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NOTAS

D
Olhemos para  

o futuro!
e quando em vez, relembro-me da obra de Miguel Cervan-
tes e da inglória luta de D. Quixote contra os moinhos de 
vento. Multas vezes permanecemos em lutas que não vale 
a pena continuar. E temos de ter a capacidade olhar para 
a frente. Penso que chegámos a essa fase no famoso PRR, 
bazuca. Já muito se falou, escreveu e discutiu sobre este 
plano. Desde o início que nos apercebemos que o plano 
tem muito Estado e é pouco virado para a Economia, para 
a sua recuperação, para as empresas, para o aumento da 

produtividade e competitividade. Foram feitas algumas alterações, o plano 
foi finalizado e entregue em Bruxelas, esperando-se agora que seja aprovado 
em Julho. Por isso, é altura de todos olharmos para a próxima fase, olharmos 
para a frente. Ou seja, passarmos para a fase de execução, pois temos um prazo 
relativamente curto e apertado para executar o plano. Devemos estudar apro-
fundadamente o plano desenhado e vermos como as empresas e a economia, 
devem aproveitar, e bem utilizar, os milhões de milhões de euros que vão ser 
disponibilizados. Em muitas áreas, em muitos sectores, existirão excelentes 
oportunidades de investimento, de adequação, de modernização. 

Deixemos assim de olhar para o passado, de curtir mágoas, e olhemos para 
o futuro, que é isso que realmente interessa neste momento.
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Neste encontro do Conselho Editorial da Executive Digest, 
foram diversos os temas em discussão, com especial atenção 
à retoma da economia e a situação das empresas. Foi ainda 
analisado o impacto do trabalho remoto nas empresas, e os 
planos que vão sendo delineados para quando for possível 
às pessoas voltarem aos seus locais de trabalho habituais.  
A importância do turismo na recuperação da economia, a 

situação da TAP, os efeitos do PRR e o fim das moratórias, 
foram também temas analisados. Por último foi discutido o 
tema da 20.ª Conferência da Executive Digest a ocorrer no 
próximo dia 27 de Maio na Culturgest.

O encontro mensal do Conselho Editorial da Executive 
Digest, realizou-se no passado dia 4 de Maio, no Hotel Vila 
Galé Ópera, a quem agradecemos a disponibilidade. 

A IMPORTÂNCIA DO TURISMO NA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA, A SITUAÇÃO DA TAP, OS 
EFEITOS DO PRR E O FIM DAS MORATÓRIAS ESTIVERAM EM CIMA DA MESA DE ALMOÇO

A RETOMA  
DA ECONOMIA

CONSELHO EDITORIAL
COM A PRESENÇA DE:

António Ramalho · Fernando Esmeraldo · Fernando Neves de Almeida · Gustavo Guimarães · João Duque · Jorge Rebelo de Almeida 
José F. Gonçalves · Luís Paulo Salvado · Manuel Lopes da Costa · Paulo Carmona · Paulo Macedo · Paulo Ramada

>> António Ramalho >> Fernando Esmeraldo >> Fernando Neves de Almeida
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CONSELHEIRO
POR :

João Duque
PROFESSOR CATEDRÁTICO DO ISEG

m boa verdade ninguém o teve porque 
até os seus detentores nunca lhe puseram 
a mão ou mesmo a vista em cima. O 
Bitcoin não existe nem existirá de modo 
físico. Ele é da espécie digital e é hoje 
um entre muitos milhares do espaço 
digital. No site coinmarketcap.com 
encontrarão informações registadas 
de mais de 9500 cripto-activos, dos 
quais, o mais popular, é sem dúvida 
o Bitcoin. Apesar de ainda hoje, re-
presentar metade da capitalização 
bolsista (isto é, da avaliação do total 
de cripto-activos expressa em dólares) 

já representou mais de 80% da mesma até Março de 2017. No 
total, as “cripto-moedas” valem hoje $2.154.498 milhões, o que 
representa 10% do total da capitalização da bolsa de Nova Iorque, 
20% do Nasdaq Americano e mais de metade da Euronext.

Sendo uma novidade, defendida por um clube de fãs e uti-
lizadores que quase se comportam como uma tribo, mas com 
interesse enorme em que outros venham também para este 
mundo digital, é natural que tenhamos mais dúvidas que cer-
tezas. E uma delas é sobre a natureza destes activos. Poderão 
eles ser uma moeda? Os seus defensores irão afirmar que sim 

até ao limite. Porém, uma moeda tem características que devem 
ser validadas antes de classificarmos estes activos como tal.

Recordemos que estes activos são gerados através de um 
processo de mineração, isto é, por desenvolvimento de processos 
criptográficos muito sofisticados, gerando códigos que não 
estão na posse de ninguém mas sim da rede de global. Nessa 
medida eles estão, aparentemente, mais seguros porque não 
dependem de um, mas da rede. Por outro lado, como assentam 
na tecnologia de blockchain eles permitem a rastreabilidade 
de todas as operações em que intervieram, isto é, permitem 
saber quem deteve aquele activo, de quem o recebeu e a quem 
o passou. No fundo, saber o todo, o passado e as origens de 
cada transacção! Isto seria a maravilha dos reguladores e 
entidades fiscais. Contudo, como as contas de registo destes 
activos não são associáveis a ninguém, porque a chave é 
totalmente anónima, essa rastreabilidade é apenas teórica. 

As autoridades norte americanas decretaram que a omissão 
da carteira de cripto-activos é condenável e sujeita, quem 
incumpre, a pesada pena de prisão. Mas se não houver decla-
ração, também nunca há a possibilidade de se saber a quem 
pertence determinada conta. Assim, está salvaguardado o 
sigilo, apesar de se afirmar (e em teoria poder ser) o contrário. 

Por outro lado, este anonimato tem também o enorme incon-
veniente de, em caso de perda do seu código de conta perder 

BITCOIN É HOJE UM NOME FAMILIAR A MILHÕES DE PESSOAS APESAR  
DA MAIORIA DELAS NUNCA TER TIDO UM BITCOIN NA MÃO

E
O que são?O que são?

Chamam-lhes moeda,Chamam-lhes moeda,
parecem moeda,parecem moeda,

mas não são moeda.mas não são moeda.
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o cripto-activo para sempre. Esqueceu? Perdeu! E não será 
recuperado por ninguém como poderia ser encontrado o baú 
enterrado no quintal... No mundo digital a perda é definitiva 
até que a memória regresse. E já sucedeu. Um programador 
alemão que tinha 7002 Bitcoins na sua carteira perdeu o código 
de acesso. Neste momento sabe que tem, mas não pode usar, 
o que corresponderá a $420 milhões. Nem ele nem qualquer 
um dos seus descendentes poderá alguma vez usufruir desse 
valor. Agora imagine como vai ser a vida dele a pensar no que 
poderia estar a fazer com aquele valor...

Voltemos às moedas. É clássico afirmar-se que uma moeda 
satisfaz determinadas funções: ser unidade de conta, ser meio 
de troca e poder ser meio de entesouramento.

Uma primordial função da moeda é poder ser a base de como 
se estabelecem preços numa sociedade. Uma moeda é uma 
referência comum. Se não existisse teríamos de estabelecer os 
preços de todo o tipo de bens ou serviços contra todo o tipo de 
bens ou serviços. Quanto custa este automóvel? Esta pergunta 
dificilmente teria resposta porque exigia primeiro que se per-
guntasse em que bens queria que respondesse... Se respondesse 
que queria o preço do automóvel em horas de aulas de Finanças 
para pagar, a resposta seria muito difícil de dar... Assim é fácil. 
O preço é estabelecido em euros e estabeleço o valor da hora de 
aulas em euros também. E assim é simples entendermo-nos. 

Mas ser unidade de conta tem ainda outra vantagem: permite o 
registo histórico das transacções e a contagem da actividade de 
modo simples. Permite condensar num simples número quanto 
vendeu o merceeiro apesar de ter vendido centenas de produtos 
diferentes. E permite estabelecer contratos com pagamentos 
futuros! Logo, ser unidade de conta implica uma estabilidade 
mínima do seu valor! Quando a estabilidade de valor não está 
assegurada, a referência não pode servir. Os cripto-activos 
têm sido tudo menos estáveis! Se quisesse pagar um automóvel 
de 30.000 euros com bitcoins (BTC), teria precisado de três 
BTC em Outubro, dois em Novembro, um em Janeiro de 2021 
e hoje só precisava de meio! Quem pagaria alguma coisa com 
tal moeda sabendo que amanhã poderá valer uma fortuna? 

Por outro lado a moeda tem de ser reconhecida como meio 
de troca o que lhe é conferido pelo curso legal forçado. Isto 
é, ao ser assumida como meio de pagamento por um Estado, 
todos os cidadãos desse Estado terão de aceitar a moeda em 
curso para liquidar dívidas ou para vender bens ou serviços. 
Um comerciante não pode recusar a venda de bens a quem 
apresentar a moeda com curso legal para liquidar a compra. 
Apesar de alguns anunciarem-se disponíveis para aceitar 
cripto-activos como meio de troca pelos seus serviços, não o 
são por todos, nem têm de ser.

Por fim a moeda pode ser usada como meio de entesouramento 
ou poupança. E neste aspecto, apesar destes cripto-activos 
não terem por base qualquer valor fundamental suportado 
por direitos ou por fluxos financeiros futuros, sendo activos 
especulativos, começam a ficar estabelecidos como meios de 
aplicação alternativa de investimento.

Contudo, é preciso ter em conta que nada os garante ou lhe 
dá valor intrínseco. E se é certo que o ouro pode ser usado para 
outros fins, também a quantidade que é usada para esses fins 
é diminuta. Porém o homem, com base na sua materialidade e 
características físicas, há milhares de anos que lhe reconhece 
colectivamente capacidade de armazenamento de valor. 

Os cripto-activos, não tendo qualquer materialidade, 
direitos subjacentes ou fluxos financeiros futuros vivem da 
exclusiva circunstância de todos os olharem como alguma 
coisa que todos aceitam ter valor. Mas no dia em que deixarem 
de acreditar que outros acreditam que todos acreditam... O 
valor esfuma-se como a luz que se apaga. E não se esqueçam 
de que precisamos mesmo de uma rede que valide a posse e 
a transferência dos cripto-activos. 

Em suma, chamam-lhes moedas, parecem moedas, mas não 
são moedas. O que são? São cripto-activos. Por enquanto. 
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294,6
MILHÕES

Segundo a ANACOM – Autoridade 
Nacional de Comunicações, as propostas 

feitas pelos operadores no leilão5G 
totalizaram 294,6 milhões de euros,  

no 79.º dia de licitação principal,  
com “seis rondas”.  

44%
Mais de duas mil empresas fecharam 

portas nos primeiros quatro meses deste 
ano, mais 44% face ao período homólogo  

do ano passado. Porém, registou-se  
um aumento de 4,5% do número  

de novas empresas.

46%
Cerca de 46% das empresas “zombie”  

da anterior crise recuperaram a 
viabilidade económica nos primeiros  

três anos após terem sido identificadas 
como tal, revela um estudo sobre a 
recessão 2008-2013 da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos.

1.382
MILHÕES DE EUROS

Segundos dados divulgados pelo  
Banco de Portugal, as novas operações 

de empréstimos para habitação 
aumentaram em Março para os 1.382 

milhões de euros, acima dos 999 milhões 
de euros do mês anterior e o valor  

mais elevado desde Janeiro de 2008, 
divulgou o Banco de Portugal.

FACTOS & 
NÚMEROS

Os Red Chili Peppers juntam-se à lista de artistas como Shakira,  
Kid Creole and the Coconuts e Bob Dylan, que venderam os royalties 
sobre um enorme catálogo dos seus hits como “Californication”  
e “Annie I’m Not Your Daddy”

S
egundo o Guardian, o negó-
cio foi feito por cerca de 125 
milhões de euros à sociedade 
de investimentos londrina 
Hipgnosis. Esta empresa é 
reconhecida internacional-

mente por já ter investido mais de mil 
milhões de euros nos últimos três anos na 
aquisição de royalties de hits de grandes 
artistas. Em Janeiro, a empresa adquiriu 
50% dos direitos musicais do catálogo de 
1180 composições de Neil Young num ne-

gócio que a imprensa britânica estima que 
tenha sido selado por mais de 135 milhões 
de euros. Desde o início do ano, a Hipg-
nosis já conseguiu levar o ex-guitarrista 
dos Fleetwood, Mac Lindsey Buckingham, 
o produtor Jimmy Iovine e até Shakira a 
assinarem contratos semelhantes. No final 
do ano passado, Bob Dylan fez o mundo 
da música tremer, quando a BBC anunciou 
que o artista tinha vendido o seu portefólio 
de composições à editora Universal Music 
por quase 300 milhões de euros.

RED HOT 
CHILI 
PEPPERS 
VENDEM  
ROYALTIES  
DAS SUAS  
MÚSICAS
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«Estou farto e 
cansado de ver as 
grandes empresas 
dos EUA a não 
pagaram a sua 
parte justa.»

ALEXANDRE QUINTANILHA
Deputado socialista. Afirmou que uma das lições  
da pandemia da COVID-19 foi a de agregar esforços  
para que exista um mundo mais sustentável.

«Ou nos ajudamos mutuamente  
ou naufragamos todos juntos.»

ANTÓNIO COSTA
Primeiro-ministro, na Cimeira Social  
que decorreu no Porto.

«Pôr Pilar Social no centro 
do debate europeu é um 
passo muito importante.»

JOE BIDEN
Presidente dos EUA, disse estar 
farto de ver grandes empresas 
a não pagarem impostos 
proporcionais à sua dimensão.

(( O QUE SE DIZ ))
ZOMATO PREPARA ENTRADA EM BOLSA
O grupo indiano de entrega de refeições visa angariar até mil milhões de euros com 
esta operação. Embora o prospecto não divulgue o preço a que serão colocadas 
as acções para negociação, o objectivo delineado fará deste IPO a maior operação 
deste género da Índia este ano, de acordo com um relatório da Bloomberg. Lançada 
em 2008 por Deepinder Goyal e Pankaj Chaddah, a startup indiana foi avaliada  
em cerca de 4,8 mil milhões de euros após uma ronda de financiamento superior  
a 220 milhões de euros liderada pela Tiger Global e a Kora, em Fevereiro de 2021.

ANA MENDES GODINHO
Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da 
Segurança Social, sustentou que apesar deste 
modelo de trabalho estar regulado desde 2003.

«O teletrabalho não pode gerar custos acrescidos  
ao trabalhador.»

TESLA PROCURA 
RECUPERAR 
QUOTA DE 
MERCADO  
NA EUROPA

A presença da Tesla no mercado europeu tem estado em rota descendente 
desde 2019, ano em que alcançou o maior índice de popularidade entre 
as marcas com veículos eléctricos. Contudo, um analista do sector antevê 
uma inversão da tendência em breve. De acordo com Matthias Schmidt, 
responsável pelo documento European Electric Car Report, a quota de 
mercado da empresa norte-americana poderá recuperar o crescimento para 
20% já este ano, aproximando-se do grupo Volkswagen, contra os apenas 
13% alcançados no ano passado. Segundo o mesmo analista, a Tesla vendeu 
mais carros eléctricos em 18 mercados europeus chave do que qualquer 
outro fabricante de automóveis em Março, com 23.841 novos registos.

Em 2015, a moeda foi lançada oficialmente e, desde então, o processo tem 
sido lento – quando comparado com a Bitcoin – mas a passo firme: esta 
semana, a Ethereum bateu um novo recorde aos chegar aos 3.500 dólares. 
Com o alcance deste marco, Vitalik Buterin terá sido o principal beneficiado: 
actualmente com 27 anos, o programador russo-canadiano tem cerca de 
333.500 moedas na sua carteira pública, o que significa que detém mais  
de 1,1 mil milhões de dólares. Segundo a CNN, estas contas permitem  
que o jovem programador passe a integrar o clube dos bilionários.

EM 2013, QUANDO TINHA APENAS 19 ANOS, VITALIK BUTERIN CRIOU 
AQUELA QUE VIRIA SER UMA DAS PRINCIPAIS CRIPTOMOEDAS A 
NÍVEL GLOBAL, A ETHEREUM

CRIADOR DA ETHEREUM 
JUNTA-SE AO CLUBE  
DOS BILIONÁRIOS
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POR :
Manuel Falcão
WWW.SFMEDIA.ORG

PLANO

COMO EVOLUI 
O ACESSO À 

INTERNET EM 
PORTUGAL?

SEGUNDO A ANACOM, NO FINAL  
DE 2020, A TAXA DE PENETRAÇÃO 
DOS CLIENTES RESIDENCIAIS DE 

BANDA LARGA FIXA FOI DE 86,5 POR 
100 FAMÍLIAS CLÁSSICAS, MAIS  

6,6 PONTOS PERCENTUAIS DO QUE 
NO FINAL DO ANO ANTERIOR

Em comparação com o ano anterior, o 
número de acessos de banda larga fixa 
aumentou em 193 mil acessos, tendo 

atingido 4,2 milhões. A fibra óptica foi a 
principal forma de acesso à internet em 

banda larga fixa (55,1% do total de acessos, 
+4,5 p.p. do que no ano de 2019). Em 

sentido contrário vão os acessos ADSL, que 
mantiveram a tendência de queda, tendo 

diminuído 22,7% em comparação com 2019. 
Os acessos fixos suportados nas redes. Em 
plena pandemia o tráfego total de internet 

em banda larga fixa aumentou 62,5% em 
2020, valor muito superior ao verificado 
em 2019 (28,3%) e à média dos últimos 
cinco anos (41,6%). A Anacom sublinha 
que o tráfego médio mensal por acesso 

foi de 198 GB, mais 55,0% do que em 
2019. Este crescimento foi muito superior 
à média dos últimos cinco anos e trata-se 
do crescimento mais elevado registado 

desde o início da recolha desta informação, 
em 2008. Por outro lado, ainda segundo 
a Anacom, o tráfego de internet a partir 

de banda larga móvel aumentou cerca de 
28% no ano passado, com os smartphones 

a serem o dispositivo mais usado. Um 
estudo recente da Marktest indica que 

no espaço desta última década, o número 
de portugueses que utiliza o smartphone 

para aceder à internet, octuplicou. De 
uma modesta penetração de 9% em 2010, 
esta plataforma foi subindo ano a ano, até 
ultrapassar o PC, em 2018. E, chegados a 
2020, destaca-se na liderança, com mais  

de 10 p.p. à frente do anterior líder. Assim, 
pelo 3.º ano consecutivo, o smartphone é  
a plataforma preferida (72%), continuando  

a aumentar a distância do anterior líder,  
o qual mantém agora valores estáveis.

O FUTURO DAS 
TRANSMISSÕES 
DESPORTIVAS
COM O INÍCIO DAS MEDIDAS DE DES-
CONFINAMENTO em vários países a 
maior parte das organizações ligadas a 
eventos desportivos de grande dimensão 
ambiciona que chegue rapidamente  o 
dia em que multidões possam voltar 
a assistir ao vivo aos seus desportos 
favoritos, complementando a economia 
do sector que tem só vivido desde há 
um ano de transmissões televisivas. 
No entanto, há dados que indicam que 
o interesse das gerações mais novas 
pelas transmissões tradicionais pode 
estar abaixo daquilo que é esperado. 
Um estudo recente realizado em Itália 
e divulgado pelo diário La Repubblica 
indica que a Geração Z (os nascidos 
entre 1996 e 2010) já não tem paciência 
para assistir a transmissões integrais 
e prefere ter acesso a resumos com os 
momentos decisivos dessas competi-
ções. Algumas empresas tecnológicas 
estão já a procurar seguir esta ten-
dência: a Buzzer é uma aplicação que 
permite ver os momentos salientes, 
por exemplo de um jogo de futebol 
– a aplicação envia uma mensagem 
quando um novo destaque, dentro da 
esfera de interesses do utilizador, está 
disponível e ele poderá vê-lo a partir 
de qualquer smartphone mediante o 
pagamento de cerca de 80 cêntimos. A  
Buzzer posiciona-se trabalhando em 
conjunto com os detentores dos direitos 

de transmissão das competições 
e procura criar uma nova fonte 
de receitas.

A venda avulsa de  conteúdos 
já é comum no digital mas por 
enquanto não é frequente no 
modelo dos canais por subscri-
ção. No entanto alguns canais de 

transmissões desportivas europeus já 
têm um modelo que permite comprar 
o visionamento jogo a jogo e outros por 
exemplo modalidade a modalidade. No 
fundo é o mesmo modelo dos jornais 
digitais que permitem comprar um 
artigo apenas, ou de serviços como a 
Apple TV que permite adquirir visio-
namentos de um filme. Em Portugal 
comprar transmissões isoladas não 
tem sido possível embora a Eleven, 
que é recente no nosso mercado, te-
nha algumas modalidades de venda 
segmentada. Com a concorrência a 
crescer e até plataformas internacionais 
a adquirirem direitos desportivos, a 
vida fica mais difícil para os canais 
mais antigos. A Sport TV registou 
um prejuízo de 5,7 milhões de euros 
no ano passado, um agravamento de 
569% face ao período homólogo, isto 
apesar de os assinantes de TV paga em 
Portugal terem triplicado em 20 anos 
– 93% das famílias utilizam o serviço, 
metade delas através de fibra óptica. 
O grande trunfo da SportTv continua 
a ser a transmissão das competições 
portuguesas. Só por si isso pode não ser 
suficiente, à medida que forem testadas 
outras formas de comercialização dos 
conteúdos desportivos. O modelo de 
negócio tradicional das assinaturas 
fixas provavelmente tem os dias con-
tados na forma em que existe hoje. 
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PLANO

Responsável pela Comunicação e 
Gestão de Relações Institucionais 
com as Associações de Doentes 
da Merck Portugal, assumiu a 
liderança da comunicação da 
companhia farmacêutica em 27 
países europeus. A nova head of 
Communications Mid Europe and 
Portugal vai permanecer sediada 
em Portugal, mas assumindo a 
gestão não só das prioridades de 
comunicação locais, mas também  
das regionais.

RITA REIS

JAMES PALMER
A UNBABEL, A PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA OPERAÇÕES 
LINGUÍSTICAS, anunciou a contratação do profissional para director financeiro (CFO). 
Mestre em Matemática e Estatística pela Universidade de Cambridge, chega à Unbabel 
depois de ter trabalhado no aconselhamento de diferentes sociedades gestoras de capital 
de risco, empresas tecnológicas emergentes, e de ter passado por empresas de alta 
rentabilidade como a Achilles Information Limited, onde foi director de vendas e estratégia, 
na MessageLabs, onde enquanto vice-presidente sénior de estratégia e desenvolvimento 
empresarial foi fundamental na venda da empresa à Symantec por 700 milhões de dólares.

LUÍS DE TORRES
O Conselho de Administração 

da ClarkeModet nomeou o 
advogado como o novo director-

-geral Corporativo do Grupo 
especializado em Propriedade 

Industrial. O novo executivo 
ocupará o cargo deixado por 

Farrokh Keneshkar, que se aposenta 
no final de Maio, após mais de seis 

anos à frente da multinacional. 
Tem quase 30 anos de experiência 
em consultoria e desenvolvimento 

de negócios em empresas 
multinacionais, particularmente nos 

sectores das telecomunicações, 
saúde e educação.

BRUNO CALVÃO
Com 10 anos de experiência no Grupo Pernod Ricard onde 
ocupou o cargo de Marketing e director Comercial, o novo 
country manager assume as novas funções no próximo dia 01 de 
Julho. «É nosso objectivo continuar a desenvolver marcas fortes 
como Jameson e Beefeater, através de formas de consumo 
inovadoras, como seja a criação de novos rituais, proporcionando 
verdadeiras experiências de marca ao consumidor português.»

