
QQuuaaiiss  aass  oorriiggeennss  ddaa  TTBB  FFiilleess,,  oo  qquuee
ffaazz  ee  qquuee  pprroodduuttooss//sseerrvviiççooss  ccoommeerr--
cciiaalliizzaa??  
A TB Files opera em Portugal há oito
anos, posicionando-se no mercado
como um parceiro de gestão docu-
mental. 

Temos centros logísticos em Lis-
boa e no Porto e estamos preparados
para armazenar documentos de for-
ma segura, confidencial e acessível,
maximizando a rapidez de resposta
no fornecimento de documentos
quando solicitado pelos clientes. 

O nosso know-how em digitaliza-
ção de documentos permite aos cli-
entes agilizar processos internamen-
te, eliminando o recurso ao papel
através do arquivo digital. 

Somos também especialistas na
destruição de documentos, através
da nossa participada Katana Portu-
gal, em consultoria arquivística, ro-
tação de backups informáticos e
workflow personalizado de açodo
com o processo de negócio em ques-
tão. A empresa tem sido beneficiada
pelo ambiente de crise em que vive-
mos, apresentando-se aos clientes
com uma solução de corte de custos. 

Temos parcerias com consultores
norte-americanos, com o objectivo
de aplicar permanentemente as me-
lhores práticas e ferramentas a nível
mundial.

QQuueemm  ssããoo  ooss  cclliieenntteess  ttííppiiccooss  ddaa  TTBB
FFiilleess??
Qualquer empresa, independente-
mente do sector de actividade ou di-
mensão, é potencial cliente da TB Fi-
les. Trabalhamos com arquivo conta-
bilístico, clínico, contencioso, segu-
ros, bancários, ente outros. Gerimos
sensivelmente mais de 350 clientes e
temos sob a nossa responsabilidade o
equivalente a mais de 1,5 milhões de
dossiers convencionais de arquivo.

CCoommoo  tteemm  ccrreesscciiddoo  aa  TTBB  FFiilleess  ee  qquuee
pprroojjeeccttooss  ttêêmm  eemm  ccaarrtteeiirraa??  
A TB Files regista crescimentos orgâ-
nicos acima dos 25% anuais. 

Nessa conformidade, temos em a-
nálise aprofundada a construção de
um centro logístico de raiz especifi-
camente concebido para este tipo de
prestação de serviços. 

QQuuaall  aa  eessttrraattééggiiaa  ddaa  vvoossssaa  eemmpprreessaa??
Vamos continuar a apostar forte-
mente na qualidade e fiabilidade dos
serviços uma vez que um dos maio-
res drivers de angariação de clientes
é mesmo o efeito de “palavra passa
palavra”. 

Além disso vamos manter a aposta
em mercados internacionais menos
desenvolvidos. Em 2006 internacio-
nalizámo-nos para Maputo, em Mo-
çambique, e, muito recentemente, ar-
rancaram as operações em Bucareste,
na Roménia, e Sofia, na Bulgária. 

PPoorrqquuêê  nneessttaass  ggeeooggrraaffiiaass??
O interesse estratégico nestes países
deve-se ao facto de a TBFiles ser pio-
neira na prestação de serviços de ges-
tão documental. Desta forma, cria
mercado, o que conduz a elevadas
taxas de crescimento. 

Promovemos ainda parcerias lo-
cais, de forma a não só respeitar to-
das as regras e culturas próprias de
cada país como apresentar-se mais
forte comercialmente. 

QQuuee  oouuttrrooss  ppaaíísseess  eessttããoo  aa  sseerr  aannaalliissaa--
ddooss  ppaarraa  uummaa  ppoossssíívveell  eexxppaannssããoo??
Estamos a analisar a hipótese de a-
brir instalações em Angola e no Bra-
sil, ainda que estejamos sempre aber-
tos a estudar novas oportunidades
sempre que nos propõem parcerias
estruturadas. 

QQuuaaiiss  aass  vvaannttaaggeennss  ddoo  oouuttssoouurrcciinngg

ddoo  aarrmmaazzeennaammeennttoo  ee  ggeessttããoo  ddee  aarr--
qquuiivvooss  ffaaccee  aaoo  aarrmmaazzeennaammeennttoo  iinntteerr--
nnoo??
A principal vantagem é a redução de
custos, conciliada com o alívio de
funções pelos colaboradores da em-

presa, podendo os mesmos concen-
trar-se no core business das suas em-
presas assim como na redução de
tempo perdido na procura de docu-
mentos e a imbatível diferença de
custo por metro quadrado de um es-

critório no centro da cidade para um
armazém com pé direito elevado na
periferia da mesma.

