DAVID MAGALHÃES, CEO DA EARTH CONSULTERS

“SÓ FAZENDO BEM
É QUE OS CLIENTES NOS VÃO
VOLTAR A PROCURAR”
FOI CRIADA EM 2010,
PARA DAR RESPOSTAS DE
FORMAÇÃO NAS REGIÕES
MAIS LONGÍNQUAS DO PAÍS,
ONDE OS PROFISSIONAIS
CONTINUAVAM A TER DE SE
DESLOCAR AOS GRANDES
CENTROS PARA CUMPRIR
AS LEIS DA QUALIFICAÇÃO.
EM 11 ANOS A EARTH
CONSULTERS EXPANDIU-SE
A TODO O PAÍS E ILHAS E ATÉ
JÁ CHEGOU A ÁFRICA

um sócio, um homem de confiança
FAZEMOS BEMliar,
ou até o próprio cônjuge. “Nós queremos
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azemos Bem "faz todo o sentido”, comenta David Magalhães, CEO e fundador da
Earth Consulters, acerca do
título desta rubrica. “Porque
só fazendo bem é que os clientes nos vão
voltar a procurar. Se alguém fizer mal,
de certeza absoluta que os empresários
e as empresas não vão voltar a trabalhar com essas entidades. Portanto, fazemos bem é um lema, vai passar a ser
um lema, espero que para todo o país.
Fazemos bem!”
A Earth Consulters foi criada para realizar projetos de formação profissional,
mas hoje é muito mais do que isso. “Eu
definiria a atividade da empresa como
um braço esquerdo dos empresários”, diz
David Magalhães. O CEO explica que, por
norma, qualquer empresário tem sempre o seu braço direito, seja ele um fami-

ter o papel do braço esquerdo: auxiliá-lo
em tudo, fazer com que os empresários
se dediquem apenas ao seu negócio, deixando o restante connosco”.
Com “auxiliá-lo em tudo” quer David
Magalhães dizer pô-lo a par das leis relevantes na área do trabalho, da formação, das coimas, tratar do recrutamento
e contratação de recursos humanos, se
for caso disso, e tudo o mais, todo o tipo
de aconselhamento ou formações que
possam precisar.
A isto, garante o diretor executivo
da Earth Consulters, ainda se junta um
atendimento muito personalizado de

grande proximidade, que implica ligar
para saber como vão as coisas ou “no
dia de aniversário a dar os parabéns”.
“São essas pequenas coisas que fazem
a diferença e é com essa perspetiva que
nós trabalhamos os clientes, de forma
a que sejam nossos clientes uma vida
inteira”, concluiu David Magalhães.

Uma década de proximidade
“A Earth Consulters surgiu em 2010
– tenho pessoas que trabalham comigo
desde o primeiro dia em que cheguei a
Viseu”, diz, orgulhoso, David Magalhães,
nascido e criado no Porto.
O empresário foi para aquela capital
de distrito envolvido noutro projeto, mas

SOBRE O QUE FAZEMOS
DAVID MAGALHÃES
CEO da Earth Consulters
A Earth Consulters é uma
empresa de consultoria e
formação profissional em
áreas tão diversificadas
como a Produção Agrícola e Animal, a Construção e
Engenharia Civil, os Serviços de Transporte, a Segurança
e Higiene no Trabalho, Trabalho Social e Orientação,
Ciências Informáticas, entre outras. Posicionada na
liderança da sua área de negócio, a empresa dirige a
sua ação a instituições públicas, empresas privadas e
a particulares, assumindo que a sua missão é “Formar
para Qualificar”.

reparou existir uma grande lacuna a
nível de formação profissional, que obrigava as pessoas a terem de fazer longas
deslocações ao Porto e a Lisboa. “Estamos
a falar de um tempo em que as pessoas
vinham de Serpa, de Rio de Onor ao Porto, ou Lisboa, da serra algarvia, do Cachopo e de Monte Ruivo também a Lisboa
ou ao Porto para adquirirem formação
profissional, para poderem ter um melhor desempenho nas suas funções e, ao
mesmo tempo, cumprirem a legislação”.
Uma imposição que surgia com a adesão
de Portugal à UE.
Fundada a Earth Consulters, com sede
em Viseu, a empresa depressa criou ﬁliais
em Lisboa, Porto, Maia, Braga, Faro e
Albergaria-a-Velha, entre outros locais,
a que o seu CEO chama Desks em Anadia,

“EU DEFINIRIA A ATIVIDADE
DA EMPRESA COMO UM BRAÇO
ESQUERDO DOS EMPRESÁRIOS.”
Bragança, Chaves, Valença, Alcoutim e
até já chegaram aos Açores e à Madeira.
E as pessoas passaram a ter acesso a formação profissional muito mais à mão.
“Nós conseguimos proximidade. É isso que nos destaca, é isso que faz com que
as pessoas queiram trabalhar connosco”,
salienta David Magalhães.
A internacionalização também está
nos planos da Earth Consulters, a começar por Moçambique, onde até já tem
uma estrutura montada. “Só que é muito complicado trabalhar num país como
Moçambique”, onde não existe uma entidade que reja a formação profissional,
não há legislação para que a empresa
possa avançar a 100% neste momento.
“Portanto, Moçambique ficou como
uma espécie de um apêndice da nossa
estrutura, embora tenhamos esperança
de que, daqui a 10 anos provavelmente,
estaremos em Moçambique e, espero,
com o sucesso que tivemos em Portugal
nos últimos 10 anos.”