«A LIDERANÇA É UMA PODEROSA COMBINAÇÃO 

DE ESTRATÉGIA E CARÁCTER.»
Norman Schwarzkopf
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PLANO

RIQUEZA
O CONCEITO DE VALOR – O QUE 

É E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA 
–, OUTRORA UM ALICERCE DO 
PENSAMENTO ECONÓMICO, 

DEIXOU DE SER DEBATIDO

Mariana Mazzucato, neste livro 
perspicaz e veemente, demonstra que 

se queremos introduzir reformas no 
capitalismo – que terão de ser radicais 

para transformarmos um sistema  
que está cada vez mais doente e  

não continuarmos a alimentá- 
-lo – precisamos urgentemente de 

perceber onde é produzida a riqueza. 
Que actividades a criam, quais delas se 
limitam a extraí-la e quais a destroem?

O VALOR DE TUDO
Autora: Mariana Mazzucato

DESIGUALDADES
O SÉCULO XX FOI DE ENORMES 

CONQUISTAS PARA AS MULHERES, 
MAS O CAMINHO AINDA É LONGO

Os homens têm duas vezes mais 
hipóteses de ocupar uma posição 

de liderança do que as mulheres e, 
nas economias mais avançadas, ser 

mulher significa receber apenas 62% 
do salário de um homem, para um 
trabalho e posição iguais. Estamos 
a negar a metade da humanidade 
o direito à emancipação plena e a 
causar danos sociais, económicos 
e até ambientais irreparáveis. As 

páginas deste livro desenham uma 
história feita de violência, escravidão 

e marginalização. Desigualdades 
com um custo humano incalculável, 
mas que segundo o Banco Mundial 
também retiram 160 mil milhões de 
dólares todos os anos à economia.

A ECONOMIA XX
Autora: Linda Scott

PENSADORES
COM CAPÍTULOS CURTOS 

E UMA ORGANIZAÇÃO 
CRONOLÓGICA CRITERIOSA

O presente livro debruça-se sobre 
as teses de grandes pensadores 

como Adam Smith, Karl Marx e John 
Keynes, bem como sobre marcos 

históricos, como a invenção do 
dinheiro, a ascensão do capitalismo 

ou a Grande Depressão, e sobre 
temas como empreendedorismo, 

desigualdade, economia 
comportamental e crashes 

financeiros. Um guia único, prático 
e elucidativo sobre o pensamento 
económico que moldou o mundo.

UMA BREVE HISTÓRIA 
DA ECONOMIA

Autor: Niall Kishtainy

«OS LIVROS SÃO OS TÚMULOS 
DOS QUE NÃO PODEM MORRER.»
GEORGE CRABBE
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POR :
Michael Grothaus, Fast Company

AT&T declarou que 
a HBO e a HBO Max 
tiveram um excelente 
primeiro trimestre de 
2021, conseguindo adi-
cionar 2,7 milhões de 
assinantes. Este aumento 

pode dever-se à controversa decisão da 
WarnerMedia de lançar todos os filmes 
da Warner Bros. de 2021 na HBO Max no 
mesmo dia da sua estreia nos cinemas.

A Warner Bros. lançou quatro filmes 
de Hollywood na HBO Max: “The Little 
Things”, “Judas and the Black Messiah”, 
“Tom & Jerry” e “Godzilla vs. Kong”. O 
último filme, “Godzilla vs. Kong”, terá sido 
o maior chamariz para os subscritores. 
Foi um dos filmes mais aguardados do 
ano e o facto de os assinantes da HBO 
Max terem tido acesso a ele sem custos 
adicionais no dia do seu lançamento nos 
cinemas foi uma das melhores propostas 
de valor para potenciais assinantes. 
Também durante o trimestre, a HBO 
Max estreou a “Liga da Justiça de Zack 
Snyder”, outro título antecipado.

Embora 2,7 milhões de novos assinantes 
sejam motivo de alegria para a AT&T, o 
número ainda se situa abaixo dos quatro 
milhões de assinantes adicionais da Ne-
tflix no seu trimestre mais recente. No 
entanto, os quatro milhões de assinantes 
da Netflix ficaram bem abaixo dos seis 
milhões esperados. E se os números da 
HBO Max agora revelam alguma coisa, é 
que os telespectadores subscrevem para 
ter acesso a conteúdos novos e de sucesso 
como “Godzilla vs. Kong”. Isso é algo que 
a Netflix deve ter em mente no futuro.

A

HBO MAX VÊ UM AUMENTO 
NO NÚMERO DE ASSINANTES 
GRAÇAS AOS FILMES DA WARNER
O LANÇAMENTO DE ÊXITOS COMO “GODZILLA VS. KONG” GRATUITAMENTE E NO MESMO DIA 
EM QUE O FILME CHEGOU AOS CINEMAS DEU FRUTOS
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No ano em que o banco fará 
a sua prova de vida ou de 
viabilidade, o CEO António 
Ramalho mostra-se confiante. 
Conheça as principais linhas 
do plano estratégico

«O ano de 2021 
é decisivo para 
o Novo Banco»

«O ano de 2021 
é decisivo para 
o Novo Banco»

CAPA
POR :

António Sarmento
FOTOS :

Nuno Carrancho
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CAPA

O
«O ANO DE 2021 É DECISIVO PARA O NOVO BANCO»

a um mecanismo de aproximação dupla 
à sua instituição. Além do relaciona-
mento habitual também utilizam meios 
digitais, o telefone, etc. Isso significa 
centrar a lógica na omnicalidade. Isto 
é, todos os canais devem ter a mesma 
acessibilidade possível. Neste espaço 
da Avenida da República, em Lisboa, os 
clientes podem sentar-se, falar com os 
seus gestores de conta e desenvolver as 
suas actividades, tanto os particulares 
como as empresas.

A relação com o banco faz-se através de  
sete canais e o balcão deixou de ser o 
principal. Porquê?
O balcão é um dos sete. O cliente é o 
centro e a sua experiência é uma ex-
periência que se quer o mais flexível 
possível. Umas vezes pretende estar aqui, 

outras pretende estar mais próximo de 
casa ou do seu emprego. Também vai 
querer estar pelo telefone ou através de 
uma app. O que pretendemos é que a 
experiência seja conjunta, comum e que 
beneficie todos os mecanismos que temos 
para tratar o cliente da mesma forma. 
O que fizemos aqui foi uma tentativa 
de revolução completa, trazendo todos 
os canais à mesma forma de contacto. 

De que forma é que a aposta neste novo 
modelo obriga a preparar as equipas?
A primeira é que obriga, de facto, a que 
as equipas façam parte integrante de 
todo um mecanismo mais tecnológico, 
relacional e com os mesmo objectivos. 
Obriga também a que as equipas tenham 
uma capacidade de coreografia muito 
diferente, porque estas lojas acabam 
por atender clientes que estavam aqui 
sediados, que nunca cá vieram ou que 
são do Porto e vêm a Lisboa. Isso obriga 
a uma outra leitura. Temos as nossas 
equipas em formação a trabalhar cons-
tantemente duas vocações distintas. A 
primeira é a utilização de todos os meios 
digitais que têm a sua disposição para 
trabalhar com os clientes; a segunda 
é aprenderem esta nova coreografia 
de contactarem com eles através de 
uma forma distinta. Já não vamos ter 
gabinetes para os receber. Vamos ter 
espaços onde estamos com os clientes 
a trabalhar. 

Com estas novas coreografias consegue ter 
um banco mais próximo dos portugueses?
A ideia de proximidade é a ideia de que 
todos os canais confluem para servir o 
cliente: na app, no mobile, no telefone 
ou no sofá. Tenho dito muitas vezes que 
estamos a fazer uma revolução de velu-
do, porque queremos estar próximo dos 
clientes e de forma mais conveniente. 

CEO do Novo 
Banco, António 
Ramalho, rece-
beu a equipa da 
Executive Di-
gest, em Abril, 
no balcão Mas-
ter da Avenida 
da República, 
em Lisboa. Este 
novo conceito 

insere-se no repensar de todo o modelo 
de distribuição e na forma de servir os 
clientes, de acordo com aquelas que têm 
sido as alterações de expectativas e de 
preferências. Uma empreitada que en-
volve não apenas os espaços físicos, mas 
também toda a concepção omnicanal da 
relação com o banco. Nesta entrevista, 
o gestor fala sobre a aposta neste novo 
modelo, mas também sobre os desafios 
da instituição para o futuro. O Novo 
Banco teve prejuízos de 1329,3 milhões 
de euros em 2020, um agravamento 
face aos 1058,8 milhões registados em 
2019. Aborda ainda outros temas como 
liderança, gestão, retenção de talento, 
euro digital e transformação digital no 
sistema bancário.

O Novo Banco está a apostar na remo-
delação da rede de balcões. O que está 
subjacente à criação destes novos espaços?
O banco, pelas características que teve, 
só tem passado para resolver e futuro 
para ambicionar. Nesse sentido, o futuro 
obriga a uma alteração profunda na 
forma como nos relacionamos com os 
clientes. Esta era uma tendência que já 
se verificava a alguns anos, mas a pan-
demia acabou por acelerar um conjunto 
de hábitos e democratizou-os perante 
quase todos os clientes, sejam eles mais 
novos, mais velhos, mais cultos ou menos 
cultos. Os clientes aderiram claramente 

O ANO DE 2021 
É DECISIVO E 
VAI FICAR NA 
MEMÓRIA DE 
MUITA GENTE, 
PORQUE É O ANO 
EM QUE O BANCO 
TERMINA O SEU 
PROJECTO DE 
REESTRUTURAÇÃO
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Isto vai ao encontro da banca do futuro?
Os bancos vão diferenciar-se da forma 
como acharem mais conveniente. Tenho 
um modelo para desenvolver em relação 
a este projecto do Novo Banco. O seu 
ponto mais fraco, que era ter um legado 
que tinha de resolver, torna-se curiosa-
mente no seu ponto mais forte, que é ter 
nascido das cinzas, reeinventado para 
ter futuro. Estamos a tentar desenhar o 
nosso futuro dentro de vários princípios: 
o princípio da parceria, porque achamos 
que não fazemos tudo bem. Há coisas 
que outros fazem tão bem ou melhor 
do que nós e podemos ser parceiros 
deles; uma Portugalidade porque somos 
um banco completamente focado no 
mercado português; um princípio de 
proximidade através do alargamento 
da proposta de valor e contactos com 
os clientes e, finalmente, um ponto de 
produtividade, que é aquele que torna 
mais eficaz e barato o serviço que pres-
tamos ao cliente. 

Considera que no futuro teremos, pro-
vavelmente, o fim da banca universal e 
da banca exclusiva?
Acho que a banca universal já morreu e 
ainda não se apercebeu que tinha mor-
rido. Já não conseguimos oferecer todos 
os serviços com a mesma qualidade aos 
clientes. E é por isso que optámos pelas 
parcerias e isso também alarga o espectro 
da banca. Por exemplo, em tudo o que 
eram regiões intermédias o Novo Banco 
criou um marketplace para favorecer que 
os seus clientes tivessem, por exemplo, 
produtos de elevada utilidade durante 
o período da pandemia. Isso foi possível 
fazer em 15 dias. Porquê? Porque isso é 
exactamente uma forma de conveniência 
que podemos oferecer aos nossos clientes. 
Mas, por outro lado, existe uma enor-
me preocupação em associarmo-nos a >> António Ramalho, CEO do Novo Banco

BALCÕES
O NOVO BANCO TEM UM NOVO CONCEITO DE BALCÃO QUE SE 
INSERE NO REPENSAR DE TODO O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO E NA 
FORMA DE SERVIR OS CLIENTES, DE ACORDO COM AQUELAS QUE 
TÊM SIDO AS ALTERAÇÕES DE EXPECTATIVAS E DE PREFERÊNCIAS



22     MAIO 2021

>> «É na economia portuguesa que queremos 
alocar os nossos activos, esforçar toda a 
competência e apostar fortemente. Isto  
é uma aposta definitiva, foi assumida»

quem possa concluir um serviço global 
às famílias, aos clientes, às empresas. 

Será talvez a criação da banca próxima 
e inclusiva?
De alguma maneira isso vai obrigar 
a uma certa especialização, em que 
beneficiamos da nossa vantagem com-
petitiva. Qual é a vantagem que o Novo 
Banco sempre teve historicamente ou 
tem obrigação de a ter? Foi sempre um 
privilégio sobre as empresas porque 
sempre concentrou nelas boa parte 
da actividade. Ora estamos também a 
transferir toda essa experiência para 
os particulares. Costumamos dizer 
que somos um banco de empresas, 

um banco de negócios e um banco de 
profissionais. Estamos a tentar dar 
uma resposta integrada, omnicanal e 
diferenciada porque achamos que é isso 
que nos distingue. 

A pandemia acelerou a transformação 
digital na banca portuguesa?
A pandemia acelerou várias tendências 
que já se verificavam, nomeadamente as 
de adopção digital. Na minha opinião, 
além disso, acelerou a democratização 
dos seus acessos. Hoje, não há muita 
diferença entre o utilizador até aos 25 
anos e o utilizador acima dos 65. Estão 
ambos disponíveis para a utilização de 
instrumentação digital, naquilo que são 
as necessidades bancárias. Simultanea-
mente, a pandemia veio colocar novos 
desafios do ponto de vista de hábitos, 
de consumos, alguns deles que não 
conseguimos determinar ainda com 

precisão. Por exemplo, a marcação de 
reuniões prévias para que não haja 
confluência à hora de almoço de toda a 
gente ou a tentativa de ter tratamentos 
diferenciados e privilegiados na relação 
com as pessoas. A integração destes 
mecanismos no próprio telemóvel – o 
facto de se marcar uma reunião por 
telemóvel e quando chegar aqui sentar-
-se na reunião e ser imediatamente 
recebido – torna também diferente 
a exigência que o cliente tem sobre a 
instituição financeira. A pandemia 
acelerou e alterou alguns dos hábitos 
de consumo. 

O Novo Banco tem uma relação muito 
próxima com startups de tecnologia 
financeira. Como é que esta cooperação 
entre fintechs e players da banca pode 
beneficiar os consumidores?
Foi o que lhe disse quando afirmei que a 
banca universal já estava morta e muitos 
não o queriam reconhecer. Isso significa 
um culto da parceria. E a parceria para 
nós é um culto. Não é um favor ou um 
negócio. Queremos encontrar com os 
nossos parceiros – e ao nível do banco 
digital temos um conjunto de parcerias 
muito alargadas com fintechs – e que nos 
permitem sermos melhores em algumas 
coisas que faríamos piores. E também 
mais rápidos e ajustados em algumas 
coisas que faríamos de forma mais lenta, 
menos ajustada e menos adaptável. No 
fundo é o valor de quem reconhece com 
humildade que associando-se a terceiros 
é melhor do que estar sozinho. 

Quais as estratégias do Novo Banco para 
ser o parceiro das empresas? 
Temos tido sempre essa grande preocu-
pação. Somos conhecidos como o banco 
das PME e é verdade que o somos. Temos 
uma posição destacada nesse mercado, 

CAPA
«O ANO DE 2021 É DECISIVO PARA O NOVO BANCO»
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na capacidade de internacionalização, 
na facilidade com que colaboramos nas 
exportações e no desenvolvimento do 
Trade Finance. Somos considerados 
há anos o melhor banco português em 
Trade Finance, mesmo nos momentos 
mais difíceis. A verdade é que temos nos 
pequenos negócios uma capacidade de 
sectorização e responsabilidade muito 
grande. Associado a isso, os profissionais 
que desempenham as funções, quer na sua 
profissão liberal, empresas ou pequenos 
negócios acabam por ser também a nossa 
lógica de actuação. O que pretendemos 
é uma relação de profissionalismo clara 
em relação aos nossos clientes. E esses 
três segmentos de negócio são funda-
mentais: os profissionais, os negócios 
e as empresas.  

A banca de particulares é diferente da 
banca de empresas?
Tenho dito muitas vezes que há uma 
distinção grande entre a banca de 
particulares e a banca de empresas. 
Enquanto a banca de empresas encontra 
as suas soluções e promove-as, digamos 
assim, a banca de particulares é uma 
banca que depende, normalmente, das 
condições de mercado. Isto é, se há 
necessidade de casa própria aumenta o 
crédito à habitação. Se há necessidade 
ou desejo de consumo aumenta o crédito 
ao consumo e assim sucessivamente. 
Diria que é quase a procura que deter-
mina a oferta. O que queremos trazer 
para a banca de particulares é também 
um bocadinho da nossa experiência 
em empresas. Porque não oferecer às 
pessoas condições preferenciais para 
mudarem de casa quando há condições 
que o justifiquem – ainda que as pessoas 
não tenham detectado se precisam ou 
não de mudar de residência. Não vamos 
naturalmente impôr nada. Mas pode-

mos antecipar, com base nos nossos 
princípios de inteligência artificial e 
de conhecimento, boas oportunidades 
para os nossos clientes. Quer do ponto 
de vista da sua formação pessoal, desen-
volvimento profissional ou localização. 
É essa experiência progressiva que es-
tamos a tentar fazer também ao nível 
dos nossos sistemas internos.  

O Novo Banco vendeu recentemente 
a sucursal de Espanha ao Abanca. Esta 
transacção representa a prossecução da 
estratégia de reafectação de recursos à 
actividade bancária em Portugal?
Toda. Durante todo o processo de reestru-
turação vendemos 15 sucursais. Faltava 
vendermos a décima-sexta. Quisemos 
dar uma demonstração clara ao mercado 
de que a nossa concentração está em 
Portugal. É na economia portuguesa 
que queremos alocar os nossos activos, 
esforçar toda a competência e apostar 
fortemente. Isto é uma aposta defini-
tiva, foi assumida. Não há forma mais 
clara do que vender todas as operações 
internacionais e concentrarmo-nos em 
Portugal. Está escrito que seremos o 
banco dos portugueses. 

Para este ano de 2021, o que espera do 
Novo Banco ao nível do crescimento 
e rendibilidade? [O Novo Banco teve 
prejuízos de 1329,3 milhões de euros 
em 2020]
O ano de 2021 é decisivo e vai ficar na 
memória de muita gente, porque é o ano 
em que o banco termina o seu projecto 
de reestruturação, um projecto assinado 
em 2017 entre o estado português e a 
Comissão Europeia. O ano 2021 é o 
que de alguma maneira faz a prova de 
vida ou a prova de viabilidade. Então é 
decisivo. Esperamos sobretudo que seja 
o ano em que de repente toda a gente 
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vai acordar e ver que o Novo Banco, 
enquanto fazia a parte difícil da reestru-
turação, foi preparando discretamente, 
fora do barulho das luzes, esta enorme 
revolução que vê aqui. Toda a gente 
estava preocupada com as vendas que 
tínhamos de fazer, dos passivos históri-
cos, de como limpávamos o balanço. Em 
simultâneo com essa função, que era o 
banco legado, estavamos a desenvolver 
um banco recorrente, olhando para 
uma nova filosofia de banca, uma nova 
perspectiva sobre os clientes. E sabe 
porque o fazemos? Porque a existência 
do banco depende dos clientes e deve-se 
aos clientes. Foram eles que quiseram o 
banco e são eles que em última instância 
são a nossa Assembleia Geral, que reúne 
todos os dias, e que nos vota ou não vota 
em função da qualidade de serviço que 
lhes prestamos. 

O Novo Banco está a preparar um Plano 
Estratégico para os próximos três anos...
É um Plano Estratégico que já está 
muito ponderado e encaixa naquilo que 
hoje é obrigatório e que a banca faz, um 
plano de médio prazo, um plano de três 
anos. Mas que no nosso caso quisemos 
que fosse ajustado a esta transformação 
que se verificava. Portanto, quisemo-lo 
fazer a meio do ano e não logo no início. 
Isto é, não só comprometermo-nos com 
aquilo que estamos comprometidos com 
os reguladores, mas também uma visão 
completamente diferenciadora, que é 
como é vamos trabalhar para o futuro. 

Em que vai consistir esse plano? Prevê 
redução do rácio de malparado para 4% 
em 2022, por exemplo?
Os objectivos são muito simples e ba-
sicamente diria que tem três grandes 
alavancas que são absolutamente fun-
damentais: primeiro, uma lógica de 

distribuição omnicanal. Queremos uma 
cobertura do todo nacional em 90%, mas 
queremos uma cobertura em que esse 
todo nacional represente a possibilidade 
de aceder a todos os canais de acesso 
ao banco. Depois, teremos também a 
reconfiguração dos objectivos de marca. 
Isto é, a nossa marca como um todo quer 
posicionar-se no mercado, baseados na 
diferenciação, do foco em Portugal, na 
proximidade, na produtividade e parceria. 
E, depois, a alteração disso para um nível 
de eficácia que terá de ser muitíssimo 
grande, através do desenvolvimento do 
digital, dos sistemas de robotização e 
automatização, da alteração dos custos 
para um nível de custos exemplares para 
a banca portuguesa e para a banca na 
ibéria. E, finalmente, um dos passos 
para isso, por exemplo, é a alteração de 
sede para que possamos assim estar com 
um modelo particularmente eficiente 
de funcionamento. 

Defende que tem de haver solução so-
bre fim das moratórias até Maio. O que 
significa adiar para Setembro?
As moratórias foram uma solução encon-
trada em Portugal e em outros países, 
mas em Portugal com uma importância 
particularmente relevante. Foi mesmo 
a solução em que de alguma maneira 
se criou a primeira vacina contra a 
ansiedade. Porque isso permitiu que 
os nossos empresários pudessem estar 
concentrados na saúde dos seus co-
laboradores, na gestão dos produtos, 
na relação com os fornecedores ou na 
eficiência da venda. Permitiu retirar-
-lhes ansiedade e deixá-los focados 
naquilo que era fundamental: a gestão 
dos seus activos e do seu negócio. Agora, 
naturalmente, a moratória é sempre um 
adiamento e precisa de uma segunda 
dose. Esta segunda toma tem de ser tão 
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eficaz como a primeira. As moratórias 
vão, inevitavelmente, ter de terminar 
como as vemos hoje, com este carácter 
geral, em Setembro. Quanto mais cedo 
pudermos definir qual vai ser a partilha 
de risco que vamos gerir para que isso 
aconteça, mais cedo falaremos com os 
empresários. E menos ansiedade haverá 
em Setembro.

Como caracteriza a situação da banca em 
Portugal e quais os principais desafios? 
Acho que temos três grandes desafios. 
O desafio de transparência é um desafio 
óbvio, porque cada vez mais a exigência 
que existe sobre a banca é que seja com-
preendida e percebida. E isso não tem 
sido fácil. Tivemos uma experiência muito 
negativa no passado sobre a percepção 
daquilo que forma os temas financeiros 
internacionais. Acho que devíamos ala-
vancar em cima desta crise, onde fomos 
em alguns casos mesmo solução, para 
reconfigurar o nosso contrato com a 

sociedade. Os nossos clientes têm muito 
boa relação com cada um dos bancos. 
E é preciso alargar esse contrato a um 
contrato de boa relação com a sociedade. 
A sociedade tem de perceber a utilidade 
da banca e, para isso, a banca tem de se 
fazer conhecer, tem de perder tempo a 
explicar-se e de suportar, às vezes e com 
paciência, alguma da insatisfação que 
existe com ela. O segundo aspecto, a 
conveniência, é fundamental. Só somos 
um serviço útil se formos sempre conve-
nientes para a resposta financeira que 
os clientes precisam e em relação aquilo 
que é o negócio tradicional da banca: 
a captura de poupanças, a concessão 
de crédito e o sistema de pagamentos. 
Estes três grandes blocos de actividades 
são absolutamente fundamentais como 
a estrutura de conveniência. Mas há 
um terceiro bloco, que é o custo certo. 
Isto é, a banca tem de o fazer com um 
custo suficientemente atractivo para 
ser compreendido, percepcionado e 

recebido, porque a conveniência tem de 
ser ao custo certo. 

