
NÚMEROS
QUE CONTAM



OPORTUNIDADE PARA CAUSAR 
UMA PRIMEIRA BOA IMPRESSÃO1 Esta interação pode ser decisiva no mundo empresarial.

Se nos primeiros segundos conseguirmos causar boa

impressão, inconscientemente a outra pessoa formará

uma boa opinião sobre nós, abrindo portas para uma

comunicação mais fluida.



2 Quando partilhamos ideias obtemos sempre diferentes pontos de vista,

seja pela experiência de cada um ou pelas suas áreas de conhecimento.

Essa partilha contribui para encontrar soluções mais eficientes e criativas. 

Na ALL, não dispensamos compartilhar as nossas ideias. Só assim

alcançamos – em conjunto - os resultados pretendidos. 

CABEÇAS PENSAM
MELHOR DO QUE UMA 



Uma equipa unida é extremamente importante,
como nos mostrou Alexandre Dumas, através
deste romance recheado de lições de vida. 

No nosso dia a dia levamos a cabo o lema “um
por todos e todos por um”, uma vez que
partilhamos os mesmos valores, um forte
espírito de entreajuda, uma vontade de superar
desafios na primeira pessoa do plural e, acima
de tudo, o respeito e a amizade.

MOSQUETEIROS3



PAREDES CAIADAS 4 Recordamos a célebre música de Amália Rodrigues para
sublinhar a importância de comunicar - sempre que fizer
sentido - em português. Quase todos os termos que
revestem o nosso quotidiano no trabalho existem na língua
materna e, se “numa casa portuguesa fica bem, pão e
vinho sobre a mesa”, o mesmo acontece ao privilegiar os
termos lusitanos, numa comunicação à portuguesa. 
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5
OCEANOS

Os oceanos desempenham um papel
fundamental no nosso planeta desde a
origem humana. Da mesma maneira que as
mais imensas águas interligam os
continentes, o mesmo sucede com a
comunicação, sendo ela a responsável por
levar a mensagem além-fronteiras. 

A ALL Comunicação é uma das agências
fundadoras da FINCOM ALLIANCE, rede de
agências líderes nos principais mercados
europeus, e trabalha em conjunto,
combinando a experiência local de cada
uma, para ajudar os clientes a singrar.  



6 A arte de bem comunicar está intrinsecamente ligada à criatividade.
São muitos os momentos em que devemos transmitir uma mensagem
de forma original, diferente, sem desvirtuar o propósito da mesma.
Nem sempre é fácil e, por isso, não dispensamos de uma boa dose
de metáforas, figuras de estilo e sinónimos na hora de comunicar. 

POR MEIA DÚZIA 



7 CÃES A UM OSSO
Inovar.  Esta é a palavra-chave para causar impacto no
mundo empresarial. Numa altura em que já tudo foi inventado,
é preciso pensar fora da caixa. O meio da comunicação é
competitivo, por isso, a forma como comunicamos não se
deve manter inalterada. O nosso principal objetivo é
acrescentar valor em tudo o que fazemos. Só inovando e
somando algo distinto é que podemos deixar a nossa marca.



8
PLANETAS

Comunicar bem, e em todos os sentidos, é
chegar a tudo e a todos os que fazem parte do
sistema a que pertencemos. É prestar atenção
ao nosso próprio planeta, aos que estão ao
nosso lado, aos que se juntam e àqueles onde
queremos chegar.

É falar com os diferentes stakeholders,
adaptando as mensagens à nossa própria
equipa, a clientes, parceiros, fornecedores e
públicos-alvo da comunicação. Sem todos,
seríamos apenas mais um planeta a comunicar
para nada. Com todos, somos um planeta que
tem tudo para comunicar mais e melhor.



9A relevância deste método vai muito além da matemática. Na
comunicação é importante que não nos escapem erros ou gralhas
que desfoquem a atenção do que realmente importa: a mensagem
que queremos comunicar. Na nossa empresa, a prova dos 9 é
livre de algarismos, ou seja, é bem mais descomplicada do que a
original. Basta partilharmos o nosso trabalho com uma pessoa da
equipa para verificar se nada nos escapa. E comunicar sempre
com verdade, claro. Sem mensagens verdadeiras não há como
passar na prova.

PROVA DOS



NOTA
10É para isso que trabalhamos todos os

dias. Para acrescentarmos valor aos

nossos clientes, encontrando as melhores

estratégias de comunicação, as formas

mais eficientes para divulgar as suas

mensagens e as suas pessoas,

aproximando-os do público e potenciando

ao máximo os seus negócios. 




