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O PODER DAS NARRATIVAS 

As narrativas são muito importantes em Gestão, 

Marketing e até na Economia. Na verdade, dizem 

alguns biólogos evolutivos (como Stephen Jay 

Gold), a espécie humana está conectada para narra-

tivas: o cérebro humano é construído em torno de 

narrativas e sabemos que elas são contagiosas. 

Num mundo onde tudo é rápido e fugaz, entre mi-

lhares de posts do Facebook  e milhares de fotos 

genéricas e “filtradas” no Instagram, tragédias co-

lossais são notas de rodapé da semana seguinte (se 

o leitor fez uma viagem pelo centro de Portugal re-

parará que a floresta desapareceu e os incêndios 

são já um murmúrio entre o barulho de Trump, in-

vestigações judiciais e campeonatos de futebol). No 

entanto, as histórias que nos tocam são por nós re-

lembradas (sabemos hoje, através da neurociência, 

que as memórias que carregam cargas emocionais 

serão mais facilmente recordadas –  mesmo que 

não recordemos os detalhes, relembramos a emo-

ção sentida). Na criação de Marcas elas são impor-

tantíssimas, já que as humanizam e criam valor. 

Narrativas são compartilhadas e comentadas não 

porque pertençam a uma determinada marca, mas 

porque foram interessantes para as pessoas, por-

que fizeram sentido, porque criaram uma ligação 

emocional. No mundo da Gestão, veja-se o caso do 

mercado acionista, onde apesar da sofisticação de 

algoritmos financeiros, os rumores e as histórias 

sobre empresas, suas decisões e seus diretores con-

tinuam a influenciar o mercado. No entanto, a Eco-

nomia “mainstream” abomina narrativas. Os seus 

modelos são “a-históricos”. São uma tentativa de 

isolar o comportamento humano do seu contexto 

em modelos puramente matemáticos (um esforço 

de legitimar esta disciplina enquanto Ciência). Mas 

outros economistas, chamados de “evolucionistas, 

há muito apontaram que a “história é importante”, 

que existe uma “dependência do caminho”. As ca-

pacidades competitivas da Coca-Cola resultam do 

tempo, de uma acumulação de conhecimento e va-

lor de marca (que não é copiável, porque resulta de 

mais de cem anos de história). As várias revoluções 

industriais que temos vivido resultam de percursos 

tecnológicos, que criaram ciclos longos de cresci-

mento seguidos de crises (não perceber a história é 

perder a oportunidade de potenciar os momentos 

competitivos em cada ciclo). Seja em Gestão ou Eco-

nomia é importante perceber o poder da narrativa, 

pois no final é de histórias que é feito o mundo.  VF 
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PORTUGAL 2020 NOTICIAS DOS NOSSOS PARCEIROS NOTICIAS DOS NOSSOS PARCEIROS 

A Lei n.º 113/2017, de 29 de dezembro, 

aprovou as Grandes Opções do Plano 

para 2018. 

A Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, apro-

vou o Orçamento do Estado para 2018.  

O Despacho n.º 84-A/2018, de 2 de janeiro, 

indica as tabelas de retenção na fonte sobre 

rendimentos do trabalho dependente e 

pensões auferidas por titulares residentes no 

continente para vigorarem durante o ano de 

2018.  

A Portaria n.º 3/2018, de 3 de janeiro. atuali-

za os fatores de correção extraordinária das 

rendas para o ano de 2018.  

O Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de janeiro 

altera o regime contributivo dos trabalhado-

res independentes.  

A Portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro pro-

cede à atualização anual do valor do inde-

xante dos apoios sociais (IAS).  

A OLMAR – ARTIGOS DE PAPELA-

RIA, LDA. é uma empresa constituí-

da em 1973, com sede em S. João 

da Madeira. 

 18/01/31 17/12/29 

Euribor 3 meses -0,328% -0,329% 

Euribor 6 meses -0,279% -0,271% 

Euribor 12 meses -0,191% -0,186% 

Obrig Tesouro 10 anos 1,954% 1,946% 

EURO / USD 1,2421 1,1993 

EURO / GBP 0,8744 0,8872 

PSI 20 5.663,44 5.388,33 

Brent Petróleo 68,88 66,63 

Ouro 1.3335,70 1.305,80 

 FONTES: BPortubal, Euribor-Rates, JNegócios, 

pt.investing.com 

LEGISLAÇÃO INFORMAÇÕES DIVERSAS TAXAS INDICATIVAS 

A OLMAR desenvolve a sua ativida-

de na distribuição e comercialização 

de material de escritório, artigos de 

papelaria, mobiliário de escritório e 

informática.   

 (Mais informações em www.jlm.pt)  

www.olmar.pt 

O Decreto Regulamentar n.º 11/2017, 

de 28 de dezembro, estabelece os limi-

tes máximos das perdas por imparida-

de e outras correções dedutíveis para 

efeitos do apuramento do lucro tribu-

tável em imposto sobre o rendimento 

das pessoas coletivas, para as entida-

des sujeitas a supervisão pelo Banco de 

Portugal. 

O Decreto-Lei n.º 156/2017, de 28 de 

dezembro fixa o valor da retribuição 

mínima mensal garantida para 2018.  

A Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 

estabelece o programa de regulariza-

ção extraordinária dos vínculos precá-

rios.  

A Portaria n.º 1/2018, de 2 de janeiro, 

altera o regulamento do Sistema de 

Incentivos ao Empreendedorismo e ao 

Emprego. 

Estão abertos, desde o dia 16 de janei-

ro, vários avisos para candidaturas ao 

Portugal 2020. 

Para mais informações sobre este te-

ma, consulte-nos. 


