário 
à dinâmica de agilidade, crescimento e  
inovação que ambicionamos. O segundo 
passa por reforçar o modelo de negócio 
de relação num contexto de crescente 
digitalização centrado na mobilidade, 
sendo os dispositivos móveis o meio 
privilegiado, mas não exclusivo, para re-
forçar a interação com os clientes. Pros-
seguiremos uma abordagem omnicanal, 
com utilização plena dos dispositivos 
móveis, dos outros canais digitais e da 
rede de sucursais, para servir os clientes 
de forma completa e eficaz, de acordo 
com o potencial e as capacidades que 
cada um possibilita. 

O terceiro eixo requer a implementa-
ção das alterações necessárias para que 
o Millennium bcp beneficie da posição 
privilegiada que detém em Portugal, o 
nosso principal mercado. Esse posicio-
namento permite-nos, se soubermos co-
locar a relação com os clientes no centro 
das prioridades, incrementar a atividade, 
apoiando negócios rentáveis, geradores 
de valor para o banco e para os clientes.

O quarto eixo visa capitalizar as opor-
tunidades de crescimento nas geografias 
em que estamos presentes e nas quais 
detemos vantagens competitivas, procu-
rando que essa presença também sirva de 
suporte à internacionalização de empre-
sas portuguesas.

Por fim, o quinto eixo consiste no 
aprofundamento de um modelo de banca 
comercial e de retalho sustentável, com 
um modelo de governance robusto.

Quais os desafios que se perspeti-
vam para o e-banking e como é que o 
Millennium se tem preparado para os 
enfrentar?

O e-banking, sobretudo num contexto 
de progressivo open banking na Zona Euro, 
traz benefícios para os clientes e apresen-
ta oportunidades/desafios para os bancos, 
com concorrência acrescida.

Fruto da digitalização, tanto par-
ticulares como empresas precisam de 
aceder, em condições de segurança e de 
fiabilidade, a sistemas de acesso remoto, 
produzindo uma enorme quantidade de 

informação. A capacidade de aceder, de 
processar e, em casos não legítimos, de 
manipular a informação assume cada vez 
maior relevância económica, potenciando 
que mais agentes económicos a disputem. 
A idoneidade e a capacidade de os inter-
venientes preservarem a informação são 
fulcrais neste contexto.

Por isso a cibersegurança constitui, 
simultaneamente, uma preocupação cons-
tante e um fator diferenciador, sendo um 
aspeto vital ao qual damos uma impor-
tância extrema. 

Temos consciência e preparamo-nos 
diariamente na convicção de que, não 
havendo sistemas infalíveis ou a salvo de 
ciberataques, procuramos manter os mais 
elevados padrões de segurança e de vigi-
lância na preservação do ativo mais valio-
so do banco: a confiança dos clientes e do 
mercado em geral. Ainda recentemente os 
nossos sites de particulares e empresas fo-
ram distinguidos como Best Information 
Security and Fraud Management na Euro-
pa Ocidental pela revista Global Finance.

Globalmente, como analisa a capacidade 
do setor bancário nacional na adaptação a 
esta nova realidade, cada vez mais digital?

O Millennium bcp é um banco que 
tem no seu ADN a inovação. Temos sem-
pre bem presente que é da inovação per-
manente que o nosso futuro depende, não 
é da proteção daquilo que já fizemos. En-
caramos esta mudança sem receio, como 
oportunidade de crescimento e de capta-
ção de novos segmentos de mercado, na 
qual nos afirmaremos com a preparação e 
o investimento adequados, inovando nos 
modelos de negócio e reforçando os níveis 
de confiança dos clientes.

Contamos com um conjunto de pro-
fissionais de elevadíssima qualidade, com 
experiência e conhecimentos acumulados, 
que nos permitem reunir a maior parte 
das competências e do talento necessário 
à prossecução da estratégia de transfor-
mação digital.

Não sendo um processo disruptivo, en-
trámos num ciclo transformacional, para o 
qual não haverá uma fórmula ou um modelo 
estático que assegure o sucesso. Esta nova 
fase é de mudança e de empreendimen-
to, mas é também de adaptação. O nosso 
compromisso com o forte apoio ao tecido 
empresarial está bem patente no facto de, 
em 2018, termos sido distinguidos pela Data 
E como o melhor banco para empresas em 
Portugal. Há cada vez mais empresários que 
sabem que podem contar com o Millennium 
bcp quer nos ciclos económicos favoráveis, 
quer quando a economia portuguesa atra-
vessa fases mais complexas.

