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A tecnológica portuguesa Quidgest, em parceria com a

empresa latino-americana TTI. L.A Telecom, ganhou o

negócio para implementar o software de Balanced Scorecard

(BSC Quidgest) da ENATREL - Empresa Nacional de

Transmissão Elétrica da Nicarágua.

 

   

A ENATREL é uma empresa estatal, responsável por

transportar a energia desde as centrais de geração até aos centros de distribuição, neste país da América

Central. O seu crescimento nestes últimos anos tornou indispensável a utilização das mais recentes

tecnologias de gestão, visando a melhorar a qualidade dos processos. 

 

O negócio na Nicarágua é o mais recente ganho pela Quidgest no estrangeiro, onde, no ano passado, já fez

metade da sua faturação, que totalizou os 3,687 milhões de euros. 

 

A região da América Latina e Caraíbas que a Quidgest encara como um bloco, integrando El Salvador,

Honduras, Panamá, a já referida Nicarágua, entre outros, pontifica no mapa da sua expansão, a partir da

cidade norte-americana de Miami.  

 

Na América Latina e Caraíbas, conforme explicou João Paulo Carvalho, senior partner da empresa, em

encontro com jornalistas, a estratégia passa sobretudo por "estabelecer parcerias locais, pelo

desenvolvimento de contatos com instituições financiadoras de projetos para o desenvolvimento e pela

participação em concursos públicos".

 

A Quidgest é mãe do Genio - uma plataforma de geração automática de código, responsável pelo

desenvolvimento dos cerca de 200 sistemas de informação que produziu até agora.

A Ferramenta

O BSC Quidgest é uma ferramenta de gestão estratégica criada pela empresa portuguesa. Tem como

principal objetivo apoiar a implementação da estratégia organizacional e garantir a monitorização

constante do desempenho da organização.
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Popular volta aos lucros
O Banco Popular obteve um lucro de 325,3 milhões de euros em 2013, em contraste com o prejuízo de 2.461 milhões

de euros do ano anterior, informou a entidade à
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Resultado líquido do grupo BBVA sobe 32,9% potenciado pela

diversificação geográfica
O lucro do banco espanhol BBVA atingiu 2.228 milhões de euros em 2013, o que representa mais 32,9% face ao ano anterior, devido
à diversificação geográfica do
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Lenovo compra Motorola Mobility à Google
A americana Google vendeu a subsidiária Motorola Mobility ao gigante chinês Lenovo por 2910 milhões de dólares

(2140 milhões de euros), dois anos e meio após a
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H&M fecha ano a ganhar mais 2%
O grupo têxtil sueco Hennes and Mauritz (H&M) obteve um lucro líquido de 17,1 mil milhões de coroas suecas (1,9 mil

milhões de euros) no último ano fiscal, ou
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