Qual é a sua opinião sobre o euro digital e 
que consequências poderá trazer à banca?
O problema que me está a colocar tem 
a ver um pouco mais com o sistema de 
criptomoedas. O problema das cripto-
moedas é que nasceram de um modelo 
de mineração estruturado em relação 
ao desenvolvimento daquilo que eram 
utilidades do ponto de vista de uma ges-
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muito esta noção de que só 
estamos em condições para de-
sempenhar as nossas funções 
profissionais com serenidade se 
também estivermos muito bem 
do ponto de vista físico», acres-
centa à Executive Digest. 
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tão integrada de sistemas informáticos 
de longa duração. Ganhou um aspecto 
especulativo que é tradicional nestes 
modelos e, portanto, actualmente temos 
uma coisa que é a existência de uma 
espécie de soluções digitais aparente-
mente úteis – mas por não terem curso 
legal ou curso obrigatório em nenhum 
país – acabam por ser potencialmente 
um risco enorme para quem investe 
neles. Portanto, a primeira coisa que 
lhe queria dizer é que poderemos estar 
perante uma espécie de bola de neve de 
problemas especulativos, criado em cima 
de uma perspectiva de valorização que 
não existe. Ora, dos erros que as cripto-
moedas podem representar do ponto de 
vista desta apreciação, há algo que tem 
de se perceber: é que as pessoas estão 
à espera de ter soluções de pagamentos 
cada vez mais convenientes, mais rápidas 
e reorganizadas. Por isso, se os bancos 

centrais olharem de uma forma mais 
intensa, não é impossível que se criem 
soluções digitalizadas e que tenham curso 
legal. O sucesso das evoluções depende 
sempre de modelos cooperativos. Ora 
o euro digital vai precisar exactamento 
do mesmo. Se quisermos ser um pouco 
mais agressivos e criativos em modelos 
de pagamentos partilhados vamos ter 
de entrar em modelos de cooperação 
e criar sistemas de que sejam úteis e 
beneficiados por toda a gente.  

Em tempo de crise, como se alavanca a mo- 
tivação e retém talento nas organizações?
Esse é o grande desafio. A primeira coisa 
é que nos devemos motivar a nós próprios. 
E, portanto, temos de acreditar que a 
crise é algo em que temos capacidade 
de resposta. Diria que em crise exige-se 
10% de inspiração, 90% de transpiração e 
mais 100% de convicção. Ou seja, só com 
200% é que se resolvem os problemas. 
E resolvem-se os problemas através de 
uma forte credibilidade naquilo em que se 

acredita mesmo quando ninguém acredita 
em nós. Mas também é importante estar 
ladeado de pessoas que sejam capazes de 
gerir essas expectativas. Com esta longa 
experiência de crises que temos – e ainda 
por cima sou um gestor conhecido por 
ter uma certa atracção, ou pelo menos 
o mercado tem uma certa atracção por 
mim quando há crises – dou um conselho: 
corpo são em alma sã. A capacidade de 
convivermos com uma boa saúde física 
e mental simultaneamente com uma 
boa capacidade de tomar decisões. Um 
segundo aspecto é ter uma boa plataforma 
de refúgio e que consiga separar isso da 
sua vida profissional. E o terceiro, muita 
convicção, além dos 10% de inspiração e 
dos 90% de transpiração que a qualquer 
gestor é exigido. 

Na sua opinião, qual será a curva da re- 
cuperação da economia portuguesa?
Tenho dito, e ainda não mudei, que vai ser 
a curva “nike”. Isto é, a crise é global, de 
todos, e é uma crise de imprevisibilidades, 
mas a assimetria das recuperações é evi-
dente. De sector para sector, de empresa 
para empresa, de região para região. E, 
portanto, é preciso percebermos muito 
bem essa evolução. Mas a recuperação 
vai ser relevante. Todas as crise, no en-
tanto, têm uma vingança. Acredito que a 
vingança desta crise vai-se aproximar do 
consumo. Julgo que o que vai acontecer 
será também uma rapidez grande com 
que as pessoas voltarão inevitavelmente 
ao consumo. Com pequenas alterações 
do ponto de vista de hábitos, claro, mais 
digital, e-commerce, sustentabilidade 
e bem-estar com o ambiente. Acredito 
que haja também uma procura adicional 
de proximidade nas cadeias de forneci-
mento e nas cadeias de valor, que pode 
alterar substancialmente o modelo de 
relacionamento da economia mundial. 

«O ANO DE 2021 É DECISIVO PARA O NOVO BANCO»

>> Balcão Master da Avenida da República,  
em Lisboa
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requentemente, é difícil com-
preender porque é que um líder 
com um historial de sucesso de 
repente e inesperadamente não 
vai ao encontro das expectati-
vas. Esta forma aparentemen-
te abrupta e imprevisível de 
fracasso da liderança – a que 
nos referimos como “descar-
rilamento do líder” – pode ser 

um resultado difícil de compreender e de gerir 
pelas organizações.

Ainda antes da pandemia, o fracasso imprevisto 
da liderança era um problema generalizado entre 
as organizações, com uma estimativa de 50% dos 
líderes a fracassar (o que significa que metade dos 
que são inicialmente bem-sucedidos acabarão por 
ser despedidos). O fracasso da liderança há muito 
que representa um risco financeiro significativo 
para as organizações, dados os custos de recruta-
mento, selecção, integração e formação de líderes 
substitutos – custos que podem chegar até três 
vezes o salário de um executivo, em alguns casos. 
O fracasso da liderança pode também ter efeitos 
colaterais negativos na produtividade de outros 
membros da organização, bem como no moral 
e reputação da empresa. Isto é particularmente 
verdade quando os líderes foram bem-sucedidos 
no início e se esperava que continuassem a ter 
um desempenho de alto nível.

A nossa investigação fornece uma visão alar-
gada sobre o fracasso da liderança, oferecendo 
às organizações e aos seus membros possíveis 
razões pelas quais um líder se desvia do seu 
rumo e, mais importante, como evitar estes 
descarrilamentos em primeiro lugar.

O PROBLEMA DE CULPAR A 
PERSONALIDADE DE UM LÍDER
Boa parte das pesquisas anteriores as-
sumiu que os líderes que estão em 
risco de descarrilar – ou que já 
descarrilaram – possuem 
falhas de personalidade 

F
ou envolvem-se em comportamentos que não 
são adequados para a liderança. Estas análises 
aludem a traços de personalidade arraigados 
que são indesejáveis e susceptíveis de levar ao 
fracasso. Traços que incluem argumentação, 
arrogância, egocentrismo, agressividade e vo-
latilidade. Outras características que têm sido 
associadas ao descarrilamento do líder incluem 
a falta de autoconsciência e de confiança, bem 
como a procura de conflitos e a indiferença.

Há muitos exemplos na vida real de líderes 
que fracassam porque os seus traços narcisistas 
resultam em comportamentos pouco éticos e 
egoístas (por exemplo, Enron) ou num ambiente 
de trabalho tóxico (por exemplo, Uber). E embora 
em alguns casos a personalidade de um líder 
possa realmente ser o factor determinante do 
seu próprio descarrilamento, existem numerosas 
outras causas potenciais. Embora seja tentador 
atribuir a queda de líderes bem-sucedidos às 
suas falhas de carácter, os humanos são 
susceptíveis a uma forma de precon-
ceito cognitivo conhecido como o 
erro de atribuição fundamen-
tal – uma tendência para 
atribuir as acções de 
outras pessoas 
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Apesar das perdas 
significativas que 
as organizações 

enfrentam quando 
um líder descarrila, 

sabemos pouco 
sobre a razão por 

que isto acontece. O 
pouco que sabemos 
baseia-se em provas 
limitadas que muitas 

vezes atribuem o 
descarrilamento 

à personalidade e 
desempenho do 

líder. Estes factores 
dificilmente são 

responsáveis pelos 
incidentes de 

fracasso inesperado 
da liderança. 

Olhando para a 
taxa crescente de 
descarrilamento 

de líderes – na sua 
maioria, mulheres – 

durante a pandemia, 
parece que as 
mudanças nos 

factores contextuais 
explicam melhor 
porque é que os 

líderes fracassam.

DESCAR-
RILAR
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final de 2020, «quase três milhões de mulheres 
norte-americanas perderam os seus empregos 
ou deixaram a força de trabalho». Estas mulhe-
res estão a afastar-se de posições de liderança 
e de uma maior progressão devido a restrições 
contextuais e não por causa de qualquer tipo de 
traço de personalidade “sombrio” (ou por falta 
de tentativas).

O PROBLEMA DE SE CONCENTRAR  
APENAS NO DESEMPENHO
Persiste uma ilusão de objectividade nas avalia-
ções de desempenho. Queremos acreditar que se 
as organizações utilizarem métricas explícitas e 
quantificáveis, podem livrar-se de armadilhas 
perceptuais. Por exemplo, podemos assumir 
que, dadas as extremas restrições contextuais 
da pandemia, um líder de alto desempenho que 
continua a demonstrar um desempenho consis-
tente e forte deve ser visto favoravelmente. No 

a características individuais e o nosso próprio 
comportamento a circunstâncias externas. 
Consequentemente, concluir que os líderes são 
sempre os únicos responsáveis pelos seus fracas-
sos pode ser prematuro. O problema de culpar a 
personalidade de um líder é que ignora o papel 
que o contexto organizacional desempenha 
na explicação do que os líderes fazem, como o 
fazem, e porquê.

Exemplo: a pandemia ofereceu exemplos 
claros do descarrilamento de líderes devido a 
factores externos. Por exemplo, a ideia de ter 
crianças em casa, enquanto ao mesmo tempo 
se tenta trabalhar um dia de trabalho completo 
(ininterrupto) rapidamente se revelou insusten-
tável. Esta circunstância tem sido especialmente 
desafiante para as mulheres líderes a quem – in-
dependentemente da educação ou rendimentos 
– é relegada a maior parte dos cuidados infantis 
e das tarefas domésticas. O resultado é que, no 

APOIOS:

A PANDEMIA OFERECEU EXEMPLOS CLAROS 
DO DESCARRILAMENTO DE LÍDERES DEVIDO A 
FACTORES EXTERNOS. POR EXEMPLO, A IDEIA 
DE TER CRIANÇAS EM CASA, ENQUANTO AO 
MESMO TEMPO SE TENTA TRABALHAR UM DIA 
DE TRABALHO COMPLETO (ININTERRUPTO) 
RAPIDAMENTE SE REVELOU INSUSTENTÁVEL

Boa parte  
das pesquisas 
anteriores assumiu 
que os líderes que 
estão em risco de 
descarrilar – ou que 
já descarrilaram – 
possuem falhas de 
personalidade ou 
envolvem-se em 
comportamentos 
que não são 
adequados para  
a liderança
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!
OS LÍDERES PODEM 

SER VISTOS COMO UM 
DESCARRILAMENTO 

AOS OLHOS DAS SUAS 
ORGANIZAÇÕES SE 

NÃO DEMONSTRAREM 
UMA TENDÊNCIA 

ASCENDENTE NO SEU 
DESEMPENHO

AS ORGANIZAÇÕES AINDA SENTEM ESTE 
“AUMENTO REDUZIDO DE DESEMPENHO” 
DE FORMA NEGATIVA, MESMO QUE OS SEUS 
LÍDERES RECENTEMENTE PROMOVIDOS 
ESTEJAM A TER UM BOM DESEMPENHO  
NAS SUAS NOVAS RESPONSABILIDADES

entanto, quando se trata do descarrilamento do 
líder, a investigação sugere que consistência no 
desempenho não é suficiente. Pelo contrário, 
os líderes podem ser vistos como um descarri-
lamento aos olhos das suas organizações se não 
demonstrarem uma tendência ascendente no 
seu desempenho.

No nosso trabalho sobre este tópico, anali-
sámos como as mudanças nas exigências do 
trabalho, que normalmente acompanham o 
progresso da liderança, podem vir a alimentar 
a subjectividade nas avaliações de desempenho. 
À medida que os líderes ascendem a posições 
mais elevadas, as exigências que correspondem 
aos seus cargos aumentam naturalmente. No 
entanto, mesmo perante o aumento das exi-
gências, as expectativas organizacionais per-
manecem muitas vezes inalteradas: espera-se 
uma trajectória ascendente. Pouco se pensa nas 
realidades associadas à ascensão a um novo 
cargo, que normalmente incluem a necessidade 
de o líder se ajustar a um novo grupo, assim 
como assumir novas responsabilidades e ganhar 
novas competências.

Por outras palavras, para muitos líderes, a sua 
capacidade de desempenhar a níveis cada vez 
mais elevados abranda naturalmente à medida 
que gastam tempo a aprender e a ajustar-se às 
suas novas responsabilidades. No entanto, as 
organizações ainda sentem frequentemente este 
“aumento reduzido de desempenho” de forma 
negativa, mesmo que os seus líderes recentemente 
promovidos estejam a ter um bom desempenho 
nas suas novas responsabilidades.

Voltando ao nosso exemplo pandémico relati-
vamente ao descarrilamento de mulheres líderes, 
vejamos como as organizações têm respondido 
às mudanças nas exigências do trabalho. No 
campo dos cuidados de saúde, por exemplo, o 
aumento da quantidade e urgência do trabalho 
traduziu-se numa maior necessidade e procura 
de mais horas de trabalho. No entanto, para 
além das medidas provisórias, como horários 
f lexíveis e licenças não remuneradas, as ex-
pectativas de desempenho ligadas ao número 
e duração de turnos permanecem em grande 
parte as mesmas. O que tem sido ignorado são 
as condições bélicas em que estas horas têm sido 
registadas; com o número de mortes nos EUA 
a exceder 500 mil no início de 2021, espera-se 
que os profissionais de saúde prestem cuidados 
da mais alta qualidade num contexto em que o 
aumento da carga de trabalho e outras pressões 
têm exigido um significativo custo psicológico. 
Resultado: os líderes, muitos deles mulheres, 
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DESAFIOS
Para muitos líderes, a sua capacidade 
de desempenhar a níveis cada vez 
mais elevados abranda naturalmente à 
medida que gastam tempo a aprender
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estão a abandonar os cuidados de saúde e ou-
tros campos que se têm mostrado relutantes ou 
incapazes de se adaptar ao contexto em que o 
desempenho dos líderes é avaliado.

EVITAR O DESCARRILAMENTO  
DOS LÍDERES
Em geral, mas especialmente durante crises 
que podem agravar as forças externas, tentar 
eliminar os maus líderes concentrando-se nos 
seus traços de personalidade não é uma estra-
tégia de sucesso. (De facto, a maioria dos nossos 
actuais mecanismos de selecção que envolvem a 
personalidade favorecem efectivamente a selecção 
de líderes com o tipo de confiança que se pode 
transformar em arrogância e o tipo de ousadia 
que pode levar à impulsividade.) Concentrarmo-
-nos puramente no desempenho, ignorando as 
mudanças dramáticas nas exigências contextuais 
dos líderes, argumentamos, é também uma es-
tratégia condenada ao fracasso.

Em vez disso, vemos quatro áreas em que as 
organizações devem concentrar-se para con-
seguir evitar futuros descarrilamentos através 
da detecção precoce e de melhores sistemas de 
apoio. Cada área representa um tipo diferente de 
exigência que os líderes muitas vezes enfrentam 
nas suas funções.

 Exigências do cargo. Paradoxalmente, quanto 
mais um indivíduo progride ao longo de uma 
trajectória de liderança, menor é a probabilida-

de de que receba formação e desenvolvimento 
específicos e adequados ao nível do cargo. Da 
mesma forma, embora as organizações despen-
dam frequentemente esforços significativos para 
assegurar um alinhamento entre as características 
e o contexto para os colaboradores na fase de 
recrutamento, esse alinhamento é muitas vezes 
confundido com o registo de alto desempenho 
de um líder estabelecido. As organizações têm 
menos probabilidades de avaliar rigorosamente 
os líderes historicamente bem-sucedidos tendo 
especificamente em conta o alinhamento com 
contextos novos ou alterados.

 Exigências da equipa. Quando o papel de 
um líder muda o suficiente para envolver al-
terações dentro de uma equipa, podem vir a 
surgir desafios no estabelecimento ou até na 
manutenção de um alinhamento com e entre 
todos os membros da equipa. Conflitos devido 
a diferenças de personalidade ou estilos de 
trabalho conflituosos, por exemplo, podem 
resultar num desempenho reduzido da equipa 
que, mesmo que fora do controlo do líder, pode, 
no entanto, ser atribuído ao mesmo.

Além disso, mesmo quando indivíduos de alto 
desempenho continuam a funcionar bem nas suas 
novas funções de liderança, o seu forte desempe-
nho pode passar despercebido se os seus pares 
também se estiverem a sair bem. Nesses casos, 
o alto desempenho é a norma e pode mesmo ser 
visto como um desempenho médio.

Para contrariar 
estes desafios 
relacionados 

com o cargo, as 
organizações devem 
ser tão intencionais 

e explícitas na 
identificação ou 
formalização de 
oportunidades 
de formação e 

desenvolvimento de 
líderes como o são 

para os funcionários 
de nível básico 
ou médio. Além 

disso, embora seja 
habitual haver 

avaliações regulares 
ao desempenho 

dos líderes, as 
organizações 

precisam de avaliar 
regularmente o 

contexto em que 
o líder opera. 

Fazê-lo pode ajudar 
a antecipar mais 
pró-activamente 

os factores 
contextuais que 

podem conduzir a 
um descarrilamento 

futuro.

ANALISAR
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Para apoiar os líderes na familiarização com as 
suas novas equipas e as suas novas expectativas 
de desempenho, as organizações devem fornecer 
feedback a nível de pares. Além disso, devem 
apoiar os líderes, facilitando reuniões estraté-
gicas e a formação de equipas para melhorar 
a comunicação e a colaboração a vários níveis.

 Exigências organizacionais. Quando mudan-
ças organizacionais significativas como fusões 
e aquisições ocorrem e geram mudanças na 
visão estratégica e no pessoal, os líderes são 
frequentemente responsáveis por assegurarem 
uma transição suave para os colaboradores que 
supervisionam. Entende-se que os colaboradores 
precisam de tempo e recursos para fazer ajus-
tamentos à miríade de possíveis mudanças que 
podem ocorrer em tais circunstâncias. É também 
verdade que os próprios líderes precisam de 
tempo e recursos para se ajustarem – algo que 
é frequentemente ignorado.

Como ponto de partida, as organizações preci-
sam de assegurar que os líderes estão envolvidos 
e empenhados nas iniciativas organizacionais 
que resultarão em mudanças para eles e para os 
colaboradores que supervisionam. As organizações 
podem utilizar inquéritos sobre o ambiente de 
trabalho e o envolvimento durante períodos de 
mudança para detectar pontos problemáticos. 
Os próprios líderes também precisam do apoio, 
tempo e recursos adequados para fazerem as 
correcções necessárias nas suas próprias funções.

 Exigências ambientais externas. Quando os 
líderes enfrentam desafios externos às suas 
funções, equipas e organizações – tais como nas 
suas vidas pessoais, quando têm de cuidar de 
um progenitor idoso ou de apoiar membros da 
família que perderam os seus empregos –, eles 
precisam de recursos no local de trabalho para 
serem capazes de lidar adequadamente com estas 
exigências. No entanto, há frequentemente mais 
margem de manobra entre os colaboradores que 
permitem ajustamentos como horários flexíveis ou 

a transferência temporária de responsabilidades 
para outros. Os líderes carecem muitas vezes da 
capacidade de utilizar tais recursos e espera-se 
implicitamente que lidem com quaisquer desa-
fios externos que surjam sem perturbar as suas 
rotinas de trabalho.

Tal como fazem frequentemente para os outros 
colaboradores, as organizações devem identificar 
pró-activamente ferramentas de apoio a que os 
líderes recorrem. Os horários de trabalho flexíveis 
ajudam os líderes a lidar com mudanças nas suas 
vidas pessoais, embora as questões importantes 
sejam frequentemente urgentes e inevitáveis. 
Outras vias de apoio – como a criação de um 
conjunto de outros líderes que podem assumir 
cargos temporária e responsavelmente, reuniões 
com pares que ajudam a apoiar a saúde mental, e 
tempo de férias imposto – ajudam a recarregar a 
energia de um líder enquanto a empresa executa 
estruturas e rotinas flexíveis de mudança de 
cargos na ausência do líder. É importante que as 
organizações normalizem a capacidade de recor-
rer a estes apoios, para que os líderes não sejam 
punidos injustamente quando as circunstâncias 
exigem assistência ou correcções. 

Quando mudanças 
organizacionais 
significativas como 
fusões e aquisições 
ocorrem e geram 
mudanças na visão 
estratégica e no 
pessoal, os líderes 
são frequentemente 
responsáveis por 
assegurarem uma 
transição suave para 
os colaboradores 
que supervisionam

A SABER
As organizações precisam de assegurar que 
os líderes estão envolvidos e empenhados nas 
iniciativas organizacionais que resultarão em 
mudanças para eles e para os colaboradores
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COMO A COVID-19 IRÁ MUDAR A 
GEOGRAFIA DA CONCORRÊNCIA

HÁ TRÊS 
TENDÊNCIAS 
QUE ESTÃO A 
REDESENHAR 
AS ESTRATÉGIAS 
E OPERAÇÕES 
DAS MAIORES 
COMPANHIAS  
DO MUNDO

ara qualquer líder empresarial, 
as decisões sobre o alcance 
geográfico da sua empresa são 
cruciais. A entrada num mer-
cado estrangeiro exige vastos 
recursos e um forte compro-
misso. Da mesma forma, a 
decisão de localizar uma fábrica 
no estrangeiro implica uma 
selecção cuidadosa.

Os líderes são expostos a dois erros signifi-
cativos de julgamento quando calculam mal. 
Primeiro, aumentam o compromisso em mer-
cados geográficos de onde deviam estar a sair; e 
segundo, perdem novas oportunidades de criar 
valor com fronteiras em diferentes áreas do mun-
do. Ao enganarem-se no seu alcance geográfico, 
tornam a empresa menos resiliente e preparada 
para futuros desafios globais.

Ao longo de 2020, os líderes foram expostos a 
visões divergentes sobre o futuro da globalização 

P
e a mudança geográfica da concorrência pós-
-pandémica. Num extremo, alguns observadores 
previram o fim da globalização e um declínio das 
actividades internacionais após a COVID-19. No 
extremo oposto, outros previram um rápido re-
gresso aos padrões de globalização pré-pandemia.

Ambas as perspectivas são enganadoras e, de 
facto, a realidade é mais complexa e subtil. A 
COVID-19 deverá ter um impacto duradouro na 
geografia da concorrência, independentemente 
da disponibilidade de vacinas. Os líderes devem 
evitar dois equívocos comuns e analisar cuidado-
samente três tendências que remodelam o alcance 
geográfico das empresas no rescaldo da pandemia.

CUIDADO COM ESTAS DUAS FALÁCIAS
 falácia 1
A pandemia da COVID-19 fez com que  
as empresas se tornassem locais
A imprensa empresarial tende a associar as últi-
mas duas décadas a uma globalização desenfrea-
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A COVID-19 NÃO TORNOU AS  EMPRESAS MAIS 
LOCAIS; A MAIORIA DELAS JÁ TINHA UM FOCO 
LOCAL ANTES DA PANDEMIA

A Tesco vendeu em 
2015 o seu negócio 

sul-coreano, e 
no início de 2020 
completou a sua 

saída da Ásia para 
reforçar o foco nos 
mercados do Reino 

Unido e Irlanda. 
O seu processo 

de localização 
começou muito 

antes do início  
da pandemia

da. Contudo verificamos que um grande número 
de actividades económicas continuou a ter lugar 
dentro do país de origem de uma empresa. A 
COVID-19 não tornou as  empresas mais locais.