“A estratégia do 
Millennium bcp 
é indissociável do 
contributo do banco 
para o desenvolvimento 
económico do país”
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É sob o lema “Automóveis 
de qualidade” que a Só 
Barroso exerce a sua 
atividade desde maio de 
1984. O grande interes-

se do fundador, Américo Barroso, por auto-
móveis foi determinante para a criação de 
uma marca no setor do comércio de usados 
e seminovos multimarcas bem-sucedido, 
que já conta 34 anos. 

Os distritos de Braga, onde se encon-
tra sediada, e do Porto são as regiões de 
atuação principais da empresa e de onde 
é proveniente o maior número de clientes. 

Dispondo de instalações próprias, 
amplas e modernas, dotadas com os mais 
modernos e sofisticados meios de comu-
nicação, possui quatro áreas de exposição 
com cerca de 1000 m2, onde se encontram 
mais de 100 automóveis, e atendimento 
personalizado disponível.

No entanto, como refere Américo Bar-
roso, um dos sócios gerentes, a “presença 
online muito expressiva” permite que a Só 
Barroso chegue a todo o país, incluindo 
os arquipélagos da Madeira e dos Açores.   

SATISFAÇÃO TOTAL 
A excelência de produtos e a qualidade 

e abrangência dos serviços, aliadas a uma 
total transparência de processos, são, se-
gundo os responsáveis da Só Barroso, a 

marca distintiva no ADN desta PME Lí-
der, que assume o compromisso de satis-
fação total dos seus clientes assente num 
trabalho baseado em relações de ética e 
confiança de médio e longo prazo. “Uma 
empresa só se faz com clientes. Para nós, 
cada cliente é único, insubstituível, irre-
petível”, salientam os seus responsáveis. 
Uma atitude que tornou a Só Barroso 
numa referência em vendas multimarcas, 
com mais de mil automóveis comerciali-
zados no ano passado. 

Uma estratégia bem definida, para a 
qual também terá contribuído a presen-
ça da empresa na lista das PME Líder 
desde 2011. “Não sendo uma garantia de 
sucesso, é uma boa ajuda. Dá-nos uma vi-
sibilidade e uma credibilidade muito im-
portantes, sobretudo do ponto de vista da 
comunicação, quer junto dos nossos par-
ceiros quer do mercado em geral”, afirma 
Américo Barroso.  

A mudança para novas instalações e a 
implementação de várias alterações estra-
tégicas levam a que os responsáveis esti-
mem para 2019 um crescimento da ordem 
de 20%.  

NO CAMINHO CERTO
Um posicionamento reconhecido, 

como prova a Certificação de Qualidade 
IS0 9001, recebida em 2008, ou muitas das 
distinções com que conta no seu históri-
co. Por exemplo, a nomeação da compa-
nhia como Marca de Excelência, o prémio 
PME Excelência, atribuído pelo IAPMEI 
por três anos consecutivos, ou o Prémio 
Empresa Aplauso, do Millenium bcp. Mais 
recentemente, e pela segunda vez consecu-
tiva, a Só Barroso voltou a integrar a lista 
das 100 Melhores Empresas para Trabalhar 
(atribuído pela revista Exame, em parceria 
com a consultora Everis e a AESE Business 
School). Américo Barroso, que recebeu o 
prémio em nome da equipa, não esconde 
o orgulho: “Este é um prémio único. É um 
prémio dos nossos colaboradores. É com 
enorme orgulho e satisfação que vejo a em-
presa que criei ser uma das melhores para 
trabalhar em Portugal”, afirma. 

Consciente do seu papel na sociedade, 
desenvolve ainda vários projetos no âmbito 
da responsabilidade social com entidades 
como a Habitat for Humanity, a Fundação 
do Gil ou a Ajuda de Berço, entre outras.

