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Resolver o problema
da ineficiência

Paulo André, managing partner, e Tiago
Almeida Veloso, tax partner da Baker Tilly
Portugal (auditora e consultora), conversaram
connosco a respeito desta matéria,
descrevendo-nos as diferentes dimensões do
problema e esboçando eventuais caminhos.
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ce ser “muito mais fácil falar disto

de problemas, alguns são transver-

a uma drenagem significativa de

teoricamente do que aplicar na

sais, destacando a ineficiência. Em
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lenta em processos de mudança. O

A solução para a eficiência está nos
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volvem grandes estruturas, a bu-

tificado e explorado, concretamen-

logística”. Continuando, “a maior

refas informalmente e sem processos

consistentes, situação que é muito
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