Vejamos o que dados concretos nos dizem sobre 
os alcances geográficos das maiores empresas do 
mundo – derivadas da lista Fortune Global 500. 
Num estudo anterior, eu e Pankaj Ghemawat 
descobrimos que as empresas da lista de 2012 
não eram assim tão globais no que respeita à 
distribuição geográfica das suas subsidiárias. 
Chegámos à mesma conclusão ao avaliarmos as 
empresas globais da lista do ano seguinte.

Para melhor compreender as mudanças ao 
longo da última década, analisei o alcance das 
quase 400 empresas que foram incluídas nas 
cinco listas Fortune Global 500, de 2012 a 2016. 
A sua quota de subsidiárias internacionais per-
maneceu bastante estável ao longo do tempo, 
com as subsidiárias nacionais a representarem, 
em média, pouco mais de metade do total de 
subsidiárias, ano após ano. Ao restringir o foco 
a 100 das maiores empresas e ao avaliar os seus 
alcances em 2019, em média, quase 40% das 
subsidiárias de cada empresa continuavam a estar 
localizadas no seu país de origem mesmo antes 
do surto pandémico. Este não é exactamente o 
alcance global que se associaria a uma narrativa 
mundial sem fronteiras, especialmente para as 
maiores empresas.

Isto também é confirmado quando adoptamos 
um esquema de classificação baseado nas vendas 
das empresas da Fortune Global 500, segundo o 
qual as empresas globais – gerando pelo menos 
20% das vendas na América do Norte, 20% na 

Europa e 20% na Ásia – apenas representaram 
3% em 2002, 12% em 2013, e 9% em 2017.

O que a COVID-19 tem feito é causar uma 
mudança de mentalidade sobre a globalização. 
O país de origem já desempenhava um papel cru-
cial antes da pandemia, e isto deverá continuar. 
Tomemos o exemplo da retalhista de mercearias 
Tesco, sediada no Reino Unido. Em 2015, vendeu 
o seu negócio sul-coreano, e no início de 2020 
completou a sua saída da Ásia para reforçar o seu 
foco nos mercados do Reino Unido e da Irlanda. O 
processo de localização na Tesco começou muito 
antes da pandemia. Este padrão emerge também 
a partir de macro indicadores. Por exemplo, a 
intensidade do comércio já estava a diminuir 
em quase todas as cadeias de valor de produção 

de bens antes da chegada 
da COVID-19.

 falácia 2
As vacinas COVID-19 
vão restaurar os pa-
drões de globalização 
pré-pandémica
O desenvolvimento e a dis-
tribuição contínua de va-
cinas contra a COVID-19 
foram calorosamente aco-

Niccolò Pisani
Professor de Estratégia  

e Negócios Internacionais  
na IMD Business School

POR :
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das maiores empresas mundiais sugere que esta 
tendência irá acelerar.

A minha análise plurianual às empresas da 
Fortune Global 500 conclui que estas mantive-
ram o enfoque regional na localização das suas 
subsidiárias que começou nos anos anteriores 
à pandemia da COVID-19 – com, em média, 
cerca de 70% das suas subsidiárias localizadas 
quer internamente, quer dentro das suas regiões 
de origem. A forte orientação para a região de 
origem emerge com a mesma força quando se 
considera onde as empresas da Fortune Global 
500 geraram as suas vendas. Comparando a 
distribuição das vendas das empresas da Fortune 
Global 500 em 2002, 2013 e 2017, é evidente 
que a maioria continua a estar orientada para a 
região de origem. Em 2002, 88% das empresas 
geraram pelo menos 50% das vendas na sua 
região de origem – em comparação com 69% 
das empresas em 2013 e 74% em 2017.

Com tensões geopolíticas crescentes, pressões 
mais fortes dos governos locais e a necessidade de 
prestar mais atenção às necessidades e expecta-
tivas dos stakeholders locais, é de esperar que as 
empresas dêem ainda mais prioridade às regiões 
de origem. Vejamos a indústria farmacêutica e a 
forma como a forte dependência da Europa em 
relação a fornecimentos provenientes de países 
como a China tem estado sob escrutínio público. 
Em Janeiro de 2021, a multinacional Sanofi, com 
sede em França, concluiu a transformação de seis 
fábricas europeias numa entidade recentemente 
cotada na bolsa denominada EuroAPI que se 
concentrará em atrair empresas que queiram 
aumentar a produção farmacêutica dentro da 
UE. Esta é uma tendência que podemos esperar 
ver materializar-se também noutros sectores.

 tendência 2
A expansão global continuará a ser uma 
opção para muito poucas empresas
Quase nenhuma empresa era global antes 
da chegada da pandemia. Um alcance global 
continuará a ser uma opção para muito poucas 

lhidos pelo mundo empresarial. No entanto, é erro 
pensar que o alcance geográfico das empresas vai 
regressar aos padrões pré-pandémicos.

A pandemia expôs a fragilidade das cadeias 
de abastecimento construídas com base em efi-
ciências e arbitragens entre países. Um foco na 
resiliência deverá estimular a reconfiguração das 
cadeias de abastecimento, independentemente das 
vacinas. No rescaldo da pandemia, esperamos que 
as empresas adoptem uma estratégia de sourcing 
multilocal baseada num alcance regional.

A verdadeira acção está nos fluxos digitais 
transfronteiriços de dados como resultado da 
crescente capacidade de armazenar e transferir 
pontos de dados em todo o mundo a um custo 
negligenciável. Podemos tornar-nos mais ligados 
globalmente mais cedo do que pensamos, apenas 
de formas diferentes do que pensávamos antes. A 
retalhista online Zalando, sediada na Alemanha, 
é um exemplo. A empresa foi fundada em 2008 
e expandiu-se para 16 outros países europeus, 
entrando na sua maioria durante 2010-12. Nos 
anos que antecederam a pandemia, a Zalando 
passou por uma transformação radical para ex-
pandir a sua infra-estrutura digital, mantendo ao 
mesmo tempo um alcance europeu. Isto implicou 
o desenvolvimento de tecnologias internas para 
melhorar os processos de armazenamento, entre-
ga e serviço ao cliente e para reformular os seus 
esforços de marketing digital. A melhoria digital 
tornou-se ainda mais fundamental: está feita para 
impulsionar o modelo de negócios baseado na 
plataforma digital da Zalando e a sua relação com 
consumidores e parceiros (especialmente marcas 
de moda e de lifestyle) em todos os mercados a 
um grau ainda maior após a COVID-19.

TRÊS TENDÊNCIAS GEOGRÁFICAS
 tendência 1
A região de origem tornar-se-á ainda  
mais crucial
O comércio intra-regional já estava em ascensão 
antes da chegada da COVID-19. Uma avaliação 
baseada em dados sobre a evolução do alcance 

O CEO da 
Maersk, Søren 
Skou, observou 

que as empresas 
«conceberam 
demasiado as 

suas cadeias de 
abastecimento para 

maior eficiência», 
levando-as «a ter 

situações de haver 
uma fonte única 

de peças bastante 
pequenas». Isto 
mudará após a 

COVID-19. Com 
uma estratégia de 

sourcing multilocal, as 
empresas dependem 
de um maior número 

de estruturas de 
produção mais 

pequenas e flexíveis 
e de parceiros 

de sourcing mais 
próximos do local 

onde se encontram 
os clientes finais. Este 
tipo de estratégia dá 

ênfase à região de 
origem, o que reduz 
o risco de operarem 

além fronteiras, 
e oferece-lhes 

a oportunidade 
de beneficiarem 

de diferenças 
transfronteiriças.

EXEMPLO
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A Spotify 
aproveitou a 
dinâmica de 
crescimento dos 
serviços de música 
de streaming pagos 
desencadeada 
pela COVID-19 
e conseguiu 
acrescentar  
um recorde  
de 30 milhões  
de assinantes

empresas na era pós-pandémica. Calculamos 
que as vencedoras da COVID-19 – muitas delas 
com poucos activos que aproveitam plataformas 
digitais – estejam entre as raras empresas que 
aproveitam oportunidades de crescimento global. 
Têm recursos financeiros para investir no seu 
alcance global – como a Spotify. A Spotify apro-
veitou a dinâmica de crescimento dos serviços de 
música de streaming pagos desencadeada pela 
COVID-19 e conseguiu acrescentar um recorde 
de 30 milhões de assinantes, atingindo 155 mi-
lhões de clientes pagantes até ao final de 2020. 
Isto também foi conseguido com alterações no 
seu alcance geográfico. Em Junho de 2020, a 
empresa entrou na Rússia – o mercado mundial 
de música gravada de mais rápido crescimento em 
2019 – e em 13 outros países simultaneamente. 
Isto representa um forte impulso para satisfazer 
as ambições globais da empresa, mesmo durante 
uma pandemia.

 tendência 3
As tecnologias digitais irão impulsionar  
a próxima fase da globalização
Antes da COVID-19, as tecnologias digitais já 
eram importantes motores da globalização, 
permitindo a inovação, fornecendo acesso à in-
formação e ligando consumidores e fornecedores. 
A pandemia acelerou ainda mais esta tendência.

A concentração no comércio electrónico não 
será suficiente para ter sucesso pós-COVID-19. As 
tecnologias digitais irão impulsionar a próxima 
fase da globalização e, por conseguinte, deter-
minar a forma como as empresas organizam as 
suas actividades transfronteiriças. Por exemplo, a 
Adidas viu o seu negócio de comércio electrónico 
crescer, com um aumento de 50% nas vendas 
online em 2020, devido à COVID-19. No entanto, 
o seu plano de aceleração digital vai muito além 
do aumento do seu canal de vendas online e 
inclui o desenvolvimento de novas capacidades 
digitais para interagir com consumidores de 
todo o mundo e digitalizar toda a sua cadeia de 
fornecimento, da concepção à distribuição dos 

seus produtos. A Adidas revelou recentemente 
um ambicioso plano de digitalização impulsio-
nado por investimentos de mais de mil milhões 
de euros até 2025, centrado na concepção 3D e 
nas capacidades de impressão, tecelagem com-
putorizada e corte robotizado directamente im-
pulsionado por dados sobre perfis de utilizadores 
específicos. Do lado do cliente, a empresa fará 
mais investimentos para equipar as próprias lojas 
de retalho com capacidades digitais omnicanal 
de forma a criar uma experiência de consumo 
sem falhas em todos os pontos de contacto. Está 
a concentrar-se em lojas de algumas cidades 
identificadas como estratégicas, incluindo a 
Cidade do México e Seul, para estimular um 
envolvimento superior do cliente.

Dados sobre as maiores empresas do mundo 
confirmam o papel dominante que a região de 
origem desempenhou para as empresas antes 
da pandemia, bem como a escassez de um 
verdadeiro alcance global. Antes de decidirem 
sobre o alcance geográfico das suas empresas 
num futuro pós-pandémico, os líderes devem 
analisar os dados – e não ser induzidos em erro 
por falsas causalidades. 

Copyright © Massachusetts Institute of Technology, 2021. 
Todos os direitos reservados. Distribuído por Tribune Content 
Agency LLC. Traduzido e publicado com autorização.

DIGITAL
As tecnologias digitais irão impulsionar a 
próxima fase da globalização e, por conseguinte, 
determinar a forma como as empresas 
organizam as suas actividades transfronteiriças
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Lilás! Gelado de laranja!  
Verde menta!
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A Apple está a abraçar 
novas e deliciosas cores
O IMAC GANHOU POPULARIDADE COM CORES. AGORA ELAS ESTÃO DE VOLTA, NA ALTURA CERTA

BACK AGAIN
PELA PRIMEIRA VEZ EM CERCA DE 20 ANOS, A APPLE ESTÁ 
A TRAZER A COR DE VOLTA AO IMAC. A NOVA LINHA ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA ENCOMENDA EM AZUL-PETRÓLEO, 
AZUL, ROXO, AMARELO, LARANJA E VERMELHO
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coloridas, são também saturadas. Os 
acabamentos na parte de trás são ricos, 
como a pintura de um carro desportivo 
cintilante. Na parte da frente, as cores 
são pastéis de forma a facilitar o olhar 
enquanto se está a trabalhar (e prova-

velmente estarão mais em linha com o 
que a Apple tem feito com os iPhone). 
Juntamente com os iMac, a Apple está 
também a lançar um Rato Mágico e um 
Teclado Mágico a condizer.

De certa forma, era inevitável que a 
Apple voltasse a dar cor aos seus iMac. 
A empresa já tinha injectado alguma cor 
nos seus iPhones em grande escala no 
ano passado e, além disso, as tendências 
acontecem sempre em ciclos. 

Mas também faz sentido que a Ap-
ple tenha tomado esta decisão neste 
momento, porque o que consideramos 
“bom design” em electrónica é um 
alvo em movimento. Todos os tipos de 
tendências se estão a convergir para 
desafiar a electrónica fria e metálica. 
E até mesmo a Apple, o padrinho da 
electrónica fria e metálica, terá de 
reconhecer isso.

A COR ESTÁ NA MODA,  
E ISSO SERÁ RAZÃO  
SUFICIENTE PARA MUDAR?
Como Laurie Pressman, VP do Instituto 
Pantone Color, nos explicou há dois 
anos, a cor está de facto na moda. Laurie 
Pressman notou a influência das plata-
formas de redes sociais como é o caso 
do Instagram, onde abundam as cores 
brilhantes, como causa e demonstração 
desta preferência dos consumidores. 
«Se usarem apenas cinzentos e beges, 
tudo acabará por se fundir no fundo e 
por se perder», explicou ela na altura. 

Mais ainda, como afirmou Laurie 
Pressman, de forma bastante premoni-
tória, a cor pode ser simultaneamente 
optimista e calmante durante uma 
época de convulsões globais, como é a 
actual. A COVID-19 só exacerbou o mal-
-estar que Laurie Pressman identificou 
há dois anos, no auge da administração 
Trump. Porque a verdade é que nin-

GESTÃO
LILÁS! GELADO DE LARANJA! VERDE MENTA!  
A APPLE ESTÁ A ABRAÇAR NOVAS E DELICIOSAS CORES

«SE USAREM APENAS 
CINZENTOS E BEGES, 
TUDO ACABARÁ POR 
SE FUNDIR NO FUNDO 
E POR SE PERDER», 
EXPLICOU LAURIE 
PRESSMAN. A COR 
PODE SER OPTIMISTA 
E CALMA DURANTE 
UMA ÉPOCA DE 
CONVULSÕES GLOBAIS

fácil esquecer que 
antes de Jony Ive ter 
transformado a es-
tética da Apple em 
alumínio frio duran-
te a década de 90, o 
regresso do design 
da empresa tinha co-
meçado na verdade 
em 1998, ano em que 
foi lançado o iMac 

G3 de plástico, que apresentava uma 
pega amigável no topo. No início, foi 
lançado em “Bondi Blue”. Depois, as 
vendas aumentaram 24% quando a 
empresa ofereceu o iMac em mais cores. 
Agora, pela primeira vez em cerca de 
20 anos, a Apple está a trazer a cor de 
volta ao iMac.

A nova linha está disponível para en-
comenda em azul-petróleo, azul, roxo, 
amarelo, laranja e vermelho. 

O que chama ainda mais à atenção 
é que estas máquinas não são apenas 

É
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guém sente uma elevação espiritual 
com cinzento.

É ESTA A ESTRATÉGIA  
DA APPLE PARA SE VIR  
A TORNAR MAXIMALISTA
Outra tendência actual é o maximalismo, 
algo que vemos no design de interiores 
há anos. O maximalismo, em resumo, 
é o oposto da estética minimalista da 
Apple. Trata-se de formas grandes e 
arrojadas e até mesmo de padrões que 
divergem, em nome de uma expressão 
explícita, em vez de formatos simples 
que se destinam a misturar e a não 
ofender. Mas como pode a Apple, cria-
dora de produtos minimalistas, abraçar 
o maximalismo? Uma forma chave é 
simplesmente através da cor destes dis-
positivos. Mantendo o formato do iMac 
intacto, mas pintando-o com tanta cor 
que não se consiga tirar os olhos dele. E 
pronto – eis o iMac maximalista.

NEM SEQUER A APPLE SE PODE  
DAR AO LUXO DE IGNORAR  
A ESTÉTICA DOS JOGOS
Quando vi pela primeira vez o novo te-
clado roxo da Apple, o meu cérebro foi 
parar a um lugar improvável: à Logitech. 
A linha de jogos da Logitech, lançada 
no ano passado, imagina teclados e 
auscultadores em todo o tipo de cores, 
incluindo lilás.

A Apple pode não ser conhecida como 
uma empresa de jogos, mas preocupa-
-se com a indústria dos vídeojogos. Os 
jogos são a principal fonte de receitas 

>> Mas como pode a Apple, criadora de produtos 
minimalistas, abraçar o maximalismo?  
Uma forma chave é simplesmente através  
da cor destes dispositivos. Mantendo o  
formato do iMac intacto, mas pintando-o  
com tanta cor que não se consiga tirar os  
olhos dele. E pronto – eis o iMac maximalista

WHAT MATTERS
PODE SER DIFÍCIL CONVENCER UM GESTOR OU EQUIPA 
DE TI A COMPRAR UM COMPUTADOR VERMELHO-VIVO. 
MAS É MUITO MAIS FÁCIL VENDER A IDEIA. E ISSO É TUDO 
O QUE PODE IMPORTAR NUM FUTURO PREVISÍVEL
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da App Store, representando mais de 
70% de todas as vendas. Do serviço de 
assinatura Apple Arcade ao facto de a 
empresa ter permitido o serviço xCloud 
da Microsoft para jogos no iOS, a Apple 
é e continuará a ser um destino impor-
tante para jogadores.

Contudo, pessoalmente, não aprecio a 
estética do equipamento de videojogos. 
Os auscultadores brilhantes, os teclados 
LED arco-íris e as inexplicáveis cadeiras 
estilo carro de corrida não são o meu 

forte. Mas reconheço que são uma 
estética que apela a muitas pessoas – 
principalmente pessoas que passam a 
vida a ver vídeos do Twitch. Os acessórios 
de jogos devem tornar-se um mercado 
de 5,9 mil milhões de euros até 2026.

Os iMac e teclados coloridos permitem 
à Apple entrar na estética amada pelos 
fãs dos jogos sem vender a sua alma. 
(Embora, sejamos honestos, um iMac 
com um arco-íris incandescente prova-
velmente esgotaria em poucos minutos.)

PORQUE É QUE TRABALHAR  
A PARTIR DE CASA NÃO  
DEVE PARECER TRABALHO
Pode ser difícil convencer um gestor ou 
equipa de TI a comprar um computador 
vermelho-vivo. Mas é muito mais fácil 
vender a ideia. E isso é tudo o que pode 
importar num futuro previsível.

Durante a pandemia de COVID-19, 
assistimos a uma transição quando as 
pessoas começaram a trabalhar em casa 
e a comprar novas secretárias, equipa-

mento de videoconferência e todo o tipo 
de outros artigos de escritório. Em Julho, 
a “secretária” foi alegadamente o segun-
do produto mais procurado na Amazon 
depois de “máscara facial”. Mas ninguém 
quer realmente viver no seu escritório, 
por isso precisamos de novos designs 
que façam com que pareça menos que 
estamos a trabalhar. Os iMac coloridos 
são uma forma de se ser expressivo – ou 
absolutamente alegre – na escolha de 
um computador. Quanto às cores espe-
cíficas escolhidas pela Apple, é possível 
ver alguns precedentes na decoração de 
interiores. Basta verificar a abordagem 
adoptada pela Hay, que associa cores 
ricas a pastéis de forma semelhante.

Embora tenha a certeza de que encon-
trarei algum motivo para franzir o nariz 
no dia em que me encontrar à frente de 
um iMac que brilha como o sol, nada 
terá a ver com a pintura do computa-
dor. A nova linha do iMac acredita que 
trabalhar a partir de casa pode voltar a 
ser divertido. 

GESTÃO
LILÁS! GELADO DE LARANJA! VERDE MENTA!  
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OS IMAC COLORIDOS 
SÃO UMA FORMA DE 

SE SER EXPRESSIVO – 
OU ABSOLUTAMENTE 

ALEGRE – NA ESCOLHA 
DE UM COMPUTADOR. 

A NOVA LINHA DO 
IMAC ACREDITA QUE 

TRABALHAR A PARTIR 
DE CASA PODE VOLTAR 

A SER DIVERTIDO
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A MAIS PEQUENA POLAROID ALGUMA VEZ FEITA ESTÁ PRONTA  
PARA FESTEJAR QUANDO O MUNDO REABRIR

no bolso – embora com um pouco mais 
de dificuldade do que um smartphone 
– e produzir impressões fotográficas 
de cinco centímetros assim que se tira 
a fotografia.

Talvez se recordem que a Polaroid 
entrou em falência em 2001. Depois, 
em 2008, uma empresa chamada Im-
possible Project angariou dinheiro para 
adquirir a fábrica de filme fotográfico da 
empresa, na Holanda. Após uma série 
de rebrandings, a Impossible Project 
chama-se agora simplesmente Polaroid. 
E a Go é a câmara mais ambiciosa que a 
nova Polaroid criou até à data.

O maior desafio da redução do ta-
manho das câmaras Polaroid é que 

só se pode encolher o sistema até um 
certo ponto e ainda assim conseguir 
tirar fotografias. «Há este espelho [in-
terno] num ângulo, que basicamente 
define em grande medida o aspecto de 
uma câmara Polaroid», explica Ignacio 
Germade, chefe de design da Polaroid. 
(A grande e diagonal parte de trás da 
máquina Polaroid aloja este espelho, 
que reflecte a luz da lente até ao filme 
fotográfico, ao mesmo tempo que cria a 
silhueta única e inclinada da máquina.) 
«É uma assinatura e uma limitação em 
termos de design», acrescenta.

Devido a esse espelho, há um limite 
para a pequenez de uma máquina Po-
laroid, e é por isso que algumas versões 

ão tivemos muitas 
ocasiões para tirar 
fotografias no últi-
mo ano (para além 
dos nossos pães 
caseiros). Mas 
à medida que o 
mundo é vacinado, 
iremos reunir-nos 
para voltarmos a 
criar memórias.

É exactamente por isso que a última 
máquina fotográfica da Polaroid, a 
Polaroid Go, parece o produto perfeito 
para o momento. É publicitada como a 
câmara analógica instantânea mais pe-
quena do mundo, concebida para caber 

N

A POLAROID   
É UMA ADORÁVEL 

CÂMARA INSTANTÂNEA 
QUE CABE NO BOLSO

NOVA ERA
APÓS UMA SÉRIE DE REBRANDINGS, A IMPOSSIBLE 
PROJECT CHAMA-SE AGORA SIMPLESMENTE 
POLAROID. E A GO É A CÂMARA MAIS AMBICIOSA 
QUE A NOVA POLAROID CRIOU ATÉ À DATA
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muito, muito complexa» dentro da 
fábrica original da Polaroid.

Com um filme fotográfico mais peque-
no, a Polaroid pôde diminuir o espelho e 
o resto do sistema. A empresa também 
afirma que os avanços na tecnologia 
das lentes permitiu que comprimissem 
e girassem a luz para alcançar o filme 
fotográfico através de uma máquina 
tão apertada.

«A óptica é bastante única na forma 
como gira a luz, algo necessário para tor-
nar esta câmara realmente do tamanho 
que ela é», revela Oskar Smolokowski. 
«Não seria capaz de conceber uma lente 
como esta nem há 15 anos. Há avanços 

nas lentes e no que se pode fazer com 
materiais para girar a luz.»