“Não sendo  
uma garantia de
sucesso, é uma boa 
ajuda. Dá-nos uma 
visibilidade e uma 
credibilidade…”

S Ó  B A R R O S O 

Garantia de 
satisfação total 
Na lista das PME Líder há sete anos consecutivos, a Só Barroso aposta 
na excelência de produtos e serviços para conquistar a confiança dos 
clientes a médio e longo prazo 

Os responsáveis da Só Barroso
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M aio de 1990 marcou o 
nascimento da Costa 
Guerreiro, L.da. Menos 
de três décadas depois 
a empresa fundada e 

dirigida por Pedro da Costa Guerreiro in-
tegrava a lista das PME Líder, ostentando 
orgulhosamente o “selo” que certifica as 
marcas deste universo. Em comum regis-
tam elevados níveis de desempenho, boa 
solidez financeira e estratégias de cresci-
mento e de reforço da base competitiva. 
No fundo, caracterizam-se pelas melhores 
práticas de gestão, demonstrando cresci-
mento e sustentabilidade, e são criadoras 
de emprego e de riqueza. 

As artes gráficas e a impressão são a 
área de atividade da empresa, sediada na 
cidade que é considerada o berço da na-
cionalidade portuguesa, Guimarães. 

Um pouco mais tarde, em 2003, era 
dado um passo decisivo para a consolida-
ção da sua posição no mercado em que se 
insere. A Costa Guerreiro alargou o seu 
leque de produtos às etiquetas tecidas e 
estampadas, resultado da aquisição das 
quotas da Guerreiro & C.ª, fundada em 
1972 e com grande experiência em etique-
tas tecidas e passamanarias, detentora de 
um grande e moderno parque de máquinas. 

INOVAÇÃO E QUALIDADE
Atualmente possui modernas instala-

ções, tendo consolidado a integração das 
componentes têxtil, estamparia e gráfica 
sob o mesmo teto, sendo mesmo conside-
rada a melhor e maior empresa de etique-
tas da Península Ibérica.

Qualquer que seja a necessidade em 
matéria de etiquetas, gráficas, têxteis, 
estampadas em vários materiais ou mes-
mo autocolantes, e agora também com as 
etiquetas de dados variáveis por radiofre-
quência, a Costa Guerreiro tem a solu-
ção. Está ainda preparada para imprimir 
artigos gráficos como envelopes, cartões, 

catálogos, desdobráveis, revistas e outros 
produtos destinados a publicidade. Assim 
sendo, não surpreende que os seus prin-
cipais clientes se encontrem na indústria 
têxtil, ultrapassando as fronteiras nacio-
nais. Além do mercado interno, a Costa 
Guerreiro tem uma forte componente de 
exportação, nomeadamente para países 
africanos e asiáticos. 

“A nossa empresa distingue-se no 
mercado pela ampla oferta de produtos, 
pela inovação, pela qualidade dos servi-
ços e pela rapidez de resposta a diferen-
tes solicitações do mercado”, justifica a 
gerência da Costa Guerreiro. 

Como explicação do sucesso, o mes-
mo responsável considera ainda que o 
seu “crescente desenvolvimento tem sido 
possível pelo facto de a gerência estar 
consciente da importância de uma apos-
ta contínua na atualização do parque de 
máquinas e na formação de todos os seus 
colaboradores, de forma a estar sempre 
apta a satisfazer as necessidades dos seus 

clientes e a acompanhar a evolução dos 
mercados”. Sempre sem descurar os desa-
fios constantes, como a inovação ou o de-
senvolvimento de novos produtos, “cada 
vez mais tecnológicos”, afirma.

RECONHECIMENTO
DE EXCELÊNCIA

Além de uma distinção como a de 
PME Líder, que Pedro da Costa Guerreiro 
considera “importante em todas as áreas 
do negócio, pois acrescenta o reconhe-
cimento do nosso valor, não esquecendo 
nunca outros fatores de que depende o 
sucesso empresarial”, a Costa Guerreiro 
tem na sua lista de mérito outros “se-
los” distintivos. É o caso da Certificação 
Oeko-Tex Standard 100; da FSC, uma das 
certificações de referência no mundo grá-
fico e do título de PME Excelência, que 
recebeu durante quatro anos consecuti-
vos, ou o Certificado Ponto Verde, pelo 
cumprimento das responsabilidades am-
bientais, entre outros.

C O S T A  G U E R R E I R O ,  L . D A 

Etiqueta de qualidade 
Uma PME Líder na área da indústria gráfica, a Costa Guerreiro, L.da, fez das etiquetas, sobretudo para o setor 
têxtil, o seu core business, sendo que o seu negócio já ultrapassa o mercado nacional
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O desenvolvimento de 
projetos e a produção 
de dispositivos e apa-
relhos para formar e 
testar as cablagens da 

indústria automóvel é o foco da Metal-
conforme – Comércio e Indústria de Má-
quinas e Ferramentas, L.da Fundada em 
1993 por João Jaques, já na altura com 
uma vasta experiência no setor da me-
talomecânica, começou por se especiali-
zar em cunhos e cortantes, mas devido à 
forte concorrência no setor o empresário 
optaria por alterar o rumo do negócio e 
apostar no setor automóvel. 