Por outro lado, a partir do momen-
to em que assumimos a responsabili-
dade de gestão de um determinado

espólio documental, o cliente conse-
gue manter actualizada uma lista-
gem de localização de todos os docu-
mentos e registos da sua movimenta-
ção. Os documentos estão também
mais bem acondicionados e protegi-
dos nas nossas instalações do que nas
instalações dos clientes. 

OOnnddee  ee  ccoommoo  gguuaarrddaamm  ooss  ddooccuummeenn--
ttooss  qquuee  vvooss  ssããoo  ccoonnffiiaaddooss  ee  qquuaaiiss  aass
pprriinncciippaaiiss  pprreeooccuuppaaççõõeess  eemm  tteerrmmooss
ddee  sseegguurraannççaa  ddooss  ddaaddooss??  
Dispomos de centros logísticos no
Porto, em Lisboa, Maputo, Bucareste
e Sofia convenientemente prepara-
dos de forma a minimizar riscos de
incêndio, inundação ou intrusão –
todos os centros possuem vigilância
humana 24 horas/365 dias. 

Todos os registos são controlados
com códigos de barras e, em parte,
identificados com os nomes de clien-
tes. 

Apenas o recurso a um software
especializado e uma base de dados
complexa é possível a gestão logística
de todos os documentos. 

Paralelamente, cumprimos uma
série de normas e protocolos orienta-
dos para a gestão profissionalizada e
confidencial deste tipo de conteúdos.
No âmbito dos servidores de arquivo
digital são naturalmente monitoriza-
dos permanentemente e alvo de
backups constantes. Dispomos ainda
de sistemas de redundância de ener-
gia e ligações à Internet. 

QQuuaannddoo  uumm  cclliieennttee  vvooss  ppeeddee  uumm  ddee--
tteerrmmiinnaaddoo  ddooccuummeennttoo,,  ddee  aarrqquuiivvoo
mmoorrttoo,,  qquuaannttoo  tteemmppoo  lleevvaamm  aa  eennttrree--
ggáá--lloo??  
Qualquer documento gerido por nós
está acessível em menos de dez mi-
nutos. 

QQuuee  nnoovvooss  pprroodduuttooss//sseerrvviiççooss  vvããoo  aa
llaannççaarr  eessttee  aannoo??  
Estamos a investir fortemente no up-
grade do arquivo digital. Estamos
ainda a analisar com alguns clientes
a possibilidade de contratação exter-
na de algumas operações de negócio
(BPO) específicas sempre no âmbito
de recolha de informação/dados.

CCoommoo  vvêê  oo  sseeuu  nneeggóócciioo  nnuummaa  ppeerrss--
ppeeccttiivvaa  aa  cciinnccoo  aannooss??  MMaaiiss  oouu  mmeennooss
ccoonnccoorrrrêênncciiaa??  NNaacciioonnaall  oouu  eessttrraannggeeii--
rraa??  EEssttããoo  pprreevviissttooss  pprroocceessssooss  ddee  ccoonn--
ssoolliiddaaççããoo  nnaa  vvoossssaa  iinnddúússttrriiaa??
Apesar de ser um forte defensor de
que qualquer modelo de negócio de-
ve ser revisto em cada cinco anos, es-
tou convicto de que o sector poderá
estar perto da sua maior expansão. 

Apesar de me assustar com a per-
sistente conjuntura de pessimismo e
constrangimentos de mercado, em
que nem o corte de custos é argu-
mento ou solução para empresas in-
solventes, sinto que o sector público
está a despertar para este tipo de so-
luções.

Nestes casos, assistimos muitas ve-
zes a desperdícios brutais onde a nos-
sa intervenção faz uma diferença
muito significativa. Estando a falar
de clientes com muita expressão em
termos de volume documental, creio
que poderá ser o próximo driver de
crescimentos elevados.

Não me surpreenderia, por isso,
que concorrentes estrangeiros pos-
sam tentar entrar no mercado – sem-
pre por aquisição. 

É quase impossível que algum
player entre com operações de raiz,
uma vez que já conquistamos, no
mercado português, demasiada cre-
dibilidade (com clientes de referen-
cia em todos os sectores de activida-
de) e escala que nos permite estar-
mos preparados para qualquer
“guerra de preços”, inevitável neste
tipo de cenários. 

“VAMOS MANTER A
APOSTA EM MERCADOS

INTERNACIONAIS
MENOS DESENVOLVIDOS”

TIAGO BORGES
Administrador, TB Files

A TB Files é especialista em gestão documental, com presença
em Portugal, Moçambique, Roménia e Bulgária. A expansão
poderá passar por Angola e Brasil, mas “estamos abertos a
novas oportunidades”, explica o administrador, Tiago Borges
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