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Comunicado de Imprensa 

 
HumanCap International e Cezanne Software Ibérica 

estabelecem parceria 
 

A HumanCap International e a Cezanne Software Ibérica estabeleceram recentemente um 

acordo de parceria que permitirá a ambas as empresas (e aos seus clientes) beneficiar e 

potenciar as áreas de expertise da outra.  

A Cezanne Software é uma empresa global que fornece soluções tecnológicas avançadas de 

Human Capital Management que ajudam as Organizações a melhorar, gerir, recompensar e 

reter as suas pessoas. A HumanCap International é uma empresa especializada em Executive 

Search e que possui uma grande experiência em projectos de Talent Management e Human 

Performance & Compensation.  

Através desta parceria, a HumanCap International passará a disponibilizar um conjunto 

alargado de serviços que visam assegurar o sucesso de implementação das soluções 

tecnológicas da Cezanne Software. 

Segundo Enzo de Palma Country Manager Portugal da Cezanne Software Ibérica, “a 

Cezanne Software está muito satisfeita por ter estabelecido esta parceria com a HumanCap 
International, empresa reconhecida pelo seu enorme conhecimento da área de Recursos 

Humanos e que será uma mais valia na implementação dos nossos produtos. A Cezanne 

Software está a estabelecer importantes parcerias Estratégicas com a finalidade de oferecer, tanto 
a nível de Produto como de Modelo de Negócio, soluções que sejam uma mais-valia para os seus 
Clientes e assim aumentar tanto os benefícios, como a satisfação dos mesmos. 

Para José Bancaleiro, CEO da HumanCap International, “A Cezanne Software, com as suas 

soluções avançadas e prestígio, é o melhor parceiro que podíamos encontrar. O nosso know-

how técnico aliado às soluções tecnológicas da Cezanne Software permitirão aos nossos 

clientes optimizar o seu investimento e assegurar o respectivo retorno.” 

Acerca da HumanCap International 
 

HumanCap International é uma empresa Internacional especializada Executive Search, Gestão 

de Talentos (atracção, identificação e segmentação e retenção de talentos) Consultoria em 

Human Performance (Gestão por competências, Gestão do Desempenho, Gestão de 
Remunerações e Planos de Incentivos) e ainda Executive Coaching e Gestão de Carreiras.  
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Acerca da Cezanne Software 
 
A Cezanne Software tem como actividade principal, tanto em Portugal como nos PALOP’s, a 

comercialização e implementação dos produtos de Software da Suite Cezanne para a Gestão e 
Planeamento de Recursos Humanos, assim como para o Desenvolvimento Organizativo. Aos 

nossos mais de 750 Clientes em todo o Mundo, reafirmamos o nosso compromisso de 
continuar a actuar no sentido de melhorar a nossa capacidade de resposta às suas 
necessidades. Em Portugal são clientes da Cezanne Empresas como a Instituto S. João de 

Deus, GESPURA, REN, José de Mello – Saúde, BPN, ZON, Centro Hospitalar do Porto, CGD ou 
EDP, entre outros. 

 
 

 
Para mais informações, por favor consulte os nossos website:  

http://www.humancapinternational.com  

http:/www.cezannesw.com/pt/ 

 
Contactos: 
José Bancaleiro 
CEO 
HumanCap International 
Jose.bancaleiro@humancapinternational.com  
+351 917 631 300 
 

 

 

 

Enzo De Palma 

Country Manager Portugal 

Cezanne Software Ibérica 

Enzo.DePalma@Cezannesw.com 

+ 351 91 605 04 98   
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