A câmara Go resultante tem apenas 
10 centímetros no seu ponto mais largo, 
o que, para um sistema mecânico que 
faz saltar a luz através de uma lente e 
de um espelho – e revela fotografias – é 
notável. Na foto de raio-x que a equipa 
partilhou, é possível ver quão apertado 
é o interior da mecânica, em compa-
ração com uma Polaroid tradicional, 
que é estranhamente oca. Como efeito 

vintage tinham sistemas desmontáveis 
que faziam com que as máquinas pu-
dessem ser espalmadas e guardadas 
numa mala. Desta vez, a equipa seguiu 
numa direcção diferente e optou sim-
plesmente por reduzir as proporções de 
toda a máquina. Como? A empresa criou 
um novo formato de filme fotográfico, 
mais pequeno. O filme fotográfico da 
Stock Polaroid é um quadrado de 8,9 
centímetros. O da Polaroid Go tem 
apenas 5,6 centímetros. Produzir este 
filme fotográfico não foi uma pequena 
proeza e exigiu que a empresa adaptasse 
o que o chairman da Polaroid, Oskar 
Smolokowski, chama de «maquinaria 

GESTÃO
A POLAROID GO É UMA ADORÁVEL CÂMARA  
INSTANTÂNEA QUE CABE NO BOLSO

>> O filme fotográfico da Polaroid Go tem 
apenas 5,6 centímetros. Produzir este filme 
fotográfico não foi uma pequena proeza
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com um verniz de espelho. É um tru-
que simples que nunca tinha visto 

antes. Apontem a câmara de fren-
te, e podem ver-se a si próprios, 
emoldurados tal como estarão 
no filme fotográfico.

A Polaroid Go foi lançada a 
27 de Abril por 83 euros, com 
pacotes de filme fotográfico 
compatíveis de 16 fotos que 

custam 17 euros cada um. «O 
meu sonho é encorajar as pessoas 

a irem mais para fora à medida 
que nos abrirmos e a pandemia tem 

menos efeito nas nossas vidas», afirma 
Oskar Smolokowski. 

secundário à sua densidade interna, 
Ignacio Germade diz que a máquina 
fotográfica parece pesada para o 
seu tamanho, como um objecto de 
alta qualidade – mesmo que seja 
maioritariamente de plástico.

Apesar do pequeno tamanho 
do aparelho, a equipa incluiu na 
câmara algumas comodidades 
divertidas. Tem um temporiza-
dor integrado e a opção de dupla 
exposição de fotos. Mas a sua 
característica mais interessante é 
o seu “espelho” de auto-exposição. 
Esse espelho é na realidade apenas a 
lente principal da Go, que foi revestida 

A ÓPTICA É 
BASTANTE ÚNICA 
NA FORMA COMO 
GIRA A LUZ, ALGO 

NECESSÁRIO 
PARA TORNAR 
ESTA CÂMARA 
DO TAMANHO 

QUE ELA É

MELHORIA
APESAR DO PEQUENO TAMANHO DO APARELHO, A 
EQUIPA INCLUIU NA CÂMARA ALGUMAS COMODIDADES 
DIVERTIDAS. TEM UM TEMPORIZADOR INTEGRADO  
E A OPÇÃO DE DUPLA EXPOSIÇÃO DE FOTOS
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Cimpor foi ad-
quirida pelo 
grupo turco 
OYAK (Ordu 
Yardimlasma 
Kurumu) em 
Janeiro de 2019. 
Com um por-
tefólio vasto de 
investimentos 
em várias áreas 

de negócio, entre as quais o cimento, 
quer aproveitar a marca para a sua 
estratégia de expansão internacional. 
Em entrevista, Luís Fernandes, CEO da 
Cimpor Portugal e Cabo Verde, explica 
a estratégia de internacionalização da 
empresa e analisa o panorama actual 
do sector cimenteiro e da construção.

Como foi o ano de 2020 para a Cimpor, 
num ano tão difícil como o da pandemia? 
Pensámos que a pandemia ia ter um 
impacto muito grande no país e no 
sector da construção, que obviamente 
nos afectaria em termos de consumo de 
cimento mas também betão e agregados, 
os principais negócios que temos. Na 
altura até fizemos um plano de redução 
de custos e contenção de investimentos 

O ACCIONISTA DA CIMPOR QUER TORNAR NOVAMENTE A EMPRESA NUM  
PLAYER INTERNACIONAL NO NEGÓCIO DO CIMENTO

«Acredito que a  
Cimpor vai voltar a ser 

um grande player»

A
para fazer face à situação. Não sabendo 
como iria ser a evolução, tínhamos de 
estar precavidos para situações piores 
e traçamos alguns cenários. Com o de-
correr da situação verificámos, primeiro, 
que o sector da construção não parou. E 
isso fez com que continuassemos a vender 
o cimento, digamos nos níveis normais. 
Por outro lado, também o facto de muitas 
pessoas estarem em casa levou a uma 
maior procura de cimento ensacado. 
O que se notou no final do ano foi um 
aumento do consumo de cimento face ao 
anterior (os números oficiais publicados 
pelas AECOPS indicaram cerca de 11%). 
Isto é, registou-se uma evolução positiva 
em todos os negócios – cimento, betões 
e agregados – fruto desta evolução po-
sitiva do sector da construção e também 
da questão da bricolage, que contribuiu 
para o aumento de cimento ensacado. 

Atendendo a este contexto, o que espera 
para 2021? 
Para 2021 estamos na expectativa. 
Sabemos que o Plano de Recuperação 
e Resiliência vai trazer um impacto 
positivo para a economia portuguesa 
e também para o nosso sector, em par-
ticular. Entendemos é que o impacto 

desse plano vai sentir-se mais perto do 
final do ano, especialmente em 2022. Há 
toda uma fase de propostas de projectos 
de investimento, uma fase de decisão. 
Ou seja, entre esta altura, a decisão e o 
início da execução ainda vai decorrer 
algum tempo. No entanto, há algumas 
obras que têm estado a ser adjudicadas, 
nomeadamente, a expansão do metro de 
Lisboa, a expansão do metro do Porto, 
também a rede de drenagens na zona de 
Lisboa. Isso vai criar uma boa expecta-
tiva de consumo de cimento para este 
ano. Mas, como disse, esperamos que 
o maior impacto seja no final do ano e 
durante o ano de 2022 e 2023.

E quais os principais investimentos que 
a empresa espera fazer?
Delineámos três planos estratégicos 
para as principais actividades: cimento, 
betão e agregados. Começando pelos 
mais simples, a questão dos agregados 
e betão, tivemos uns anos em que o 
investimento foi muito reduzido. Mas 
agora há que retomar a operacionalidade 
destes negócios, apetrechar os meios e 
as ferramentas para poderem ser mais 
competititivos e até haver alguma expan-
são. No que diz respeito à componente de 
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>> Luís Fernandes, CEO da Cimpor Portugal e Cabo Verde

cimento, mais directamente às fábricas 
de cimento, definimos um plano estra-
tégico que foi divulgado publicamente 
e que tem como principal objectivo a 
redução das emissões de CO2 até 2030 
e, um segundo marco, até 2050 para 
atingirmos a neutralidade carbónica. 

Quais as estratégias para a empresa se 
voltar a expandir para novos mercados?
A Cimpor foi adquirida pelo grupo turco 
OYAK (Ordu Yardimlasma Kurumu) em 
Janeiro de 2019, na sequência de uma 
decisão estratégica de internacionalizar 
a componente ou o negócio do cimento. 
O grupo é um fundo de pensões mili-
tar turco que tem um portefólio vasto 
de investimentos em vários áreas de 
negócio e uma delas é o cimento. Em 
determinada altura tomou a decisão 
de internacionalizar a componente de 
cimento. Acabou por adquirir a Cimpor 
e esse foi o primeiro passo importante 
para a internacionalização. E impor-
tante porque não foi só uma aquisição 
de activos, foi também a aquisição de 
competências e de know-how que a 
Cimpor tem fruto da sua experiência 
no passado e de empresa internacional. 
Este foi o primeiro passo, outros serão 
dados. Há investimentos a decorrer em 
África, uma operação na Costa do Mar-
fim que iniciou a produção a meio do ano 
passado e outras análises a serem feitas 
para futuras aquisições. A perspectiva 
de crescimento vai estar de acordo com 
esta decisão de internacionalização e 
de expansão em tornar a Cimpor um 
grande player a nível mundial. Esse é 
um dos grandes objectivos da OYAK. 

Como analisa o panorama actual do sec-
tor cimenteiro e da construção?
O sector cimenteiro está numa fase 
crítica, em termos de garantir a sua 

AQUISIÇÃO
A CIMPOR FOI ADQUIRIDA PELO GRUPO TURCO 
OYAK EM JANEIRO DE 2019, NA SEQUÊNCIA DE UMA 
DECISÃO ESTRATÉGICA DE INTERNACIONALIZAR  
A COMPONENTE OU O NEGÓCIO DO CIMENTO
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sustentabilidade para o futuro. Fruto 
da regulamentação europeia temos, 
até 2030, um plano apertado de redu-
ção das emissões de CO2 da indústria 
cimenteira – e aqui falo da indústria 
cimenteira a nível europeu – e isso 
é fundamental para garantir a com-
petitividade e sustentabilidade da 
indústria. E há que ter em conta um 
pormenor importante: defendemos 
um tratamento igual, ou seja, um level 
playing field entre os nossos concorren-
tes fora da União Europeia e mesmo 
entre sectores diferentes, como o aço 
e o vigo, para garantir que a indústria 
cimenteira continua a ser sustentável e 
a contribuir para o desenvolvimento da 
economia europeia, o que é reconhecido 
no Green Deal, publicado no final de 
2019. Obviamente, e temos essa noção, 
sabemos que não há plano B e que a 
redução de CO2 tem mesmo de acon-
tecer. A Cimpor está ciente disso e daí 
ter desenhado esse plano estratégico até 
2030. Agora há também que garantir 
a competitividade desta indústria. A 
construção é um sector que através do 
Plano de Recuperação e Resiliência tem 
grande capacidade para se desenvolver 
e modernizar através de ferramentas 
tecnológicas, que permitam aumentar 
toda a eficiência do sector da constru-
ção. Só para ter uma ideia aderimos ao 
programa “Portugal Sou Eu” e temos o 
selo nos nossos produtos porque defen-
demos o produto português e também 
queremos que o sector da construção 
em Portugal seja defendido. 

Quais são as metas até 2030 no capítulo 
da sustentabilidade?
Para nós não é só importante a compo-
nente da sustentabilidade ambiental. 
Também olhamos para a sustentabilida-
de social e sustentabilidade económica. 

E na económica estamos constante-
mente à procura de aumentar a nossa 
eficiência e de reduzir os nossos custos 
energéticos. A indústria cimenteira 
é uma indústria que consome muita 
energia. Em Portugal temos um grande 
impacto derivado do custo da energia 
e, portanto, estamos a apostar em tudo 
o que podemos fazer para aumentar a 
nossa eficiência energética. 

No que diz respeito à sustentabilida-
de social, a ligação com as entidades 
oficiais, a ligação às autarquias, mais 
próximo das nossas fábricas, a coope-
ração, interacção, é fundamental para 
garantir essa sustentabilidade social. 
Além de outros projectos que temos 
para apoiar na área da responsabili-
dade social. 

A Cimpor celebra este ano 45 anos de 
vida. Acredita que ainda pode voltar a 
ser um grande player mundial?
Acredito. Baseando-me na intenção do 
accionista a Cimpor – e aqui é impor-
tante referir que a OYAK está a usar o 
nome e a marca Cimpor para a expansão 
do grupo. Ou seja, o nome Cimpor é que 
estará à frente, uma vez que já esteve 
presente em 12 países. Portanto, o nome 
e marca já são conhecidos e estão a ser 
potenciados para essa expansão. Como 
disse atrás, acredito que vá ser ainda um 
grande player a nível mundial, e é essa 
a intenção do accionista. 

GESTÃO
«ACREDITO QUE A CIMPOR VAI VOLTAR  
A SER UM GRANDE PLAYER»

>> Há investimentos a decorrer em África, uma 
operação na Costa do Marfim que iniciou a 
produção a meio do ano passado e outras 
análises a serem feitas para futuras aquisições
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POR :

António Sarmento

QUASE TUDO SOBRE O RETALHO TRADICIONAL TEM VINDO A SER ACTUALIZADO NOS 
ÚLTIMOS MESES COM A PANDEMIA GLOBAL. AS “DARK STORES” SÃO UMA NOVA TENDÊNCIA, 

QUE SURGIRAM PARA FAZER FACE AO ENORME AUMENTO DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO

que os gestores olham cada vez mais. 
Neste tipo de lojas o consumidor não 
entra, mas é a partir delas que os con-
sumidores são abastecidos. Se para 
o consumidor não é muito relevante 
saber se existe ou não “dark stores” e 
onde se localizam, para os retalhistas 
uma “dark store” só faz sentido se o 
estudo de viabilidade for feito, onde a 
localização é um factor fundamental», 
explica Edgar Barreira, consultor da 
Esri Portugal, à Executive Digest. 

Em Portugal, o Continente foi o pri-
meiro a adoptar o conceito e tem, desde 
2015, uma “dark store” em Telheiras. 
Trata-se de um espaço desenhado 
especificamente para uma operação 
de e-commerce, centrado na proposta 
de valor que oferecem aos clientes. É, 
por exemplo, uma operação de prepa-
ração de encomendas com capacidade 
de trabalhar milhares de produtos à 
unidade, com a f lexibilidade necessária 
para preparar encomendas colocadas 

apenas umas horas antes da entrega, 
com a maior eficiência possível. 

«Desde 2001, no momento do lan-
çamento do Continente Online, que o 
negócio online é uma aposta da Sonae 
MC. Acreditamos desde há muito tempo 
neste canal e como tal temos investido, 
e continuaremos a fazê-lo, para desen-
volvimento e modernização da nossa 
proposta de valor digital, o que inclui 
uma integração consistente com as 
propostas físicas. O investimento na 
criação desta “dark store” em Telheiras 
permitiu-nos reforçar a nossa capacida-
de de servir os nossos clientes, de forma 
eficiente, e tornando-nos uma opção 
cada vez mais conveniente», afirma 
Pedro Santos, director de e-commerce 
da Sonae MC. 

O espaço é organizado de forma a 
maximizar a qualidade da proposta de 
valor e eficiência operacional. Como tal, 
os produtos são organizados de acordo 
com as suas caraterísticas – temperatu-

conceito não 
é novo, mas a 
pandemia veio 
acelerar a sua 
implementa-
ção, sobretudo 
com a maior 
adopção das 
lojas online. 
Uma “dark 
store” corres-

ponde a um espaço de consolidação 
de encomendas online, com equipas 
dedicadas à preparação dessas enco-
mendas, em vez de terem equipas a 
preparar as encomendas em plena loja 
física. «Se pensarmos no fenómeno de 
uberization, as “dark stores” passam a 
ser os tais centros de consolidação de 
encomendas e esses têm de estar próxi-
mos dos grandes centros populacionais. 
Associar a localização a todos os dados 
de negócio é o ponto fundamental da 
equação e é exactamente para isto 

O
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AS “DARK STORES” SÃO  
O FUTURO DO RETALHO 

PÓS-PANDEMIA?
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CONCEITO
UMA “DARK STORE” É UM ESPAÇO DE CONSOLIDAÇÃO 
DE ENCOMENDAS ONLINE, COM EQUIPAS DEDICADAS À 
PREPARAÇÃO DESSAS ENCOMENDAS, EM VEZ DE TEREM 
EQUIPAS A PREPARAR AS ENCOMENDAS EM PLENA LOJA FÍSICA
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GESTÃO
AS “DARK STORES” SÃO O FUTURO  
DO RETALHO PÓS-PANDEMIA?

intelligence que comercializamos. Já 
não são só as “dark stores” que fazem 
parte das estratégias dos retalhistas, 
mas também outros conceitos como o 
BOPIS (Buy Online, Pick-up In-Store) 
e outras variantes que se adaptam em 
função da marca e do território onde 
se inserem. Passou a ser mais frequen-
te podermos buscarmos as nossas 
encomendas a partir do nosso carro, 
por drive-thu, num horário desejado, 
por exemplo. Hoje os retalhistas vão 
precisar de ter ferramentas de análise 
robustas alicerçadas sobre estratégias 
de omnicanal, compreender a evolução 
nas compras online e ajustar a oferta 
disponível em função da localização 
dos seus clientes e a pendularidade 
dos seus movimentos diários», avança 
Edgar Barreira.

TENDÊNCIA
O crescimento das plataformas de 
entregas ao domicílio não passou ao 
lado do Stoneweg, fundo imobiliário 

ra (ambiente, refrigerado e congelado), 
características físicas ou rotação, e os 
circuitos de preparação são optimiza-
dos. O “picking” realiza-se recorrendo a 
processos, sistemas e equipamentos que 
maximizam a qualidade, segurança, e 
eficiência operacional. As encomendas 
preparadas são acondicionadas em 
espaços dedicados, também de acordo 
com as suas caraterísticas (por exemplo, 
no caso da temperatura, em ambiente, 
frio positivo e frio negativo). 

De acordo com a tipologia de trans-
porte, e com a proximidade da entrega 
seleccionada pelo cliente, a encomenda 
é depois agregada, transportada e en-
tregue. Todo este processo é suportado e 
monitorizado com sistemas dedicados, 
para que ocorra com a maior qualidade 
e eficiência. Na operação de preparação 
de encomendas trabalham centenas 
de colaboradores, e praticamente, 
100 carrinhas, a entregar milhares 
de encomendas aos clientes. «Utili-
zamos uma combinação de modelos 
operacionais para juntar a máxima 
conveniência para os nossos clientes à 
máxima eficiência operacional, o que 
inclui a preparação de encomendas em 
lojas físicas, em lojas específicas para 
vendas online ou em armazéns centrais. 
As “dark stores” são mais um modelo 
operacional que nos permite responder 
eficaz e eficientemente aos pedidos dos 
nossos clientes, garantindo tempos de 
entrega reduzidos, a máxima frescura 
e a diversidade na oferta de produtos», 
acrescenta Pedro Santos. 

Em Portugal, a pandemia acabou por 
acelerar uma solução que estava pronta 
a ser posta em prática. Porém, as lojas 
físicas não deixaram de ter importância. 
As marcas preparam mudanças naquela 
que é a dinâmica de compra nas lojas, 
muitas vezes servindo ou para propor-

O INVESTIMENTO NA 
CRIAÇÃO DESTA “DARK 
STORE” EM TELHEIRAS 
PERMITIU-NOS 
REFORÇAR A NOSSA 
CAPACIDADE DE SERVIR 
OS NOSSOS CLIENTES, 
DE FORMA EFICIENTE, 
E TORNANDO-NOS 
UMA OPÇÃO CADA VEZ 
MAIS CONVENIENTE

cionar experiências que acrescentem 
valor às compras dos consumidores, 
outras como complemento à encomenda 
que o cliente fez online. «Isto traz ainda 
mais exigência na análise de mercado 
dos retalhistas que já nos pedem mais 
características no produto de location 
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presente. Neste momento, a plataforma 
de delivery conta com armazéns deste 
tipo em Lisboa, Barcelona, Madrid e 
Milão. Um dos novos destinos será o 
Porto, a que se juntam também Sevilha, 
Valência e Saragoça.

Além do crescimento desta tendência 
em Portugal, a necessidade e a procu-
ra por este conceito tem crescido nos 
últimos meses, sobretudo nos EUA. A 
Whole Foods converteu recentemente 
lojas em Los Angeles e Nova Iorque 
para “dark stores”. Outras cadeias de 
supermercados como a Kroger, a Wal-
mart e a Giant Eagle seguiram o mesmo 
caminho. A tendência também está a 
mudar-se para outras indústrias. A Bed 
Bath & Beyond (de artigos domésticos) 
anunciou recentemente planos para a 
transição de 25% das suas lojas para 
centros de realização regional para 
fazer entregas mais rápidas durante 
a pandemia. Várias marcas de moda, 
incluindo a joalharia Kendra Scott, 
também estão a converter as suas lo-

suíço que decidiu investir 100 milhões 
de euros em “dark stores” da Glovo. 
Segundo o jornal La Vanguardia, Por-
tugal é um dos países abrangidos por 
este investimento, a par de Espanha, 
Itália e Roménia. A Glovo deverá, por 
isso, reforçar a sua oferta nas entregas 
de diferentes categorias, reduzindo o 
foco no sector da restauração – que 
tem como ponto de partida as cozinhas 
dos próprios restaurantes. A mesma 
publicação descreve esta aposta como 
uma ameaça a outros gigantes como 
Amazon ou Alibaba.

Em comunicado emitido no início 
deste ano, o Stoneweng informa que os 
100 milhões de euros serão utilizados 
para comprar e renovar armazéns à 
medida das necessidades da Glovo. A 
médio/longo prazo, a ideia será arrendar 
esses mesmos espaços.

Numa primeira fase, o fundo imo-
biliário pretende aumentar de 18 para 
100 o número de “dark stores” da Glovo 
nos vários mercados europeus onde está 

>> Em Portugal, o Continente foi o primeiro a 
adoptar o conceito e tem, desde 2015, uma 
“dark store” em Telheiras. Trata-se de um 
espaço desenhado especificamente para 
uma operação de e-commerce, centrado na 
proposta de valor que oferecem aos clientes

MUDANÇA
AS MARCAS PREPARAM MUDANÇAS NA DINÂMICA DE COMPRA 
NAS LOJAS, SERVINDO PARA PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS QUE 
ACRESCENTEM VALOR ÀS COMPRAS DOS CONSUMIDORES E COMO 
COMPLEMENTO À ENCOMENDA QUE O CLIENTE FEZ ONLINE
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Com o aumento das compras online, 
algumas lojas físicas poderão trans-
formar-se em “dark stores”. Segundo 
o consultor Edgar Barreira, as cida-
des modernas foram dimensionadas 
ao longo de décadas em função das 
dinâmicas territoriais e dos hábitos 
humanos. Quando o carro passou a ser 
massivamente utilizado a sobrecarga 
nos aglomerados populacionais obrigou 
também a novas formas de se repensar 
as cidades. Numa era em que se fala 
tanto em objectivos de sustentabilidade 
e de descarbonização ao mesmo tempo 
que pensámos em soluções para termos 
carros menos poluidores, passámos a 
pensar também em criar menos espaço 
nas cidades para os próprios carros, 
nomeadamente retirando estaciona-
mentos. Da mesma forma, reforça o 
especialista da Esri Portugal, a pressão 
que fazemos nas cidades com toda 

esta dinâmica de entrega vai obrigar 
também a mudanças ao nível do pla-
neamento das cidades, mas também 
dos próprios retalhistas.

«Por exemplo, os Censos 2021 estão a 
levantar os trajectos pendulares de casa 
para o trabalho, mas num tempo em 
que o teletrabalho se começa a instituir 
é necessário conhecer mais sobre os 
consumidores e de forma mais precisa. E 
conhecer mais sobre os consumidores é 
compreender até que ponto a pendulari-
dade é alterada, se passou a haver maior 
utilização de segundas habitações, se 
passaram a comprar mais determinados 
produtos em detrimento de outros para 
que se tome a decisão sobre qual será a 
localização da próxima “dark store” e de 
outro tipo de espaços complementares. 
Estamos preparados para ajudar o re-
talho português a adaptar-se às novas 
tendências», conclui Edgar Barreira. 

jas em centros para fornecer entregas 
mais rápidas.

PORTUGAL
Por cá, o e-commerce tem crescido 
de forma consistente e expressiva e a 
expectativa é que os níveis de pene-
tração se mantenham superiores aos 
anteriores pelo que este conceito terá 
cada vez mais destaque no futuro. Para 
a Sonae MC, a importância da “dark 
store” é a de melhorar a vida dos clien-
tes e adaptar-se às suas necessidades. 
«São prioridades do Continente pelo 
que, neste momento, o e-commerce é 
uma peça fundamental da proposta de 
valor e ganha uma relevância adicional. 
É um instrumento estratégico nesta 
orquestração de modelos operativos 
para entregar a melhor proposta de 
valor aos nossos clientes», sublinha o 
director de e-commerce da Sonae MC. 

