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A importãncia de partilhar
conhecimento e experiências
AruEsoE;

Estamos a assistir a uma mudança de paradigma em relaçao

a forma como os meios chegam ao püblico-alvo

e vice-versa. Atualmente, a simplicidade vence,
e essa tern sido a grande aposta por parte das entidades

@

Damos conta que as tecnologias nos do
minam quando elas influenciam a forma
como interagimos, coma nos relaciona
mos, como trabaihamos e como depende
mos delas para ter urna vida que nós pro
prios consideramos “normal”.
Hoje em dia, a realidade das PME é que
nâo podem esperar que o cliente surja
por iniciativa e de livre vontade. Já nâo é
suficiente. A concorrência fortificou-se e a
quantidade de inforrnacâo que chega ao
consumidor é tanta que sentirnos necessi
dade de que seja filtrada antes de a rece
cionarmos.

Transformar o conhecimento
em rentabilidade
A busca de conhecimento tern de ser inces
sante, para que haja progresso e evoluço.
Em alturas mais rigorosas de crise é quan
do melhor nos apercebemos do desânimo
que predomina nos ernpresários e esse é
o sinaI a que devem estar atentos, porque
determina necessidade de rnudanca.
Muitas vezes, torna-se dificil desbloquear
a acào que ira transformar as resultados e

fOrmula que faltava para criar uma me
Ihor pessoa ou profissional. E quando essa
transformaco se traduz em vantagem fi
nanceira, em rentabilidade e produtivida
de, podemos estar a falar de recuperar a
vitalidade das empresas.
Esse conhecirnento pode ser adquirido
de diferentes formas, em vários formatos,
como terti’jlias, workshops, webinares, de
monstracôes, entre outros.
Apercebemo-nos que ao criar a Academia
Samsys as pessoas nos agradeciam por Ihes
proporcionarmos experiências de forma
ção e de networking que acabava por, mdi
retamente, enriquecer as suas empresas e
a elas prOprias, de forma gratuita!

Repensar estratégias
e procedimentos
E preciso encontrar Os sitios certos para
descobrir onde vâo ser abordados os temas
que nos interessam, experiências que nos
coloquem alerta, corn a energia certa e ca
paz de transformar qualquer pensamento
pessimista em alga positivo e cativante.

A malor preocupacão das pessoas ao assistir a estes
eventos deve ser repensar metodologias de trabatho
e procedimentos que podem estar relacionados
corn as reaçöes das pessoas corn quern nos cruzarnos,
seja em contexto profissional ou ate pessoat

conduzir ao sucesso. Por vezes, passa pelo
“mindset’ que nâo está focado na direcâo
certa.
Por vezes, uma abordagem externa sobre
as temas que nos interessarn é suficiente
para nos despertar e encontrar urn novo
foco. Esse pode ser o segredo, a parte da
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A visão que ternos sabre levar conheci
mento e partlihar experiências vem desde
2012, ano em que organizámos a primeiro
DDC Samsys. Este é urn evento anual onde
nâo se fala da empresa organizadora, mas
sobretudo de técnicas que acrescentam
valor as pessoas enquanto seres humanos.

o surgirnento da ideia de levar valor a co
munidade teve origem numa altura de
abrandamento da economia portuguesa,
que nâo foi de imediato identificado como
estrutural, devido ao grande desenvolvi
mento econórnico que decorreu na década
de9O.
Em 2011, a Samsys percebeu pelos lamen

tos que recebia de clientes que ou agia
rapidamente, ou a vida dessas empresas
podia estar comprometida. Par consequên
cia, a Samsys poderia também ficar coloca
da em risco.
Desde entâo, 0 investirnento nestes even
tos tern sido crescente e a retorno tam
bern. Nâo apenas para a organizacâo, rnas
para quem assiste a palestras sobre neuro
marketing, linguagem gestual, desafios na
contrataco, rentabilizar presenca online,
entre muitos outras.
Assim, reconhecemos que, se filtrarmos
aquilo que as pessoas querem saber, corn
pessoas verdadeiramente inspiradoras,
que dominarn as temas abordados, indire
tamente, levamos beneffcio as ernpresas, a
que meihora a realidade das empresas na
sociedade local. Por este motivo, a investi
mento é cada vez mais justificado.
Três caracterIsticas essenciais neste tipo de
eventos:
a. Levar positivismo
b. Tirar apontamentos
c. CartOes de visita para fazer networking

