
A origem e o significado do nome 

ManWinWin 
 

Comecei a trabalhar na ManWinWin Software em 2008 e nestes 10 anos ‘de casa’ já me perguntaram 

muitas vezes: 

O que significa exatamente a palavra ManWinWin really mean?  

De onde é que veio?  

Quem é que se lembrou?  

Porquê? 

Para começar, deixo-lhe já um desafio: diga “…ManWinWin…” em alta voz ao seu colega do lado e peça-

lhe para repetir o que acabou de lhe dizer. Posso garantir-lhe que, qualquer que seja a resposta do/a seu 

colega, eu já a ouvi também. É fácil: 

WinWin. 

ManWin 

ManManWin 

WinManMan 

ManWinMan 

MãWiWi 

OneWinOne 

Mau-oui-oui 

WinMan 

Nas minhas frequentes visitas a empresas, em Portugal e qualquer parte do Mundo, chego à Receção e 

perguntam-me o nome e a empresa. Reconhecendo que não é um nome fácil, acabamos por “demorar” 

3 repetições até se conseguir quorum no nome ManWinWin Software. Eu acabo sempre por me rir 

(genuinamente!), é a piada repetitiva – a piada déjà vu – e, à terceira, acabo mesmo por soletrar: 

 Eu: “então é Man – de Manutenção, … depois é Win – de ganhar, e Win outra vez. WinWin” 

 Receção: “aaah ok (a sorrir – primeira vez que ouviu a piada, certo?), é como WinWin – ganham 

todos, certo?” 

 Eu: “Exatamente!” 

 



E então, mesmo antes de entrar para a minha reunião, estou, por um lado, bem disposto com o habitual 

momento lúdico, por outro, estou sempre a pensar no elemento desbloqueador que é sempre esta 

expressão “… situação WinWin”. E ponho-me a pensar no significado da expressão WinWin, no nome 

ManWinWin e na forma (se alguma!) como estariam relacionados um com o outro. 

Pequena nota histórica: 

 

Portanto, o nome ManWinWin foi criado em 2002, a minha única hipótese de perceber a origem do 

nome era perguntar a um dos Fundadores da empresa: 

 Onde, como e porque foi criado este nome ManWinWin? 

 Que significado é que tem? 

E fui perguntar ao Sr. Eng. Saraiva Cabral, meu Pai, 1ª Geração desta empresa familiar à qual dedicou 

quase 40 anos da sua vida profissional e cujo destino e continuidade confiou a 4 sócios, há cerca de 8 

anos: a mim (Comercial), ao meu irmão (Financeiro) e a 2 funcionários de longa data da empresa, com 

uma dedicação inigualável ao longo de 20 e 25 anos, respetivamente Engenharia e Programação, que, 

para além de sócios, são hoje bons amigos da família. 

E a resposta do Sr. Eng. Saraiva Cabral (ou Pai) à minha pergunta foi: 

INÍCIO CITAÇÃO 

ManWinWin? Bem…:  

 ‘Man’ vem da palavra ‘Manutenção’. Também significa Homem em inglês, entenda-se o 

ser humano, uma pessoa individual – independentemente da evolução tecnológica, 

nunca te esqueças que a nossa essência é sermos humanos – pessoas – em tudo o que 

fazemos. 

 ‘Win’ porque era baseado em Windows 

 ‘Win’ porque nos lembra constantemente da ‘situação WinWin’, onde o resultado é: 

todos ganham – nós e eles, o cliente 



- Primeiro, ganha o cliente porque tomou a boa decisão de comprar um bom 

software a uma boa empresa 

- Depois, porque o cliente sugere sempre melhorias no software de acordo com as 

suas necessidades (as necessidades do mercado) e com os seus desafios 

- Nós estamos constantemente atualizados em relação às necessidades dos nossos 

clientes (necessidades do mercado) e, objetivamente, a maior parte do 

desenvolvimento das novas versões do ManWinWin baseia-se nessas necessidades 

- As novas versões (updates) do software são gratuitas para estes nossos clientes 

ativos 

- Os novos updates do software incluem as sugestões que os nossos clientes deram, o 

programa continua a evoluír na direção das necessidades deles e na direção do 

mercado em si … e os nossos clientes continuam satisfeitos. 

WinWin. 

FIM CITAÇÃO 

 

WinWin! Nós ganhamos, eles ganham. Depois nós ganhamos de novo e eles ganham de novo também. E 

por aí for a. Temos muitas dezenas de clientes que já usam o ManWinWin há 10, 12, 15, até mesmo há 

20 anos, fazem os updates todos, evoluem de Geração para Geração … e isto só acontece quando há 

benefícios reais de e para ambas as partes. 

Hoje em dia, quando estou na Receção de uma empresa mesmo antes de entrar para uma reunião, eu já 

estou a desejar a tal piada déjà vu – porque esse momento lembra-me constantemente de quem somos, 

dos nossos principais valores. Lembra-me constantemente o que eu estou ali a fazer. 

 

 

Lisboa, 9 de janeiro de 2018, 

 

Rodrigo Seruya Cabral 

Managing Director na ManWinWin Software 

 


