The Next Big Idea e Scoring anunciam parceria
O The Next Big Idea e a SCORING acabam de firmar uma parceria com o
objetivo de identificar e promover os fatores de inovação das empresas
que se destacam pela sustentabilidade financeira e cuja história permite
partilhar ideias e ensinamentos.
Se por um lado, a SCORING, projeto fundado por Carlos Gouveia, se propõe atribuir uma
certificação baseada na solidez e desempenho financeiro a partir do IES de cada empresa,
identificando as que estão no Top 5% Melhores PME de Portugal, o The Next Big Idea é um
projeto focado na informação sobre inovação e novas ideias, além de uma plataforma de
media presente online, na televisão e em eventos offline.
Assim, o foco desta parceria estará nas mais de 1.200 empresas certificadas pela SCORING,
que distingue as empresas que cumprem os requisitos, nomeadamente volume de negócios
mínimo, e que são classificadas em comparação entre si, sendo atribuído um Índice de
Desempenho e Solidez Financeira (IDS), e que surpreendem pela gestão de negócio,
inovação tecnológica, científica, social e novas tendências na forma de pensar, trabalhar e viver.
Durante dois anos, a SCORING trabalhou no desenvolvimento de um método de classificação
económico-financeira e contou com a participação de diversos especialistas, doutorados em
gestão e de consultores nas áreas financeira e de marketing, num projeto que contou
também com o apoio do Portugal 2020 e que é auditado anualmente pela Bureau Veritas. Só
5% das PME nacionais cumprem simultaneamente os indicadores económico-financeiros,
que avaliam os dois principais objetivos das empresas: gerar resultados e ter solidez
financeira. Estas têm uma notação “Excelente”, com base nos resultados apurados e são o
alvo desta parceria.
A SCORING dispõe igualmente de um parecer científico emitido por docentes do ensino
superior doutorados em gestão, que atestam a validade do modelo face à teoria de gestão
enquadrável, e que o mesmo tem aptidão explicativa face ao que avalia: as empresas com
notação mais elevada, apresentam claramente maior desempenho organizacional,
evidenciado pelo maior desempenho económico e solidez financeira. As classificações
atribuídas são depositadas na ASSOFT – Associação Portuguesa de Software, que também
emite certificado, reforçando a originalidade e os direitos, mas também a integridade das
classificações atribuídas.
Sabendo que há uma sociedade em mudança, onde pessoas de gerações diferentes
convergem numa mesma mobilização, todos colocam à prova as suas capacidades: têm
liberdade para criar e testar novas ideias.
São essas histórias que pretendemos contar nos ecrãs da SIC Notícias, no website
thenextbigidea.pt, redes sociais do The Next Big Idea e no website scoring.pt, no diretório de
empresas em toppme.pt, e nas redes sociais da SCORING.

