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PESQUISAR

ANTÍPODA, Consultoria para os Negócios e a Gestão, Lda.

Mais que uma empresa, um Parceiro
Empresa recente na área da consultoria, a ANTÍPODA já é um nome a ter em
conta. Centrados em São João da Madeira, a empresa liderada por Bruno
Pereira alarga a sua zona de influência até Aveiro, Porto, Gaia e Lisboa.
Profissionalismo, Independência e Qualidade, são os três pressupostos de
ouro da empresa.
Confiança, qualidade, abordagem flexível, apoio
contínuo e serviço integrado, são as palavras que
configuram a ANTÍPODA, empresa de consultoria
financeira e fiscal para os negócios e a gestão. À
frente do escritório, encontra-se Bruno Pereira,
licenciado em Economia e pós-graduado em
Contabilidade e Auditoria: um jovem audaz e
consciente dos problemas que as empresas hoje
enfrentam. Encara a sua profissão como um
complemento indispensável para as empresas, um
parceiro: “A nossa função é ser um parceiro
presente, mas não invasivo, em todas as fases da vida das empresas, não só apoiando a
sua actividade normal mas também o desenvolvimento de planos de mudança e de
inovação, com a convicção de que contribuímos, de facto, para a criação de valor.”
A actual conjuntura económica é propícia a ajustamentos e reestruturações no seio das
empresas, qualquer que seja a dimensão destas. “É nestas alturas que se afinam «as
máquinas», optimizando os recursos existentes e eliminando os custos supérfluos. É nesta
altura que temos de aconselhar devidamente os empresários, permitindo assim uma decisão
sustentada por parte dos mesmos”, referiu o responsável máximo. A ANTÍPODA,
disponibiliza uma equipa especializada de consultores que garantem um apoio permanente,
permitindo assim uma maior capacidade de gestão e competitividade aos nossos clientes.
“Por vezes, somos uns autênticos confidentes dos empresários, falamos com eles,
aconselhamo-los, acompanhamo-los em questões vitais, como em diligências junto da
banca, junto das finanças, entre outras. Tentamos que os nossos serviços acrescentem valor
às empresas, pois temos os nossos clientes como nossos parceiros”, finaliza.
Presente no mercado desde 2001, a ANTÍPODA partiu do zero. Como nos descreve Bruno
Pereira, “ A ANTÍPODA começou com um computador, num quarto vazio; depois passamos
para um 2.º andar de um prédio sem abertura ao público. Não fizemos publicidade, porque
entendemos que a melhor publicidade é feita pelo trabalho que efectuamos junto dos nossos
clientes”. Com o avolumar da carteira de clientes, a empresa teve que ampliar as suas
instalações, tendo surgido a oportunidade de comprar o espaço onde actualmente
desenvolvem as suas actividades. Quanto aos serviços prestados, “fazemos consultoria
financeira e fiscal, consultoria de gestão, contabilidade a empresas e a particulares e apoio à
gestão de recursos humanos, a pedido, pois não é o core business desta empresa.
Realizamos ainda análises de risco financeiro das empresas, elaboramos projectos de
investimento no âmbito dos apoios comunitários e outros”.
Modus operandi
Apesar de ser uma empresa relativamente jovem no mercado, a ANTÍPODA rege-se por um
código de conduta rígido, sendo as «regras do jogo» explicadas aos novos clientes, logo de
início. “É tema da primeira reunião: confidencialidade e legalidade, porque nós estamos aqui
no mercado para ficar, e não há como trabalhar nesta área se não for para cumprir com o
cliente e com o que está estipulado na lei”, descreve. Para Bruno Pereira, este é um princípio
do qual não abre mão: “Nós trabalhamos assim, com rigor e profissionalismo: somos
persistentes, porque é melhor para nós e incomparavelmente melhor para os clientes. E o
feedback que, até esta data, temos tido é «óptimo, é isso mesmo que eu quero»”, elucida.
Outro aspecto determinante para o crescimento sustentado da ANTÍPODA é, sem dúvida, o
espírito de equipa e de pertença, comum a todos os colaboradores internos e externos,
aliado à constante busca de inovação e aperfeiçoamento dos métodos mais adequados à
realidade de cada cliente. Em resumo, a ANTÍPODA presta serviços direccionados para as
necessidades reais dos nossos clientes, desde a constituição da empresa até ao seu pleno
funcionamento.
