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EDITORIAL
Costumamos dizer que o “tempo voa” e é verdade, ou até quem diga, que ele escorre
pelos dedos das mãos como grãos de areia numa praia!
Por isso, e apesar de estarmos já em pleno ano de 2019, ainda é altura de fazer uma
curta pausa neste esvoaçar e fazer uma pequena reflexão sobre o ano de 2018.
Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com os resultados obtidos, e em particular, com
os nossos clientes que nos deram a sua confiança uma vez mais, mas também com os
nossos colaboradores, que estiveram à altura dos desafios que foram colocados.
Entre outros tópicos, realçaria o Reconhecimento da Xerox Portugal à Xecompex como o
melhor Concessionário Oficial da Marca em 2018 na gestão e implementação de soluções
de Managed Print Services em Portugal.
Porque o negócio se desenvolve para e com as pessoas, mas também à volta das pessoas,
continuamos a participar e patrocinar eventos ligados às Artes, à Cultura e ao Desporto,
porque a nossa participação na comunidade é imperativo e faz sentido para todos os que
partilham da ideia de Responsabilidade Social das empresas e das organizações.
Assim, e porque o tempo já escasseia, e não queremos roubar mais algum a si que nos
acompanha, é altura de afirmar que procuramos continuar este novo ano a evoluir e a
dar oportunidade aos nosso colaboradores de se desenvolverem, apostando na formação
contínua e na partilha de conhecimento que trazem dos nossos Clientes, já que nos
inspiram a ultrapassar novos desafios todos os dias.
As novas tecnologias e a aposta na digitalização é um desafio e uma oportunidade para
todos, e temos a certeza que é uma aposta ganha. As ferramentas e as pessoas de que
dispomos, a tecnologia acessível (inteligent work assistant) com um só toque, e mais do
que tudo, a relação de parceria com todos os nossos clientes, são motivo para acreditar
que 2019 será uma vez mais um ano de sucesso.
Obrigado a Si pelo seu voto de confiança!
Bom Ano para todos!
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