“Agora somos fornecedores de primei-
ra linha da indústria das cablagens auto-
móveis”, afirma com orgulho João Jaques, 
que refere ainda contar com as grandes 
multinacionais de cablagens para esta in-
dústria entre os principais clientes. 

No seu portefólio encontra-se, assim, 
a produção de contrapeças e pinos (for-
quilhas), componentes para formar as 
cablagens e fazer os respetivos testes de 
continuidade e estanquicidade. 

Sediada perto de Sintra, mais exata-
mente em S. João das Lampas, serve todo 
o mercado nacional, tendo ainda unidades 
de produção em países como Marrocos 
(a laborar desde 2004) e Roménia (desde 
2005). Além destas regiões onde se encon-
tra, a Metalconforme exporta para o Mé-
xico, Polónia, Ucrânia, Tunísia, Botswana 
e África do Sul. 

POLÍTICA DE QUALIDADE 
A plena satisfação do cliente e a eficiên-

cia do seu próprio funcionamento é o lema 
no centro da política de qualidade defini-
do pelos responsáveis da Metalconforme. 
E que tem dado frutos. Além das distinções 
de Empresa Aplauso, pelo Millennium bcp, 
e PME Excelência ou certificações como a 
Apcer ISO 9001, integra agora também o 
grupo das PME Líder. “Significa que foram 
atingidos determinados rácios financeiros 
que comprovam a estabilidade e autonomia 
financeira da empresa. Ou seja, a organi-
zação pode ser vista de fora como credível, 
estável, bem estruturada, com pouco risco”, 
afirma Rita Jaques, também administradora 
da Metaloconforme. 

“Um selo que, quando visto de fora 
pelos nossos clientes, fornecedores, traba-
lhadores e instituições financeiras, garante 
uma sustentabilidade financeira e um de-
sempenho superior. Por isso poderemos ter 
condições para obtermos financiamentos 
melhores, que nos permitam desenvolver 
as nossas estratégias e aumentar a nossa 
posição competitiva”, realça aquela res-
ponsável. No entanto, não hesita em deixar 
uma advertência. “Não basta conquistar o 
estatuto de PME Líder para ter sucesso 
empresarial. É uma garantia importante 
para quem nos vê, sim. É um selo de ‘quali-
dade financeira’, mas existem muitos mais 

fatores necessários, tais como a satisfação 
dos nossos clientes e dos nossos trabalha-
dores e o acompanhamento dos fatores 
competitivos a nível mundial.” 

ATENTOS AOS DESAFIOS 
Constantemente atenta aos desafios, 

a Metalconforme perspetiva a sua ex-
pansão para outros mercados e áreas de 
negócio equivalentes. Simultaneamente, 
aposta na manutenção da competitivi-
dade em relação aos seus concorrentes 
a nível mundial, “que têm mão-de-obra 
mais barata e melhores incentivos fis-
cais”, refere o administrador João Jaques.                                                                                                                                 
A ampliação das instalações em Portugal, 
com o consequente aumento da produção 
e número de postos de trabalho, é um dos 
principais planos para o ano de 2019. Um 
projeto que, segundo este responsável, 
“está pendente da burocracia da Câmara 
Municipal de Sintra há alguns anos e tem 
levado ao aumento das instalações e da 
produção nas nossas fábricas do estrangei-
ro, devido ao atraso que temos tido para 
crescer em Portugal”. O lançamento de um 
novo produto, do qual já tem protótipos 
desenvolvidos no estrangeiro, mas que ain-
da não foi possível produzir no nosso país 
pelo já referido condicionamento das ins-
talações, é outra das grandes prioridades 
da companhia para o próximo ano.