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Formação contínua
Outro ponto focado pelo responsável da ANTÍPODA é o da formação. “A formação na área
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da consultoria financeira e fiscal é imprescindível e tem de ser, regra geral, permanente. Para
além da formação, a actualização fiscal e o acesso informação on-line, representam uma
fatia substancial do orçamento anual da ANTÍPODA. São essenciais, pelo que não as
considero um custo, mas antes um investimento, sem o qual não conseguiríamos prestar um
serviço de excelência aos nossos clientes”, assinala Bruno Pereira.
O negócio da consultoria está assente nas pessoas, pelo que o investimento nestas tem de
se reflectir nos resultados. Por isso, o líder da ANTÍPODA tem como filosofia o rigor: “Sou
exigente comigo próprio e com toda a minha equipa, pois acredito que só com qualidade,
inovação e rigor é possível diferenciar os nossos serviços. As pessoas valem pelo que
sabem fazer, fazer bem e do princípio ao fim, é este um dos lemas da ANTÍPODA”.
Para Bruno Pereira, existem entidades competentes na área da formação. “Temos, em
Portugal, entidades capazes de prestar essa formação com qualidade, pertinência e
regularidade, nomeadamente a CTOC, a APECA e a APOTEC, entre outras. Não quero,
também, deixar passar esta oportunidade para enaltecer a forma como a Ordem dos
Economistas, da qual sou membro, tem vindo a estar cada vez mais presente na sociedade,
promovendo actividades regulares de interesse público, de cariz económico e fiscal muito
relevantes e de «interesse acrescentado»”, finaliza
Perspectivas de futuro
“Tenho alguns projectos para o futuro da ANTÍPODA, os quais já tenho vindo a amadurecer
com a expectativa de fazer um «vintage», mas antes pretendo consolidar a actual estrutura
da empresa, para depois, de uma gradual e concertada, começar a implementar o novo
projecto!”.
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--------------------------Perfil
“Sou natural do Porto – tripeiro de gema -, estudei no Colégio Nossa Sra. da Graça – Colégio
dos Órfãos do Porto, tendo prosseguido os estudos na Universidade Portucalense, mais
precisamente no curso de Economia e recentemente a pós-graduação na Universidade do
Minho onde está a decorrer o mestrado. Após a licenciatura estive meia dúzia de meses a
estagiar numa instituição bancária e depois aproveitei uma oportunidade e enveredei pela
prática da contabilidade de empresas. Desde muito cedo fui «atirado aos lobos», sem rede, e
nunca recuei, o que me permitiu adquirir o «saber-fazer» necessário para lidar com as
diversas realidades empresariais. A ANTÍPODA nasce de uma necessidade que surgiu de
assumir a contabilidade de umas empresas da família. O nome desde sempre me agradou e
já me acompanhava à algum tempo, mas, confesso, que tinha intenções de o guardar para
um projecto futuro, mas como aquando da constituição da empresa todas as alternativas de
nomes já estavam utilizadas, tive que avançar com este e… ainda bem!”.
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Aveiro
T. Mínima: 3ºC
T. Máxima: 14ºC
Beja
T. Mínima: 6ºC
T. Máxima: 15ºC
Bragança
T. Mínima: 0ºC
T. Máxima: 9ºC
Castelo Branco
T. Mínima: 4ºC
T. Máxima: 13ºC
Évora
T. Mínima: 4ºC
T. Máxima: 15ºC
Faro
T. Mínima: 9ºC
T. Máxima: 16ºC
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Funchal
T. Mínima: 16ºC
T. Máxima: 21ºC
Horta
T. Mínima: 13ºC
T. Máxima: 17ºC
Lisboa
T. Mínima: 10ºC
T. Máxima: 15ºC
Ponta Delgada
T. Mínima: 13ºC
T. Máxima: 16ºC
Porto
T. Mínima: 5ºC
T. Máxima: 15ºC
Porto Santo
T. Mínima: 13ºC
T. Máxima: 19ºC
Viana do Castelo/Braga
T. Mínima: 2ºC
T. Máxima: 15ºC
Viseu
T. Mínima: 6ºC
T. Máxima: 11ºC
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