GESTÃO
AS “DARK STORES” SÃO O FUTURO  
DO RETALHO PÓS-PANDEMIA?

>> A Whole Foods converteu recentemente  
lojas em Los Angeles e Nova Iorque para  
“dark stores”. Outras cadeias de 
supermercados como a Kroger, a Walmart  
e a Giant Eagle seguiram o mesmo caminho
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GESTÃO

a Moneris, a com-
ponente de conta-
bilidade e proces-
samento salarial 
representa uma 
boa fatia do volume 
de negócios. O res-
tante está centrado 
em outras áreas 
do conhecimento 
e da prestação de 

serviços ao cliente. Nesta entrevista à 
Executive Digest, Rui Almeida, CEO da 
Moneris, explica a estratégia e os desa-
fios da empresa para 2021. A inovação, 
tecnologia, necessidade de upskilling 
dos colaboradores, internacionalização, 
fusões e aquisições e desafios regulatórios 
foram outros assuntos debatidos.

Numa época em que os processos de 
transformação digital estão bastante 
acelerados, qual é o ponto de situação, 
relativamente à inovação e tecnologia, 
na área da contabilidade? 
Os temas da tecnologia associados ao 
tema da inovação são absolutamente 
determinantes e factores críticos de 
sucesso, particularmente no sector da 

MESMO EM CONTEXTO 
PANDÉMICO, A MONERIS 
ACOMPANHOU SEMPRE AS 
EMPRESAS E RECEBEU UM 
RETORNO MUITO POSITIVO 
POR PARTE DOS CLIENTES

«Olhamos para a proposição 
de valor como um todo»

N

>> Rui Almeida, CEO da Moneris
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contabilidade. Na Moneris já levávamos 
este tema muito a sério, particularmen-
te em quatro vectores: produtivida-
de, induzindo essa produtividade com 
ferramentas de inteligência artificial 
e robótica. Outro patamar é o da co-
nectividade, esse sim foi claramente 
acelerado no contexto da pandemia. 
Tornou se mais imperativo que a nossa 
conectividade se tornasse mais digital, 
mais assente numa proposição remota 
e, para isso foi preciso um investimento 
suplementar, e aditivar estas componen-
tes. Uma terceira dimensão é claramente 
o “digital government”. Muito cientes 
na Moneris dos temas de privacidade e 
protecção de dados temos investido de 
forma muito séria nestes temas, agora 
também à vertente de cibersegurança. 
O último é o tema do “Go to Market”, ou 
seja, a estratégia de como vamos para o 
mercado. Cada vez mais os serviços de 
contabilidade, os serviços profissionais 
têm de ter uma dimensão tecnológica.

Estes factores trazem grandes desafios 
na área dos Recursos Humanos?
Neste sector de actividade temos dois 
factores críticos de sucesso: a tecnologia/
inovação que falámos e, depois, são cla-
ramente as pessoas. Na Moneris, desde 
há muito que desenvolvemos cinco silos 
de formação dos nossos profissionais: o 
“Service Delivery”, que é muito a presta-
ção de serviço ao cliente e é uma com-
ponente mais técnica; o “Technology”, a 
tecnologia onde está assente toda a acção 
de valor e prestação de serviço ao cliente; 
a componente de “People Management”, 
que é essencial saber gerir as pessoas; o 
“Client Relationship”, ou seja, a relação 
com o cliente, e que neste momento se 
alterou de forma irreversível. O relacio-
namento desmaterializou-se, mas temos 
de garantir que as ferramentas digitais 

Somos, na essência, uma empresa que 
tinha na sua matriz a componente de 
contabilidade e processamento salarial 
e ela continua a corresponder a cerca de 
70 a 75% do nosso volume de negócios. 
Mas hoje, efectivamente, cerca de 20 a 
25% do nosso volume de negócios está 
centrado em outras áreas do conheci-
mento e da prestação de serviços ao 
cliente: “risk e compliance”, “corporate 
finance”, pela formação, pela assessoria 
fiscal, ou seja, é esta multidisciplinari-
dade, que nos permite chegar ao cliente 
com uma solução de apoio à gestão mais 
inclusiva, abrangente e responsiva às 
suas necessidades. Depois há toda uma 
outra dimensão, que se começa a discutir 
também em Portugal e em mais países da 
Europa, que é entroncar nesta vertente 
de serviços profissionais de contabilida-
de a componente de serviços jurídicos. 
Temos feito muitas propostas de serviços 
a clientes em equipas multidisciplinares 
adicionando outros colegas da área 
jurídica de sociedades de advogados e 
sentimo-nos muito bem neste formato, 
mas pensamos que eventualmente pode 
ser um formato que possa vir a evoluir 
no sentido da multidisciplinaridade.

E no que diz respeito à atractividade de 
investimento directo estrangeiro e apoio 
nestes projectos?
Isso é absolutamente nuclear. Portugal 
precisa de continuar a ser um país amigo 
do investimento estrangeiro. Era, sem 
dúvida, um país amigo do investimen-
to estrangeiro no período pré-COVID 
e não pode deixar perder esse factor 
competitivo. A Moneris tem dado alguns 
passos para tentar apoiar essa mesma 
atractividade no investimento. Temos 
um departamento de “corporate finance” 
ligado à área de apoios e incentivos que 
trabalha directamente a temática da 

NA MONERIS O 
ANO DE 2020 FOI 
MUITO BOM. DIFÍCIL, 
DURO, MAS MUITO 
BOM. CRESCEMOS, 
CONSEGUIMOS 
ACOMPANHAR AS 
EMPRESAS E TIVEMOS 
UM RETORNO POSITIVO

suportam e apoiam esta interacção e que 
não se perde o cunho pessoal, tão impor-
tante na área de serviços profissionais. 
A quinta dimensão em que apostámos 
é o “Markets”. Temos vindo a formatar 
a nossa proposição de valor no sentido 
de endereçar verticais de indústria e 
de actividade económica. Isto porque 
sentimos que cada indústria tem as suas 
necessidades. A indústria do turismo 
tem necessidades diferentes da indústria 
da educação; a indústria da educação 
tem objectivos diferentes da indústria 
da agricultura – note que falo indústria 
como quem fala de sector – portanto, 
estou a falar de vários sectores. Podia 
falar também do sector social, podia falar 
de outros sectores e, portanto, cada vez 
mais, queremos que os nossos recursos 
tenham uma componente do ponto de 
vista de conhecimento que lhes permita 
interagir com os interlocutores destes 
mercados de forma diferenciada e com 
uma enorme afinidade de conhecimento.

Como é que a Moneris olha para a ques- 
tão da multidisciplinaridade e aumento 
de âmbito de serviços?
A Moneris vem há muito insistindo na 
diversificação da sua proposição de valor. 

VISÃO
A MONERIS TEM UMA ABORDAGEM FOCADA NO 
CLIENTE, COM UMA OFERTA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
E SOLUÇÕES QUE PERMITE ÀS ORGANIZAÇÕES UM 
APOIO DE 360 GRAUS NA ÁREA DA GESTÃO
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internacionalização e tem-no feito, não 
só numa perspectiva “outbound”, ou seja, 
de empresas portuguesas que vão para 
fora, mas também numa perspectiva 
“inbound”, o investimento que está a ser 
acolhido em território português. Por 
outro lado, temos também três desks 
internacionais: o German Desk, o French 
Desk e o Spanish Desk, que se preocupam 
fundamentalmente com o acolhimento 
e acompanhamento de investimento 
directo estrangeiro de proveniência, do 
ponto de vista de afinidade linguística, 
germânica, francófona ou castelhana. 
Continuamos a trabalhar com o mercado 
internacional a esse nível e consideremos 
que essa é absolutamente condição sine 
qua non para o país voltar a crescer.
 
De facto, a internacionalização da indús-
tria portuguesa é essencial numa altura 
como esta. Pergunto-lhe, como define o 
papel da Moneris nesta internacionaliza-
ção da economia portuguesa? Como é 
que a Moneris se posiciona neste campo?
Temos apoiado as empresas sob três 
formas: muito próximo de associações 
empresariais, câmaras do comércio e, 
de forma directa, junto das empresas. 
Promovendo projectos de internaciona-
lização, apoiando empresas com planos 
de negócio para endereçar mercados 
estrangeiros – e já apoiámos empresas 
em vários mercados, desde o Reino 
Unido até ao Brasil – fazendo desde logo 
algum mapeamento de oportunidades, 
identificação de canais de distribuição, 
de fornecedores, de potenciais clientes, 
de potenciais investidores. É algo que 
temos feito com os clientes. Muitas 
vezes, em operações centradas em ac-
ções das Câmaras do Comércio ou das 
associações empresariais que apoiamos, 
às vezes suportadas em projectos con-
juntos, outras em projectos no âmbito 

do Portugal 20/20. Ou ainda, de forma 
completamente isolada, e não subsidia-
da, naturalmente, e a acompanhar as 
empresas. Tem sido muito importante 
esse processo. Particularmente relevante 
é que a Moneris tem esta característica 
muito singular que é a de ser uma em-
presa presente em 10 distritos do país, 
com 18 escritórios, o que nos possibilita 
acompanhar a economia real e empresas 
de diferentes dimensões, também nesses 
processos de internacionalização.

E em relação à crise e resposta dos ser-
viços de consultoria?
Na Moneris posso dizer-lhe que o ano de 
2020 foi muito bom. Difícil, duro, mas 
muito bom. Crescemos, conseguimos 
acompanhar as empresas e tivemos 
um retorno muito positivo dos nossos 
clientes. E isso porque flexibilizámos a 
nossa proposição de valor muito cedo, 
em Março, no sentido de responder às 
temáticas de gestão de crise. Olhamos 
para a nossa proposição de valor como 
um todo e reformatamo-la de forma a dar 
resposta a uma situação de emergência 
das empresas, em termos de gestão de 
tesouraria, planeamento de curto prazo, 

planos de contingência, e depois, natu-
ralmente, de acompanhamento de todos 
os temas: moratórias, layoffs ou outros. 
Agora, olhando um pouco mais para a 
frente, começam a aparecer oportuni-
dades, alguma expectativa, positivismo 
e optimismo por parte das empresas. 

Temos assistido a uma nova vaga de fu-
sões e aquisições na Economia. Como é 
que a Moneris pode acompanhar e apoiar 
esta nova vaga?
Estamos a acompanhar vários proces-
sos de fusões e aquisições, não só em 
Portugal, como também fora. O ano de 
2020 foi muito atípico e que em termos 
de valor das transacções superou os 
anos anteriores. Em termos de número 
de transacções não foi tão rico, não foi 
tão produtivo. Havia muitos “deals” que 
estavam em “pipeline” e sentimos um 
certo adormecimento entre Março até 
Junho ou Julho e, depois, um recrudescer 
do nível de transacções. O ano de 2021 
começa bem, com alguma actividade. 
Todos esperávamos que a actividade 
de M&A fosse muito concentrada nos 
temas de distressed M&A, ou seja, de 
M&A focado em situações de rotura, 
situações de stress. Não é verdade, não 
tem acontecido. O que tem acontecido é 
operações em que se procuram ou siner-
gias ou um aumento de escala. Sim, há 
uma oportunidade de investir, há quem 
queira fazer um “divestment”, mas não 
situações de stress no seu estado limite. 
A Moneris tem acompanhado muito as 
transacções sob dois prismas. Um deles, 
toda a componente de “lead advisory”, ou 
seja, apoiando investidores na identifica-
ção de “targets” de investimento ou, ao 
contrário, identificando investidores para 
oportunidades de “divestment” que pos-
sam estar no mercado e, por outro lado, 
com toda a componente de “transaction 

GESTÃO
«OLHAMOS PARA A NOSSA PROPOSIÇÃO  
DE VALOR COMO UM TODO»

A MONERIS TEM ESTA 
CARACTERÍSTICA 
MUITO SINGULAR 
QUE É A DE SER UMA 
EMPRESA PRESENTE EM 
10 DISTRITOS DO PAÍS, 
COM 18 ESCRITÓRIOS, 
O QUE NOS POSSIBILITA 
ACOMPANHAR A 
ECONOMIA REAL
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support”, fazendo “due dilligence” finan-
ceira, fiscal, laboral e acompanhando 
nesses processos de fusões e aquisições. 
Temos neste momento em curso cinco ou 
seis fusões e aquisições, nem todas em 
Portugal, algumas de grande dimensão. 
Portanto, temos uma equipa muito capa-
citada e que cola com as competências de 
“valuation business modeling”, ou seja, 
de avaliações e modelização financeira, 
porque cada vez mais os investidores 
olham para as transacções e querem 
também ver o que vai ser o “day after”, o 
dia a seguir à transacção. A nossa equipa 
pode dar essas competências e reportar 
esse valor aos nossos clientes.

Quais os principais desafios para as 
empresas no âmbito da cibersegurança 
e da protecção de dados?
Em Portugal temos sido algo tíbios na 
implementação geral do Regulamento 
de Protecção de Dados. Neste contexto 
de pandemia, algum trabalho que vinha 
a ser feito pela CNPD ficou adormecido. 
Mas, paradoxalmente, é agora mais do 
que nunca que os temas da privacidade 
e da protecção de dados se tornam pre-
mentes. Estamos num mundo cada vez 
mais digital, e em que todos estamos a 
trabalhar em remoto com partilhas e 
transferências de dados, algumas delas 
internacionais. Os temas que se colocam 
aqui em termos de cibersegurança, 
acoplados aos temas de privacidade e de 
protecção de dados, são de facto bastante 
relevantes. Temos também um episódio 
particularmente importante no contexto 
europeu que é o Brexit. O Brexit coloca 
o Reino Unido fora da União Europeia, 
mas também fora da UE no que diz 
respeito à conformação com os temas da 
privacidade e da protecção de dados. E, 
a partir de dia 1 de Julho, na ausência de 
legislação competente, porque o acordo 

assinado pela UE e o Reino Unido é to-
talmente omisso em relação aos serviços 
e à privacidade e protecção de dados. 
Temos aqui desafios regulatórios muito 
relevantes num contexto europeu, que 
colam de facto a componente da priva-
cidade à componente da cibersegurança.

Como é a liderança de um CEO em tempo 
de COVID?
Há uma necessidade de nos mantermos 
muito ligados às pessoas, desta feita 
num formato mais digital, mais remoto. 
Confesso que esses eram desafios que já 
os vivia e sentia, pelo facto de a Moneris 
ter 10 escritórios espalhados pelo país, 
desde Bragança até ao Algarve. Este 
negócio, o da contabilidade e área de 
serviços profissionais, é muito humana, 
feita de pessoas para pessoas. É muito 
importante que continuemos a preservar 
a cultura das empresas. Esta vivência em 
remoto traz alguns desafios profissionais. 
Se é verdade que do ponto de vista da 

produtividade não nos podemos quei-
xar, pois conseguimos imediatamente 
trabalhar em regime remoto de um dia 
para o outro. Mas do ponto de vista da 
cultura pode perder-se alguma coisa. 
Há uma necessidade de manter uma 
proximidade muito grande, o que foi 
assegurado através de comunicação 
muito diversificada. Por vídeo, através 
da nossa intranet, por correspondência, 
por email, enfim. Arranjámos aqui de 
facto um conjunto de plataformas para 
garantir que as nossas pessoas se sentiam 
acompanhadas. Penso que o melhor 
testemunho disso foi termos ficado em 
terceiro lugar no índice de excelência da 
revista Human Resources. Não está tudo 
bem, porque nunca está tudo bem, há 
sempre muito para evoluir e progredir. 
Felizmente penso que as nossas pessoas 
se sentiam acompanhadas e essa é para 
mim a principal missão. E que me faz 
ficar muito satisfeito e orgulhoso do ca-
minho que estamos a fazer na Moneris. 

VALORES
A MONERIS PARTILHA UM CONJUNTO DE VALORES 
FUNDAMENTAIS QUE DEFINEM A SUA IDENTIDADE E ORIENTAM 
AS ACÇÕES E COMPORTAMENTOS DOS COLABORADORES: 
PARTILHA, CRIAÇÃO DE VALOR, EXIGÊNCIA E INTEGRIDADE
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GESTÃO
POR :

António Sarmento

Lisbon Tech 
Hub é um cen-
tro de compe-
tências inter-
nacional de 
tecnologias 
de informa-
ção (TI), que 
a Siemens tem 
sediado em Al-

fragide.  Em entrevista à Executive Digest, 
Alf Franzoni, responsável pelo Lisbon 
Tech Hub, explica como a equipa de 
especialistas desenvolve projectos para 
todo o mundo Siemens.

O que é o Lisbon Tech Hub da Siemens? 
O Lisbon Tech Hub é um centro de 
competências internacional de TI, que a 
Siemens tem sediado em Alfragide. Foi 
criado em 2014 e conta já com mais de 
1100 especialistas altamente qualifica-
dos, estando em constante crescimento 
– actualmente existem mais de 80 vagas 
em aberto para este hub. 

Esta equipa de especialistas desen-
volve projectos para todo o mundo 
Siemens, em diversas áreas tecnológicas 

NO MUNDO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, EM QUE A INOVAÇÃO É UMA CONSTANTE,  
É NECESSÁRIO MANTERMO-NOS SEMPRE EM EVOLUÇÃO E NUMA APRENDIZAGEM CONTÍNUA

«É fundamental 
mantermo-nos sempre  

em evolução»

O
como a inteligência artificial, big data, 
desenvolvimento de software e testing, 
cloud, cibersegurança e serviços de infra-
-estrutura de TI. Trabalha também em 
estreita colaboração com as várias áreas 
de negócio da Siemens, como a indústria, 
infra-estruturas ou mobilidade, para que 
estas possam propor as soluções mais 
inovadoras aos seus clientes. 

Como está a literacia digital em Portugal 
e qual o caminho a percorrer?
A literacia digital em Portugal, na minha 
opinião, tem vindo a fazer um caminho 
considerável, mas há ainda muito a 
fazer. As universidades e escolas pro-
fissionais, públicas e privadas, têm um 
papel essencial neste desenvolvimento 
de competências e têm de continuar a 
acompanhar esta tendência de mercado, 
de maior procura de profissionais de TI, 
e desenvolver formações cada vez mais 
adequadas ao tipo de perfis procurados 
pelas empresas – os perfis actuais e 
os que se antecipam, trilhando já um 
importante caminho para o futuro. 
Mas a Siemens considera, e sempre 
considerou, que também poderá fazer 

a sua parte – quer seja através do esta-
belecimento de relações próximas e de 
parcerias com instituições académicas, 
do desenvolvimento conjunto de cursos e 
pós-graduações, da participação em Job 
Shops, feiras de emprego e outros even-
tos do género, do desenvolvimento de 
programas de estágios e do lançamento 
de competições estudantis, entre muitos 
outros. Desta forma, acreditamos estar 
a “influenciar” positivamente centenas 
de jovens, criando as condições para que 
entrem, desde cedo, em contacto com 
áreas que poderão ser determinantes 
ao longo do seu percurso profissional.

Qual a relação entre a Siemens e o pro-
jecto “UBBU”? 
A Siemens, a nível mundial, sempre 
apostou nas áreas STEM – sigla inglesa 
para ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática – e, mais recentemente, 
na literacia digital, através de várias 
iniciativas internas e externas, e com 
o apoio de instituições que promovem 
estas áreas junto das crianças. 

Em Portugal, em parte motivados pela 
relevância que o Lisbon Tech Hub con-
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>> Alf Franzoni, responsável pelo Lisbon Tech Hub da Siemens

quistou no seio da empresa, optámos por 
reforçar esta estratégia com uma parceria 
com a UBBU, que tem como objectivo 
aumentar o nível de literacia digital dos 
alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico, 
através do acesso gratuito a aulas de 
programação nas escolas associadas. 

Para além de apoiarmos financei-
ramente a UBBU, oferecemos ainda 
115 computadores para equipar salas 
de informática de escolas da Grande 
Lisboa. Com este donativo esperamos 
impactar cerca de cinco mil alunos e 
200 professores. 

Através do voluntariado empresarial 
da Siemens, que dá 16 horas por ano a 

cada colaborador para participar em 
acções deste âmbito promovidas pela 
empresa, vamos ainda promover acções 
específicas para dar a oportunidade à 
equipa de se envolver com o projecto e 
apoiar estes alunos.

É importante referir que, actualmente, 
quase todos os empregos na Siemens, 
especialmente os mais técnicos, exigem 
algum conhecimento nos campos STEM. 
Torna-se por isso fundamental captar 
novos recursos para estas áreas. Projec-
tos como o UBBU estão a desempenhar 
um importante papel e a fazer a diferença 
junto de milhares de crianças e jovens. 
Quem sabe um dia alguns deles possam 

INVESTIMENTO
SÓ NO ANO FISCAL DE 2020, A SIEMENS, 
A NÍVEL MUNDIAL, INVESTIU CERCA 
DE 4,6 MIL MILHÕES DE EUROS EM 
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A SIEMENS, A NÍVEL 
MUNDIAL, APOSTOU 
NAS ÁREAS STEM E NA 
LITERACIA DIGITAL, 
ATRAVÉS DE VÁRIAS 
INICIATIVAS INTERNAS 
E EXTERNAS, E COM O 
APOIO DE INSTITUIÇÕES 
QUE PROMOVEM 
ESTAS ÁREAS JUNTO 
DAS CRIANÇAS
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vir a integrar o nosso Lisbon Tech Hub. 
Esperamos sinceramente que sim.

As TI são uma das áreas para as quais a 
Siemens mais recruta em Portugal. O 
que está a ser feito pela Siemens para 
reter os melhores talentos?
No ano passado a Siemens Portugal 
passou a contar com mais 447 pro-

fissionais só de TI. Ficámos, recente-
mente, bem classificados no Randstad 
Employer Brand Research 2021, tendo 
ficado na 3.ª posição no ranking das 
melhores empresas para trabalhar no 
sector das Tecnologias de Informação. 
Acreditamos que tal se deve ao facto de 
investirmos, constantemente, na capa-
citação das nossas equipas, na criação 

das melhores condições de trabalho, 
para que todos possam contribuir com 
o máximo das suas capacidades, e por 
promovermos um equilíbrio real entre 
a vida profissional e familiar das nossas 
pessoas. Por exemplo, o teletrabalho já 
era uma realidade na empresa antes 
da pandemia, uma vez que era dada a 
possibilidade aos nossos colaboradores 
de trabalharem até dois dias por semana 
a partir de casa. Para que o pudessem 
fazer nas melhores condições, foi atri-
buído um voucher de 250 euros a cada 
um para aquisição de material de escri-
tório e equipamentos informáticos. No 
final de 2020, como agradecimento do 
esforço e dedicação de todos durante a 
pandemia, foi dado o “Corona Bónus”, 
um apoio monetário no valor de 750 
euros. Temos ainda postos médicos em 
todas as instalações, serviço de apoio 
psicológico gratuito, e organizamos 
frequentemente webinars sobre saúde 
mental, bem-estar, prática de actividade 
física, entre muitos outros. 

Por outro lado, apostamos continua-
mente na formação das nossas equipas 
tendo, no ano passado, mesmo durante 
a pandemia, proporcionado mais de 
22.000 horas de formação aos colabo-
radores do Lisbon Tech Hub, em áreas 
como tecnologias cloud, cibersegurança 
e metodologias agile.

