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Coordenoçáo de João Abreu 

CASOS DE 
SUCESSO EMPRESARIAL 

Espaço de Livros 
Coordenação de Arnaldo T Santos 

Desta vez, vou divul-
gar o livro Casos de Su-
cesso Empresarial —
Empresariato. 
Internacionalização». 

Ficha técnica 

Autor: Vários 

Coordenação da 
obra: João Abreu 

Título: Casos de Su-
cesso Empresarial 

— Empresariato, 
Internacionalização 

Páginas. 402 

Editora: Idioteque 

1 edição: 2016 

ISBN: 978-989-
99319-3-0 

Depósito Legal: 
410742/16 

Este livro pretende 
ser uma ferramenta fun-
damental para gestores. 
académicos e empresários. bem 
como, para estudantes das áreas de 
Gestão, Economia, Marketing e ou-
tras. 

Revela o porquê do sucesso na 
internacionalização das reconhe-
cidissimas empresas e. ou, organi-
zações: Adega Cooperativa de 
Favaios, Amob, Continental Mabor, 
Joalpe, Lauropel, Meia Dúzia, 
Monsanto GeoHotel Escola, 
Nobrand. Primor. Riopele. Salsa. 
Unissima e Vieira de Castro. 

Envolveu 24 académicos de re-
nome. de várias universidades, ins-
titutos politécnicos e suas escolas 
superiores e dirige-se a todos os 
que procuravam um manual de apoio 
a gestão e ao estudo. com  casos 
práticos. concisos e portugueses. 

Esta publicação foi produzida no 
âmbito da iniciativa Empresariato, 
promovida pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, no con-
texto do projecto «Famalicão Made 
IN». 

O coordenador da obra, escre-
veu, com o titulo «Cada caso é um 
caso»: "Nada mais acertado quando 
aplicado a cada um dos treze casos 
desta obra. Diferentes estilos de ges-
tão perpassam histórias riquissimas. 
Diferentes estados e estádios de 
desenvolvimento estratégico dos 
projetos empresariais, processos de 
sucessão. orientação de marketing, 
opções de mercado. Conhecer no-
vas áreas de negócio. partilhar a 
experiência e a mudança, e o seu 
processo, às vezes doloroso, mas 
conquistador de 'músculo' emocio-
nal é. foi um desafio.". 

João Abreu nasceu em Vilannho. 
concelho de Santo Tirso e reside na 
cidade sede deste município. É Mes-
tre em Marketing e Pós-graduado 
em Recursos Humanos, bem como 
licenciado em Direito. fundador e 
actual Director da Academia das 
Emoções. 

Exerceu funções de Direcção de 
Formação na ANJE, foi Chefe de 
Gabinete da Presidência da Câma-
ra Municipal de Penafiel e Adminis-
trador das empresas municipais 
Profidelis e Penafiel Activa. 

Professor do ensino universitá-
rio e politecnico. desde 1993, nas 
áreas do Empreendedorismo, 
Marketing e Comunicação. 

Actual docente da ESTGF - IPP, 
na licenciatura de Sistemas de Infor-
mação para a Gestão. e consultor 
de empresas. tendo exercido uma 
actividade dirigente em varias orga-
nizações de jovens e de apoio so-
cial. 

Foi no Mosteiro de Vilarinho que 
fez a catequese. com  o Padre Bar-
ros. que casou os seus avos. 
baptizou o seu pai, casou os seus 
pais e ainda baptizou a si próprio e 
fez a sua primeira comunhão. Ali 
residiu ate aos dez anos de idade. 
porque o seu pai trabalhava na fábri-
ca «Flor do Campo-. Estudou em 
Singeverga, no ciclo preparatório. 
Depois, foi viver com os seus pais 
para Santo Tirso, junto à feira. 

É autor das obras «Marketing de 
Serviços para Advogados- (1997) e 
«Caril dos Anjos» (2007). 

Este livro vai ter mais uma apre-
sentação na ANJE — Associação 
Nacional de Jovens Empresários. 
no próximo dia 16. às 18 horas, na 
Rua de Paulo da Gama. 629 —
Porto. 