M E T A L C O N F O R M E 

Em 
direção 
ao futuro
As grandes multinacionais de ca-
blagens para a indústria automóvel 
encontram-se entre os principais 
clientes da Metalconforme, que 
tem sede em Sintra, mas cuja di-
mensão já ultrapassou as fronteiras 
nacionais 

A equipa Metalconforme
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D esde o seu nascimen-
to, há cerca de 20 anos, 
mais precisamente no 
final de 1998, “para col-
matar uma lacuna que 

existia no mercado nacional ao nível da 
prestação de serviços de tratamento de da-
dos e envelopagem de documentos”, como 
justifica o seu fundador, Carlos Amorim, 
que a Real Panóplia – Produções Gráficas 
e Serviços de Envelopagem, L.da, se pauta 
por uma cultura de inovação e crescimento 
sustentado. Uma fórmula de sucesso e que 
lhe valeu a distinção de PME Líder. 

“Um reconhecimento como PME Lí-
der tem naturalmente um grande impacto 
na credibilidade da nossa empresa peran-
te os nossos parceiros, clientes e forne-
cedores, transmitindo uma certificação 
de rigor ao nível da gestão, promovendo 
nos nossos parceiros um acréscimo de 
confiança”, afirma o administrador, que 
defende ainda que “este estatuto é um ex-
celente suporte de sucesso empresarial”.  

Especializada na prestação de servi-
ços na área da impressão, personaliza-

ção e envelopagem de todos os tipos de 
impressos ou materiais, a Real Panóplia 
abrange todas as soluções de correio para 
as necessidades do mercado português, 
com uma filosofia de elevado sentido de 
eficiência, eficácia e rigor, que demons-
tra através de um rigoroso controlo de 
qualidade em todas as fases produtivas, 
privilegiando a segurança e confidencia-
lidade dos dados dos seus clientes.

O FATOR CONFIANÇA 
“A maior distinção que poderemos 

deter será, garantidamente, a flexibilida-
de e a capacidade de nos adaptarmos a 

cada desafio que nos é colocado, sendo 
reconhecida por todos os nossos clientes 
a constante proatividade na otimização 
dos processos instituídos, bem como na 
apresentação de novas soluções, privi-
legiando, assim, o fator fundamental na 
nossa atividade: a confiança”, defende 
Carlos Amorim. 

No campo dos produtos e serviços 
mais emblemáticos, o responsável elege 
a capacidade de programação e transfor-
mação de dados em diversas aplicações de 
impressão monocromática e/ou a cores. 
Além disso, “fruto dos investimentos que 
temos vindo a realizar, temos adaptado 
a nossa empresa à realidade do mercado 
em geral, e por este motivo consegui-
mos disponibilizar aos nossos clientes 
produtos ‘chave-na-mão’, que consistem 
fundamentalmente na capacidade de pro-
duzir grande parte dos produtos físicos, 
como, por exemplo, papel de carta, folhe-
tos, envelopes, brochuras, entre outros, 
complementando com a capacidade de 
plastificação, cortes especiais, colas a 
quente ou a frio (selfmailers), entre outros, 
com a finalização de constituição de kits 
personalizados”. 

Um posicionamento que faz com que 
a Real Panóplia tenha clientes em todas 
as áreas, sendo, no entanto, a banca/cré-
dito/microcrédito, as seguradoras e o 
marketing direto as empresas que con-
tribuem de forma mais consistente para 
o seu volume de negócios. 

DESAFIOS CONSTANTES  
Apesar de 2018 ter sido “o melhor 

de sempre, fruto das ações que se foram 
realizando no ano anterior”, como justifi-
cam os seus responsáveis, a Real Panóplia 
prevê investir e desenvolver produtos e 
serviços que promovam o crescimento de 
forma consciente e estruturada. 

“Ao longo destes 20 anos percorremos 
e adaptámo-nos aos desafios que o mer-
cado foi promovendo, procurando sem-
pre antecipar-nos às oscilações de forma 
a proteger a empresa. Fundamentalmen-
te, os desafios passam por continuarmos 
a inovar, sermos proativos, apresentar-
mos novas soluções e adaptarmo-nos 
às novas tecnologias, tentando também 
adaptá-las à forma de comunicar dos 
clientes”, refere Carlos Amorim.

“Os desafios passam  
por continuarmos  
a inovar, sermos 
proativos, apresentarmos 
novas soluções  
e adaptarmo-nos  
às novas tecnologias”

R E A L  P A N Ó P L I A 

Líder real 
Há cerca de 20 anos a criar soluções de sucesso na área da impressão, 
handling e envelopagem, a empresa, sediada na região de Odivelas, 
continua a apostar forte na inovação

Equipa Real Panóplia
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