Existem também alguns benefícios 
financeiros dos quais os colaboradores 
da Siemens podem usufruir. Podem 
aderir ao Share Matching Program e, por 
cada três acções da empresa compradas, 
a Siemens oferece outra, decorridos três 
anos. A pensar na reforma das pessoas 

GESTÃO
«É FUNDAMENTAL MANTERMO-NOS  
SEMPRE EM EVOLUÇÃO»

>> A equipa de especialistas do Lisbon Tech Hub 
trabalha em estreita colaboração com as áreas 
de negócio da Siemens para que possam propor 
as soluções mais inovadoras aos seus clientes
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A LITERACIA DIGITAL EM 
PORTUGAL TEM VINDO 
A FAZER UM CAMINHO 
CONSIDERÁVEL. 
AS UNIVERSIDADES 
E AS ESCOLAS 
PROFISSIONAIS, 
PÚBLICAS E PRIVADAS, 
TÊM UM PAPEL 
ESSENCIAL NESTE 
DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS

que passam pela empresa, mesmo nas 
que acham que ainda é muito cedo para 
pensar nisso, a empresa promove de for-
ma activa a possibilidade de subscrição 
do plano de pensões, com descontos 
mensais do ordenado a partir de valo-
res muito baixos. Até 3% de desconto a 
empresa contribui com o mesmo valor, 
reforçando desta forma a poupança de 
todos os aderentes.

Quais as áreas tecnológicas mais procu-
radas pela Siemens?
Neste momento, procuramos para o 
Lisbon Tech Hub diferentes perfis como 
especialistas de cloud e cibersegurança 
e data analysts, entre outros.

Para os jovens que sonham com uma car-
reira na área das tecnologias em Portugal, 
qual seria o seu conselho?
“Se ficarmos parados, ficamos para trás.” 
A frase não é minha é de Peter Shilton, 
um ex-jogador de futebol. Digo muitas 
vezes esta frase à minha equipa porque, 
para mim, é fundamental mantermo-nos 
sempre em evolução e numa aprendiza-
gem contínua. E isto aplica-se a qualquer 
área, mas no mundo das TI ainda mais 
porque a inovação é uma constante. 
Por outro lado, e estando conscientes 
que as carreiras podem durar até 50 
anos, temos de garantir que, durante 
esse período, nos mantemos sempre 
relevantes enquanto profissionais e bem 
informados do que se passa no mundo 
que nos rodeia. Na Siemens chamamos 
a isto de Growth Mindset. E isso só se 
consegue aprendendo constantemente, 
tentando ir sempre adquirindo as com-
petências que o mercado de trabalho 
mais valoriza e lidando frequentemente 
com a mudança – mudança essa que por 
vezes é evolucionária, e outras poderá 
parecer revolucionária. 

Gostaria de referir outras iniciativas de 
formação e de requalificação internas, 
como o Mendix Community?
Temos várias acções internas de for-
mação e requalificação em curso, em 
várias áreas, mas sem dúvida que a ini-
ciativa que merece destaque é a Mendix 
Community, uma comunidade recém-
-formada dedicada a esta plataforma de 
desenvolvimento de software low-code 
Mendix, uma plataforma que oferece a 
capacidade de criar aplicações, com um 
mínimo de conhecimento de linguagens 
de programação.

Fazem parte desta comunidade de 
partilha de conhecimentos 30 colabo-
radores, de diferentes áreas da empresa. 
O objectivo é envolver e motivar os 
colaboradores a entrarem no mundo da 
programação, mesmo que não trabalhem 
diariamente nesta área.

Pretendemos também assim alavancar 
as potencialidades de uma plataforma 
low-code, para fomentar o conceito ci-
tizen-developer, onde cada colaborador, 
mesmo que com um reduzido conheci-
mento de linguagens de programação, 
possa desenvolver e testar as suas ideias.

A inovação é um dos pilares da Siemens?
A inovação continua a ser um dos prin-
cipais pilares da nossa empresa e, com 
ela, vamos continuar a transformar o 
dia-a-dia de milhões de pessoas. Só 
no ano fiscal de 2020, a Siemens, a 
nível mundial, investiu cerca de 4,6 
mil milhões de euros em investigação 
e desenvolvimento. 

De referir ainda que o Boston Consul-
ting Group publicou recentemente um 
relatório sobre as empresas mais inova-
doras de 2021 em que a Siemens ficou 
em primeiro na Europa e em 11.º a nível 
global. Este relatório refere também 
que, não obstante a sua raiz industrial, a 
Siemens é hoje uma empresa tecnológica 
que aposta nos dados e em tecnologias 
avançadas, como a inteligência artificial, 
nas várias áreas em que actua.

No que concerne à digitalização, a 
Siemens, também a nível global, inves-
tiu mais de 10 mil milhões de euros em 
empresas digitais nos últimos 10 anos, 
tem cerca de 40.000 colaboradores a 
trabalhar nesta área em todo mundo 
e está no Top 10 das empresas de sof-
tware. Está focada em áreas como a 
análise de dados, inteligência artificial, 
ferramentas de simulação, cloud, e ci-
bersegurança, entre outras. 

O Lisbon Tech Hub participa de forma 
activa e significativa nos desenvolvi-
mentos da aposta na digitalização que 
a Siemens está a fazer, tendo presença 
e contributo nas diversas áreas tecno-
lógicas referidas. 

INOVAÇÃO
O BOSTON CONSULTING GROUP PUBLICOU 
RECENTEMENTE UM RELATÓRIO SOBRE AS EMPRESAS 
MAIS INOVADORAS DE 2021 EM QUE A SIEMENS FICOU 
EM PRIMEIRO NA EUROPA E EM 11.º A NÍVEL GLOBAL
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GESTÃO

empresa é um 
player global, 
com equipas 
mult idisci-
plinares em 
escritórios es-
palhados por 
10 países – da 
Europa à Ásia. 
Em entrevis-
ta à Executive 

Digest, o director-executivo, Predrag 
Poposki, explica como nasceu  a Zühlke, 
o que a diferencia dos concorrentes e 
aponta estratégias para o futuro. 

A ZÜHLKE É UM FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO COM A MISSÃO DE LIBERTAR  
O PODER DAS IDEIAS

A

«Somos um 
novo tipo  
de empresa»

O que é a Zühlke e como começou? 
Fundada em 1968 por Gerhard Zühlke, 
podemos ser a primeira empresa de 
sempre a concentrar-se na inovação. 
Na altura, significava hardware e enge-
nharia. Hoje, inclui quase tudo, da IA 
e a internet das coisas a novos modelos 
de negócio e cadeias de valor. 

Actualmente, somos um novo tipo 
de empresa: um fornecedor de serviços 
de inovação com a missão de libertar o 
poder das ideias. Somos um player glo-
bal, com equipas multidisciplinares em 
escritórios espalhados por 10 países – da 
Europa à Ásia. Temos 1300 colabora-

dores na Áustria, Bulgária, Alemanha, 
Hong Kong, Portugal, Sérvia, Singa-
pura, Suíça, Reino Unido e Vietname, 
apoiando o sucesso dos nossos clientes 
de uma vasta gama de sectores.

Quais é que são as vossas principais áreas 
de especialização?
Uma ideia é uma coisa poderosa. Mas 
muito tem de acontecer antes que uma 
ideia se torne uma inovação – algo que 
mude o mundo. Somos especializados 
em estratégia e inovação empresarial, 
soluções digitais e serviços de aplicação 
– para além de engenharia de disposi-
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tivos e sistemas. As nossas excelentes 
soluções proporcionam um valor em-
presarial único e uma base fiável para 
o sucesso sustentado.

O que é que diferencia a Zühlke dos  
seus concorrentes?
Todas as empresas têm pessoas inte-
ligentes. O que faz sobressair o nosso 
trabalho é que analisamos os problemas 
durante mais tempo do que a maioria. 
Em vez de agarrarmos a primeira solu-
ção apresentada, somos motivados por 
encontrar as melhores respostas.

O nosso trabalho consiste em com-
binar diferentes disciplinas para resol-
ver problemas complexos e aproveitar 
oportunidades notáveis. Fazemo-lo em 
quatro esferas de actividade:
 Estratégia e inovação empresarial: As 
nossas equipas de estratégia e inovação 
sintetizam três perspectivas – tecnologia, 
negócios e experiência humana – para 
clarificar o que é complexo e orientar 
programas bem-sucedidos. 
 Engenharia de dispositivos e sistemas: 
Os nossos conhecimentos transversais 
ajudam os clientes a desenvolver ideias 
iniciais, e depois a conceber, fazer protó-
tipos e criar novos produtos e sistemas. 
Ajudamos os que nos desafiam – sejam 
startups ou empresas com nomes já esta-
belecidos – a criar novas oportunidades 
em electrodomésticos, bens industriais 
e produtos médicos.
 Soluções digitais e serviços de aplicação:  
As nossas equipas de software combinam 
as nossas próprias metodologias ágeis 
com princípios de design centrados no 
ser humano para conceberem aplicações 
e integrações de alto desempenho, intui-
tivas e eficientes em termos de recursos.
 Soluções de dados e IA: Os nossos cien-
tistas de dados aproveitam os últimos 
avanços nos dados e na aprendizagem 

novas tecnologias – desde a visão inicial, 
passando pelo desenvolvimento, até à 
implementação, produção e operação.

A Zühlke anunciou a abertura de um 
novo Centro Global de Entrega (GDC) 
no Porto. O que é um GDC e o que o 
motivou a escolher o Porto?
Como mencionado anteriormente, a 
Zühlke cresceu muito nos últimos 50 
anos, e a sua pegada geográfica aumentou 
significativamente nos últimos 10 anos.

O Porto vai tornar-se o terceiro Centro 
Global de Entrega do Grupo Zühlke 
(GDC), depois de Belgrado (Sérvia) e 
Sofia (Bulgária). Os principais objectivos 
e responsabilidades do GDC são desen-
volver o seu centro de competências, 
ser capaz de responder às exigências do 
mercado de alta qualidade e colaborar 
estreitamente com as equipas que temos 
nos diversos países. Portanto, a nossa 
missão é apoiar o Grupo Zühlke com 
flexibilidade e entrega global, indepen-
dentemente da localização geográfica.

O Porto foi escolhido devido à sua ele-
vada qualidade de vida, à sua pitoresca 
cidade velha, às praias agradáveis, à 
excelente comida e ao saboroso vinho... 
Embora não completamente errado, as 
principais razões foram a disponibili-
dade de talento, a sua acessibilidade a 
partir dos nossos escritórios existentes 
e a boa relação custo-benefício. A atrac-
tividade da cidade e a diversificação 
intercultural estão bem alinhadas com 
os valores e a missão da nossa empresa 
– este é o lugar certo para se estar!

O que são os valores Zühlke e como são 
vividos diariamente?
Estamos profundamente comprometidos 
com os nossos valores. Eles reflectem-se 
no nosso trabalho diário, nas expecta-
tivas que temos em relação aos nossos 

>> Predrag Poposki, director-executivo  
da Zühlke Portugal

ACREDITAMOS QUE HÁ 
MUITAS COISAS QUE 
PODEMOS OFERECER 
ÀS NOSSAS PESSOAS 
– FLEXIBILIDADE 
E AUTONOMIA 
QUOTIDIANA SÃO 
ALGUNS DOS FACTORES 
IMPORTANTES DA 
NOSSA CULTURA

automática para enfrentar alguns dos 
problemas mais difíceis da Terra – sen-
do pioneiros numa nova era de análise 
preditiva, optimização de recursos e 
detecção precoce de doenças.

Acreditamos que a inovação e a tecno-
logia são uma força positiva de mudança 
para as empresas e para a sociedade. 
Prevemos ideias e criamos novos modelos 
de negócio para os nossos clientes, desen-
volvendo serviços e produtos baseados em 

SOLUÇÕES
A EMPRESA É ESPECIALIZADA EM ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL, SOLUÇÕES DIGITAIS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO. 
AS SUAS SOLUÇÕES PROPORCIONAM UM VALOR EMPRESARIAL 
ÚNICO E UMA BASE FIÁVEL PARA O SUCESSO SUSTENTADO
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projectos, e na forma como colaboramos 
uns com os outros. Coragem, sucesso do 
cliente, desempenho notável e integri-
dade constituem o nosso denominador 
comum, com um impacto duradouro 
nas nossas equipas.

A curiosidade desencadeia as nossas 
ideias inovadoras. Desafiamos cons-
tantemente o status quo e abrimos 
novos caminhos. É assim que fazemos 
avançar os projectos dos nossos clien-
tes. Ao mesmo tempo, sabemos que as 
falhas podem melhorar a nossa curva 
de aprendizagem. Tornam-nos mais 
inteligentes e mais fortes e, em última 
análise, ajudam-nos a alargar os nossos 
horizontes. O que é preciso para traba-
lhar desta forma? Coragem.

Ouvir vem antes de agir. Temos de 
compreender bem os desafios dos nossos 
clientes se quisermos desenvolver as 
soluções certas para eles. Soluções que 
criam novas oportunidades e dão aos 
nossos clientes uma vantagem sobre a 

concorrência. Como resultado, tanto os 
nossos clientes como os seus utilizado-
res finais lucram com o nosso trabalho 
– tal como nós, como empresa. O que 
pretendemos alcançar todos os dias? 
O sucesso do cliente.

Um bom desempenho é a chave para 
cumprir a promessa aos nossos clientes. 
Gostamos de ter um bom desempenho e 
de alcançar resultados extraordinários. 
É assim que inspiramos os nossos clien-
tes e uns aos outros. O nosso trabalho 
ganha outro nível com as nossas equi-
pas transversais, porque a experiência 
interligada resulta em soluções ainda 
melhores. Investimos fortemente nos 
nossos colaboradores para os ajudar a 
atingir o melhor desempenho – a ultra-
passar os seus próprios recordes – de 
forma a levarmos os nossos sucessos para 
o futuro. A nossa principal prioridade? 
Desempenho extraordinário.

Os nossos clientes confiam em nós 
porque somos um parceiro de confiança 

para eles, porque cumprimos as nossas 
promessas e porque assumimos a res-
ponsabilidade pelo seu sucesso. Isso 
impulsiona tanto o seu próprio negócio 
como o dos seus clientes. Este tipo de 
confiança é a base para as parcerias a 
longo prazo que construímos ao longo 
de toda a cadeia de valor. Tratamo-
-nos como iguais e criamos equipas 
bem unidas, tanto entre colaboradores 
da Zühlke como em conjunto com os 
nossos clientes. A base da confiança e 
do trabalho de equipa? A integridade.

Quantos empregos irão criar e quais os 
perfis mais procurados?
O nosso principal objectivo é fazer cres-
cer a nossa equipa em Portugal até 20 
pessoas até ao final deste ano e integrá-
-la devidamente no contexto de grupo 
existente, e ao mesmo tempo dar-lhes 
a oportunidade de contribuirem com 
novas ideias e perspectivas trazendo 
uma lufada de ar fresco, com sabor local, 
para os temas do dia-a-dia. Temos estado 
fortemente concentrados em posições 
centrais de engenharia de software como 
Java, .NET e Front-End, mas também 
podemos optar por outras vagas para 
além da engenharia de software num 
futuro próximo. Já concebemos a nossa 
estratégia a longo prazo e sinto-me con-
fiante ao afirmar que o nosso objectivo 
é o crescimento constante e sustentável 
nos próximos três a cinco anos.

Quais os principais desafios da empresa 
para 2021/2022?
A pandemia em curso influenciou signi-
ficativamente a forma como a economia 
global funciona e é preciso dizer que esta 

GESTÃO
«SOMOS UM NOVO TIPO DE EMPRESA»

>> A pandemia criou uma maior procura por 
parte dos clientes. O Grupo Zühlke está  
pronto a apoiá-los nestes tempos desafiantes
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é ainda uma das maiores incertezas. Os 
hábitos e as expectativas das pessoas mu-
daram muito no ano anterior, e tivemos 
de encontrar um “novo normal” juntos. O 
trabalho híbrido e os modelos de trabalho 
flexíveis não são novidade para nós, mas 
quando os combinamos com a entrada 
num novo mercado durante a pandemia 
e com a nossa vontade de estar tão perto 
das pessoas, o desafio atinge um nível 
muito diferente. O segundo desafio é um 
tema intemporal – a guerra pelos talentos. 
Agora parece que, mais do que nunca, há 
uma batalha implacável no mercado de 
talentos. Há grandes empresas que fazem 
grandes coisas e resolvem problemas in-
teressantes e globalmente significativos. 
Não é nada fácil jogar este jogo, mas 
acreditamos que há muitas coisas que 
podemos oferecer às nossas pessoas – 
um percurso profissional claro, planos 
de desenvolvimento personalizados, 
flexibilidade e autonomia quotidiana são 
factores importantes da nossa cultura. 
No entanto, estamos completamente 
confiantes de que com a nossa abordagem 
centrada nas pessoas e no trabalho de 
equipa somos capazes de superar todos 
os desafios que se nos deparam.

Como pode a Zühlke ajudar as empresas 
a enfrentar um futuro incerto, dado o 
actual contexto pandémico? Criando 
novos modelos de negócio?
Mais do que qualquer outra coisa, o que 
nos ajudou a navegar no nosso caminho 
durante um ano desafiante foi sem 
dúvida a flexibilidade, a solidariedade 
e o trabalho árduo da nossa força de 
trabalho global. Olhando para o futuro, 
a pandemia criou uma maior procura 
por parte dos clientes para digitalizar e 
virtualizar ainda mais os seus negócios. 
O Grupo Zühlke está pronto a apoiá-los 
nestes tempos desafiantes. 

«É UM TRABALHO INCRIVELMENTE 
DESAFIANTE»

Porque se juntou à Zühlke Portugal, como 
o seu primeiro colaborador? 
O projecto que me foi apresentado foi 
extremamente interessante e desafiante – 
participar na implementação do novo GDC 
em Portugal e construir uma equipa a partir 
do zero, com uma estratégia de crescimento 
muito clara e bem definida. Ao longo do 
processo, tornou-se cada vez mais evidente 
o quanto a organização valoriza as suas pes-
soas, o seu desenvolvimento e crescimento, 
apoiando-as para se destacarem e serem 
as melhores. Feedback, transparência, 
comunicação e trabalho de equipa são a 
base de todas as nossas relações.

É um trabalho incrivelmente desafiante, 
revigorante, divertido e gratificante. É também um trabalho difícil. Trabalho 
que exige coragem, recompensa a curiosidade e insiste na integridade – em 
sermos honestos connosco próprios e fiéis aos nossos valores e princípios. 
Cada projecto irá testá-lo. Mas a nossa abordagem ágil e interdisciplinar e o 
trabalho de equipa fazem de cada um deles uma viagem emocionante também.

O que distingue a Zühlke no mercado local de Recursos Humanos?
Na Zühlke, as ideias das pessoas são levadas a sério. Se ainda não forem sufi-
cientemente boas, nós ajustamo-las ou ajudamos as pessoas a chegar à melhor 
ideia. E se for óptima, ajudamos a concretizá-la. Trabalhamos em equipas 
multidisciplinares e multiculturais e há muitas oportunidades para viajar e 
trabalhar em projectos internacionais. 

O desenvolvimento pessoal está profundamente enraizado na nossa cultura e 
é por isso que oferecemos uma formação diferente de qualquer outra. Quando 
se está no negócio da inovação, é preciso ser bom a acompanhar as mudanças. 
Desde o primeiro dia, investimos nas pessoas. Isso inclui oferecer um programa 
de formação e desenvolvimento contínuo, uma educação de vanguarda que é 
feita à medida do indivíduo e a liberdade para que cada um escolha as compe-
tências que gostaria de desenvolver e as áreas onde se quer focar.

Cada colaborador tem a oportunidade de criar o seu próprio trajecto 
profissional na Zuhlke – moldar a sua carreira é criar o seu próprio caminho 
de carreira pessoal e de crescimento. Um percurso de crescimento nunca é 
recto, linear e apenas ascendente. Um trajecto profissional é em vez disso a 
continuação de etapas de desenvolvimento únicas e curtas – lateralmente, para 
baixo, para cima – que levam as pessoas para novos territórios e campos de 
oportunidades com o intuito de crescerem e praticarem novas competências, 
métodos e abordagens comportamentais.

Por fim, equilíbrio e flexibilidade. Quando há equilíbrio nas nossas vidas, há 
um maior potencial para o domínio do nosso trabalho. Oferecemos trabalho 
flexível que se adequa às necessidades de cada colaborador e ajudamo-los a 
manter o equilíbrio na sua vida.

Ana Correia, directora de Recursos Humanos em Portugal, explica 
como é trabalhar na Zühlke
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A PANDEMIA DA COVID-19 
REALÇOU A NOSSA INTERLIGAÇÃO 
GLOBAL E A NOSSA CONFIANÇA 
COLECTIVA UNS NOS OUTROS 
COMO NUNCA ANTES

Cumprir a 
promessa da 
sustentabilidade 
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Este momento sem 
precedentes exige 
uma acção concer-

tada de empresas, governos 
e sociedade civil para cons-
truirmos um futuro equita-
tivo, resiliente e sustentá-
vel para as pessoas e para o 
planeta. O desenvolvimento 
sustentável impulsiona a re-
siliência, que é uma das ra-
zões por que os stakeholders 
exigem que as empresas se 
reconstruam para melhor. 
Com o pleno envolvimento da 
comunidade empresarial, po-
demos ainda criar o impacto 
necessário para atingir os Ob-
jectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas até 2030 e mitigar 
futuros choques económicos 
da magnitude da COVID-19.

Este relatório da Accenture 
descreve a escala dos desafios 
que enfrentamos ao recons-
truirmos um futuro melhor 
e descreve as oportunidades 
para as empresas contribuírem 
para um mundo mais resis-
tente e sustentável. A nossa 
análise centra-se em 12 sec-
tores e na forma como cada 
um deles está posicionado de 
forma única para fazer avançar 
ODS específicos, beneficiando 
simultaneamente de custos 
e riscos reduzidos, de uma 
confiança reforçada com os 
stakeholders e de novas opor-
tunidades de crescimento. O 
relatório serve de guia para os 
CEO identificarem vias para 
uma reinvenção específica do 
sector e para uma acção colec-

tiva intersectorial no trajecto 
para um negócio responsável.

CADA SECTOR TEM UM 
PAPEL A DESEMPENHAR
Todos os sectores têm um 
papel a desempenhar quando 

se trata de reconstruir para 
melhor. A Accenture Strategy 
examinou como 12 sectores 
estão posicionados de forma 
única para avançar com ODS 
específicos. A avaliação do im-
pacto de cada sector baseia-se 
numa combinação de factores 
que abrangem toda a sua 
cadeia de valor – incluindo 
as suas ofertas de produtos 
e serviços, a composição da 
sua mão-de-obra, a pegada 
operacional e as regiões em 
que opera.

AUTOMÓVEL

1. Apoiar a transição da socie- 
dade para uma mobilidade 
com zero emissões de carbono 
O sector dos transportes 
é responsável por 14% das 

emissões anuais de gases 
com efeito de estufa, sendo 
72% provenientes de veícu-
los rodoviários. Ao apoiar a 
transição da sociedade para a 
mobilidade com zero carbono, 
a indústria automóvel pode 
reduzir as emissões globais 
de gases com efeito de estufa 
(ODS 13), e como resultado 
reduzir o número de mortes 
por poluição atmosférica 
(ODS 3). 

O sector pode impulsionar o 
crescimento através do acesso 
aos mercados de mobilidade 
com zero carbono, de veículos 
eléctricos a bicicletas eléctricas 
e carregadores. Os veículos 
eléctricos representam um 
mercado em crescimento: O 
número de veículos eléctricos 
na estrada deverá crescer de 
3,1 milhões em 2017 para 140 
milhões em 2030.

ESTE RELATÓRIO 
DESCREVE A 
ESCALA DOS 
DESAFIOS QUE 
ENFRENTAMOS E AS 
OPORTUNIDADES 
PARA AS EMPRESAS 
CONTRIBUÍREM 
PARA UM MUNDO 
MAIS RESISTENTE  
E SUSTENTÁVEL

CUMPRIR A PROMESSA DA SUSTENTABILIDADE
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2. Investir em modelos de ne-
gócios circulares 
O valor em questão na eco-
nomia circular da mobilidade 
pessoal é de 200-500 mil 
milhões de euros entre 2018 
e 2030. Apesar das taxas de 
utilização na faixa dos 5-10%, 
estima-se que 100 milhões de 
automóveis serão produzidos 
em 2030 – e 20% do total 
de emissões de gases com 
efeito de estufa para veículos 
com motor de combustão 
interna são gerados na fase 
de produção.

O sector automóvel pode 
reduzir os custos de produção 
através de práticas de produ-
ção circulares, incluindo a 
reutilização de componentes, 
incorporando os fluxos de re-
síduos de outros sectores como 
matéria-prima e abraçando 
a produção inteligente. Os 
modelos de negócio circu-
lares – serviços de aluguer 
de automóveis e mobilidade 
automatizada – podem me-
lhorar o valor total do ciclo 
de vida de um automóvel, 
promovendo o consumo res-
ponsável (ODS 12) e sistemas 
de transporte acessíveis e 
económicos (ODS 11).

3. Reduzir acidentes rodoviários
Um dos objectivos contidos no 
ODS 3, saúde e bem-estar, é 
reduzir para metade o número 
global de mortos e feridos 
por acidentes rodoviários. 
Os fabricantes de automóveis 
podem vir a libertar valor e 
reduzir o risco, investindo 

em tecnologias que possam 
reduzir acidentes.

Podem investir em várias 
soluções relacionadas com 
a segurança, incluindo tec-
nologias veículo-a-veículo, 
como a travagem automática. 
As empresas que adiam a 
adopção de tais melhorias 
correm o risco de perder 
clientes à medida que estas 
intervenções se tornam a 
norma do sector.

BANCA E MERCADOS  
DE CAPITAIS

1. Abraçar a inovação e inclusão 
O sector bancário e de mer-
cados de capitais pode apoiar 
a inclusão financeira (ODS 
1) inovando e expandindo 
as suas ofertas de produtos 
e serviços para chegar a um 
conjunto mais diversifica-
do de clientes (ODS 10). As 
empresas podem expandir 
o acesso ao capital através 
da adaptação dos processos 
de crédito e empréstimo, por 
exemplo, utilizando compro-
vativos de emprego ou até 
aceitando outras garantias 
que não o histórico de crédito 
estabelecido, para conseguir 
aumentar o crédito a mulheres 
e a outros grupos minoritários 
(ODS 5 e 10).

O sector pode também 
alargar os seus canais de 
distribuição, como a utili-
zação da banca móvel ou a 
oferta de microsseguros, para 

chegar aos dois mil milhões 
de adultos em todo o mundo 
que não têm acesso a uma 
conta bancária.

2. Avaliar e estabelecer a trans-
parência das métricas de gestão 
A gestão ambiental, social 
e empresarial (GASE) está 
ainda em evolução, e o sector 
bancário e dos mercados de 
capitais pode ajudar a resolver 
as directrizes de definição, 
as lacunas nos dados e as 
questões de medição para 
assegurar a plena participação 
das empresas. Ao fazê-lo, 
o sector pode encorajar as 
empresas a adoptar práticas 
sustentáveis, integrar a in-
formação da GASE nos seus 
relatórios (ODS 12) e separar 
o crescimento económico 
da degradação ambiental 
(ODS 8). 

Podem fazê-lo de três ma-
neiras: convergir num quadro 
comum para avaliar as mé-
tricas da GASE, defender a 
normalização dos relatórios 
empresariais para resolver 
discrepâncias de classifica-
ção na GASE, assim como 
defender a automatização 
dos relatórios empresariais 
para facilitar a complexidade 
da avaliação e da elaboração 
de relatórios.

3. Financiar as prioridades 
globais da sustentabilidade
O sector bancário e dos merca-
dos de capitais tem um papel 
fundamental no avanço dos 
ODS devido à sua influência 
no financiamento do capital. 
São necessários cerca de dois 
biliões de euros por ano para 
atingir os ODS até 2030. 
A pandemia revelou ainda 
mais a importância do im-
pacto social e impulsionou o 
investimento em obrigações 
sociais: 9,6 mil milhões de 
euros em 15 de Maio de 2020, 
em comparação com 5,1 mil 
milhões de euros no mesmo 
período de 2019. 

As empresas podem apoiar 
a transição para uma econo-
mia sustentável investindo 
directamente em projectos 
e facilitando a participação 
tanto do sector público como 
do privado (ODS 17). As em-
presas estão a colaborar com 
o sector público, investindo 
em projectos de energias re-
nováveis e infra-estruturas, 
bem como angariando capital 

!
A ACCENTURE 
INDICA QUE, 

O SECTOR 
AUTOMÓVEL  

PODE REDUZIR 
OS CUSTOS DE 

PRODUÇÃO ATRAVÉS 
DE PRÁTICAS 

DE PRODUÇÃO 
CIRCULARES, 
INCLUINDO A 

REUTILIZAÇÃO DE 
COMPONENTES, 
INCORPORANDO 

OS FLUXOS DE 
RESÍDUOS DE 

OUTROS SECTORES 
COMO MATÉRIA- 

-PRIMA

MUDANÇA 
A PANDEMIA REVELOU AINDA MAIS A IMPORTÂNCIA 
DO IMPACTO SOCIAL E IMPULSIONOU O 
INVESTIMENTO EM OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 9,6  
MIL MILHÕES DE EUROS EM 15 DE MAIO DE 2020
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CUMPRIR A PROMESSA DA SUSTENTABILIDADE

!
GARANTIR QUE 

AS PESSOAS TÊEM 
DIREITOS IGUAIS 
AOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

EXIGE SOLUÇÕES 
INOVADORAS

para a mitigação dos riscos 
climáticos e a adaptação às 
alterações climáticas. 

PRODUTOS QUÍMICOS E 
MATERIAIS AVANÇADOS 

1. Apoiar o consumo responsável 
Os polímeros são utilizados 
para fabricar produtos plás-
ticos e constituem cerca de 
80% da produção da indústria 
química. Como tal, o sector 
químico possui um imenso 
potencial para impulsionar os 
modelos comerciais circulares e 
a inovação posterior (ODS 12). 

As empresas podem apro-
veitar esta oportunidade ao 
estimularem a transparên-
cia nos fluxos de resíduos, 
estabelecendo sistemas de 
recolha em fim de vida para 
diferentes classes de materiais, 
implementando intervenções 

digitais ao longo da cadeia de 
valor e desenvolvendo proces-
sos de reciclagem química.

2. Investir em infra-estruturas 
para objectivos de sustentabi-
lidade mais abrangentes 
Ao alavancarem estímulos 
governamentais e investi-
mentos direccionados, as 
empresas químicas podem 
cimentar o seu lugar na transi-
ção energética e o seu papel na 
concretização dos ambiciosos 
objectivos de sustentabilidade. 

Por exemplo, o sector químico 
pode permitir o crescimento 
e a acessibilidade de preços 
da economia de hidrogénio 

verde, um pilar fundamental 
da transição energética. Ao 
melhorarem aspectos funda-
mentais como o processo de 
electrólise, as empresas podem 
reduzir o custo do hidrogénio 
verde ao ponto de este conseguir 
competir contra combustíveis 
tradicionais como o petróleo e 
o gás. Além disso, as empresas 
podem investir em investigação 
e desenvolvimento para criarem 
baterias mais baratas, mais 
pequenas e mais densas em 
energia, de forma a melhorar 
a sua relação custo-eficácia e 
acelerar a sua adopção.

3. Acelerar a emissão zero 
carbono e minimizar recursos 
O sector químico gera cerca 
de 7% das emissões globais de 
gases com efeito de estufa. É 
também o maior consumidor 
mundial de energia industrial. 

As empresas podem reduzir 
o seu impacto ambiental e 
os custos e riscos associados 
usando estratégias como o 
aproveitamento de resíduos 
plásticos mistos de baixa qua-
lidade como matéria-prima, 
a utilização de insumos de 
energia renovável e a elimina-
ção segura de materiais que 
não podem ser reaproveitados  
ou reciclados. 

COMUNICAÇÕES 

1. Acabar com o fosso digital  
Uma internet aberta com 
acesso total, velocidade, in-
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formação, tratamento justo 
do tráfego e serviço de alta 
qualidade para todos pode 
acabar com o fosso digital. 
O sector das comunicações 
encontra-se numa posição 
única para fazer avançar o ODS 
9: “Fornecer acesso universal 
e barato à internet nos países 
menos desenvolvidos.” 

O sector também tem poten-
cial para criar oportunidades 
de crescimento económico 
e procura de novas compe-
tências. As empresas podem 
facilitar a conclusão universal 
do ensino primário e secun-
dário pelas crianças (ODS 4), 
expandindo-se para novos 
mercados onde os lares não 
têm acesso online. 

Garantir que as pessoas 
têem direitos iguais aos re-
cursos económicos (ODS 1) 
exige soluções inovadoras. 
Por exemplo, os sistemas 
de pagamento móvel, como 
o M-PESA do Quénia, têm 
potencial para servir dois 
mil milhões de pessoas que 
estão actualmente sem banco 
a nível mundial. 

2. Criar urbanização sustentável 
e resiliência  
O sector das comunicações 
tem um grande papel a de-
sempenhar na construção de 
infra-estruturas sustentáveis 
e resilientes (ODS 9 e 11). 

O investimento em soluções 
4G e 5G permitirá às cidades 
ligarem melhor as suas infra-
-estruturas, dispositivos e 
pessoas – com potencial para 

optimizar o fluxo de tráfego e 
a segurança, melhorar a efi-
ciência das operações urbanas, 
melhorar a eficiência energé-
tica e a gestão de resíduos, e 
monitorizar a qualidade do ar. 

As empresas de comunica-
ção podem também proteger 
pró-activamente as suas infra-
-estruturas operacionais inves-
tindo na resposta a catástrofes 
naturais e na recuperação, o 
que, por sua vez, reforçará a 
resiliência e a capacidade de 
adaptação das cidades aos 
riscos relacionados com o 
clima (ODS 13). 

3. Permitir a redução de emis-
sões derivadas  
O sector das comunicações 
pode permitir às empresas 
integrar medidas sobre alte-
rações climáticas no planea-
mento estratégico (ODS 13) e 
reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa derivadas. 

Em 2018, a tecnologia mó-
vel permitiu uma redução de 
emissões equivalente a mais de 
dois mil milhões de toneladas 
de CO2, aproximadamente 10x 
a pegada de carbono do próprio 
sector móvel. As intervenções 
possíveis incluem teletraba-

lho, unidades inteligentes de 
medição/resposta à procura, e 
poupança de combustível e de 
energia com base na máquina 
e na internet das coisas.

BENS DE CONSUMO  
E RETALHO 

1. Reduzir as pegadas ambien- 
tais operacionais  
Os bens de consumo e o reta-
lho têm uma grande pegada 
ambiental operacional. Só a 
indústria da moda é respon-
sável por 10% das emissões 
anuais de gases com efeito 
de estufa e consome 93 mil 
milhões de metros cúbicos de 
água por ano – mais de 10% 
da água utilizada por todos 
os tipos de sector. 

Os bens de consumo e as 
empresas retalhistas podem 
reduzir o seu desperdício e a 
utilização de materiais – e os 
riscos e custos associados – 
aumentando a sua utilização 
de energias renováveis, adqui-
rindo materiais recicláveis, 
utilizando subprodutos da sua 
própria indústria e de outras, 
implementando a reciclagem 

de água e a utilização de águas 
cinzentas nos sistemas de 
produção, e mantendo níveis 
de inventário mais baixos.

2. Implementar modelos de 
negócios circulares  
As empresas podem aproveitar 
valor comercial e promover 
o consumo responsável e a 
redução de resíduos derivados 
através da implementação de 
modelos comerciais circulares, 
com mais de 49 mil milhões de 
euros em valor económico em 
jogo anualmente só no mercado 
das embalagens reutilizáveis. 

As empresas podem tirar 
partido da procura dos con-
sumidores por produtos mais 
sustentáveis, desenvolvendo 
modelos empresariais ino-
vadores, como o aluguer de 
vestuário, a venda a retalho 
de produtos usados, ou a re-
formulação do “modelo das 
garrafas de leite”, em que uma 
empresa consegue reduzir 
o desperdício ao recolher e 
reutilizar as embalagens dos 
seus produtos. 

3. Assegurar cadeias de valor 
robustas e inclusivas  
Estima-se que 170 milhões de 
crianças estejam envolvidas 
em trabalho infantil (ODS 8), 
muitas delas na indústria têxtil 
e do vestuário. Além disso, os 
salários dos trabalhadores das 
cadeias de fornecimento de 
vestuário, couro e calçado nos 
países menos desenvolvidos 
podem variar entre 14-36% 
dos salários mínimos (ODS 10). 

ESTIMA-SE QUE 170 MILHÕES DE 
CRIANÇAS ESTEJAM ENVOLVIDAS EM 
TRABALHO INFANTIL, MUITAS DELAS 
NA INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO

CASO 
EM 2018, A TECNOLOGIA MÓVEL 
PERMITIU UMA REDUÇÃO DE EMISSÕES 
EQUIVALENTE A MAIS DE DOIS MIL 
MILHÕES DE TONELADAS DE CO2
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ACTUALMENTE, 
SÃO JÁ MAIS DE 
100 CIDADES EM 
TODO O MUNDO 
QUE OBTÊM PELO 
MENOS 70% DA SUA 
ELECTRICIDADE A 
PARTIR DE FONTES 
RENOVÁVEIS

modernos e sustentáveis para 
todos (ODS 7) e a resposta às 
preferências dos consumido-
res por serviços energéticos 
e interacções digitais com 
baixo teor de carbono. 

As empresas podem expandir 
o acesso à energia nos países 
menos desenvolvidos e a outras 
comunidades fora da rede, 
investindo em microrredes de 
baixo carbono, sistemas solares 
comunitários de baixo custo 
e outros projectos de ener-
gia limpa fora da rede. Além 
disso, os modelos de negócio 
centrados no cliente permitem 
fornecer serviços de energia 
com baixo teor de carbono, 
incluindo o carregamento de 
veículos eléctricos, os planos 
de energia verde e os serviços 
domésticos ligados a consumi-
dores que estão preocupados 
com a sustentabilidade.

ALIMENTAÇÃO  
E AGRICULTURA 

1. Conseguir reduzir a pegada 
ambiental operacional  
O sector alimentar e agrícola 
tem um efeito acentuado no 
ambiente e nos seus recursos 
naturais. A produção alimen- 
tar representa 26% das emis-
sões globais de gases com 
efeito de estufa e 70% da água 
doce do mundo é utilizada 
para a agricultura. 

O sector pode implementar 
práticas agrícolas regenerati-
vas – e obter matérias-primas 

O sector pode fazer avançar 
as ODS assumindo a respon-
sabilidade de assegurar a 
protecção social da sua mão-
-de-obra alargada. As empresas 
podem incorporar e promover/
forçar a inclusão, diversidade 
e normas de direitos humanos 
nas suas cadeias de valor. 

Estas medidas irão melhorar 
a produtividade e reforçar o 
valor da marca. Exemplos de 
medidas incluem a adopção 
de políticas de igualdade de 
oportunidades (ODS 5) atra-
vés da aplicação de direitos 
laborais, padrões e salários 
de vida, a implementação de 
programas de novas compe-
tências para melhorar o acesso 
a oportunidades profissio-
nais, e o desenvolvimento 
da capacidade dos pequenos 
empresários. Ao assegurar que 
os fornecedores cumprem estes 
mesmos padrões, as empresas 
podem criar cadeias de valor 
robustas e inclusivas. 

TECNOLOGIA 
ENERGÉTICA E UTILITIES 

1. Adoptar uma abordagem 
de valor para a transição para 
energia limpa  
Uma abordagem de valor do 
sistema para a transição para 
energia limpa tem em conta 
não só o custo da energia, 
mas também o impacto mais 
amplo na sociedade – incluindo 
emissões, consumo de água, 
qualidade do ar, criação de 

emprego, e acesso e resiliência 
da energia.

Este quadro tem uma visão 
holística do impacto da gera-
ção renovável, da eficiência 
energética e das melhorias 
na rede, tanto na economia 
como na sociedade. Esta abor-
dagem pode informar melhor 
as decisões de investimento a 
longo prazo e o seu impacto nos 
ODS. As energias renováveis 
superam as fontes de energia 
tradicionais em termos de 
emissões, pegada hídrica e 
criação de emprego. O Plano 
de Recuperação Sustentável 
da AIE coloca a eficiência 
energética como proporcio-
nando as maiores reduções 
de emissões e criando mais 
de 9,5 milhões de postos de 
trabalho ao longo dos anos. 
Por fim, as melhorias na rede 
facilitarão ainda mais a pene-
tração das energias renováveis 
e o aumento da electrificação.

2. Atingir os objectivos líqui-
dos zero  
Actualmente, mais de 100 
cidades globais obtêm pelo me-
nos 70% da sua electricidade 
a partir de fontes renováveis, 
e esse número irá aumentar 
à medida que mais governos 
se comprometerem com um 
futuro de energia limpa. 

A tecnologia energética e o 
sector dos serviços públicos 
podem apoiar as cidades (ODS 
11) e os centros industriais 
(ODS 9) a atingirem os seus 
objectivos líquidos zero, des-
carbonizando a produção de 

energia e investindo em novos 
conjuntos de valor emergentes 
da transição de energia limpa, 
incluindo energias renováveis, 
armazenamento à escala de 
serviços públicos, veículos 
eléctricos e hidrogénio verde. 
As parcerias colaborativas e 
a partilha de conhecimentos 
entre diferentes grupos in-
dustriais e organizações do 
sector público podem ajudar 
as empresas a inovar nestas 
soluções e a melhorar a sua 
competitividade em termos 
de custos, fiabilidade e capa-
cidade de armazenamento.

3. Assegurar o acesso equita- 
tivo a energia limpa e a servi- 
ços de energia com baixo teor 
de carbono  
A tecnologia energética e o 
sector dos serviços públicos 
devem satisfazer a crescente 
procura de acesso à energia 
limpa no espectro de consu-
midores. Isto inclui o forneci-
mento de serviços energéticos 

CUMPRIR A PROMESSA DA SUSTENTABILIDADE
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valor inclusivas e resilientes 
para proteger a força de tra-
balho e o negócio de choques 
exógenos. A força de trabalho 
enfrenta condições de trabalho 
perigosas, incluindo exposição 
a pesticidas, stress térmico e 
maquinaria perigosa. As em-
presas podem investir na sua 
força de trabalho e reduzir o 
número de pessoas que vivem 
na pobreza (ODS 1), impondo 
direitos e padrões laborais 
e salários mínimos (ODS 8 
e 10), reduzindo os riscos 
profissionais, promovendo 
práticas agrícolas mais seguras 
e investindo em tecnologias 
que melhoram a segurança. 

As cadeias de abastecimento 
agrícola equitativas são resis-
tentes a rupturas. Além disso, 

de empresas que empregam 
estas práticas – para redu-
zir a sua utilização de água 
e de terra (ODS 6 e 15). As 
empresas podem reduzir as 
suas emissões de gases com 
efeito de estufa aumentando a 
eficiência energética ao longo 
das cadeias de valor e imple-
mentando um preço interno 
do carbono para informar as 
decisões. O desenvolvimento de 
uma agricultura resistente ao 
clima (ODS 13) irá reduzir os 
riscos nos sistemas de produção 
e poupar custos operacionais. 

2. Permitir o consumo e produ-
ção sustentáveis de alimentos   
Aproximadamente 30% dos 
alimentos produzidos glo-
balmente são perdidos ou 

desperdiçados, representando 
800 mil milhões de euros em 
perdas económicas anuais, 
580 mil milhões em custos 
ambientais e 750 mil milhões 
em custos sociais. Algumas 
metodologias para reduzir 
o desperdício alimentar in-
cluem a doação de alimentos 
que seriam desperdiçados, a 
normalização dos rótulos de 
validade e o aumento da venda 
de frutas e vegetais irregulares. 

O sector pode permitir esti-
los de vida mais saudáveis para 
os seus clientes, alinhando os 
produtos com os consumos ca-
lóricos diários recomendados 
e os tamanhos das porções, e 
desenvolvendo novos produtos 
alimentares mais saudáveis. 
As alternativas baseadas em 

plantas estão a tornar-se cada 
vez mais competitivas contra 
os produtos de origem animal 
e, como resultado, podem 
reduzir a pegada ambiental 
da agricultura animal. Por 
exemplo, a produção de car-
ne bovina utiliza 20 vezes 
mais terra e produz 20 vezes 
mais emissões do que feijões 
em crescimento por grama 
de proteína. O mercado de 
alimentos à base de plantas 
que substituem os produtos 
animais cresceu 29% nos 
últimos dois anos para os 4,1 
mil milhões de euros.

3. Criar cadeias de valor agrí- 
cola equitativas   
O sector alimentar e agrícola 
pode promover cadeias de 

PROBLEMA 
A PRODUÇÃO ALIMENTAR REPRESENTA 26% 
DAS EMISSÕES GLOBAIS DE GASES COM 
EFEITO DE ESTUFA E 70% DA ÁGUA DOCE DO 
MUNDO É UTILIZADA PARA A AGRICULTURA
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75% do consumo de ener-
gia da produção de produ- 
tos farmacêuticos.

A gestão responsável dos 
resíduos farmacêuticos é 
especialmente importante, 
uma vez que a não elimina-
ção responsável de resíduos 
pode contribuir para a re-
sistência antimicrobiana. 
Apenas nove dos 118 produtos 
farmacêuticos avaliados fo-
ram removidos com sucesso 
durante o tratamento de águas 
residuais, indicando que as 
empresas devem conceber 
processos para impedir que 
os resíduos farmacêuticos 
cheguem ao ambiente. As 
empresas podem reduzir os 
custos operacionais através 
da gestão da utilização dos 
recursos naturais e da pro-
dução de resíduos ao longo 
de todo o ciclo de vida dos 
seus produtos.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
E ENTRETENIMENTO 

1. Permitir a distribuição equi-
tativa de conteúdos, acessibi-
lidade e preços acessíveis  
Os sistemas de comunicação 
social são tendenciosos: são 
para os falantes da língua 
ocidental, os mais capazes 
e os mais ricos. Isto agrava 
as desigualdades existentes 
(ODS 10). 

Para reduzir estas lacunas 
e expandir o seu alcance, o 
sector pode usar diferen-

as empresas alimentares e 
agrícolas podem melhorar a 
representação das mulheres em 
cargos de liderança dentro das 
próprias empresas, ao mesmo 
tempo que promovem a plena 
participação das mulheres ao 
longo das cadeias de valor (ODS 
5). Por exemplo, ao trabalha-
rem com o sector dos serviços 
financeiros, as empresas podem 
melhorar o acesso das mulheres 
ao capital melhorando tecno-
logias agrícolas. 

CIÊNCIAS DA VIDA 

1. Assegurar o acesso equitativo 
a medicamentos e tratamentos   
As empresas de ciências da 
vida estão numa posição única 
para avançar no progresso 
da saúde e bem-estar (ODS 
3) em comparação com ou-
tros sectores. Colaborando 
com governos, as empresas 
podem ajudar a reforçar os 
sistemas de saúde dos países, 
desenvolvendo tratamentos 
inovadores e de baixo custo 
para doenças transmissíveis 
e não transmissíveis. 

As margens sobre estes 
medicamentos e tratamentos 
podem impedir o acesso das 
populações vulneráveis a 
medicamentos essenciais e 
exacerbar o fosso de desigual-
dade (ODS 10). Para expandir 
o acesso, as empresas podem 
adoptar modelos de baixo preço 
e de alto volume. O sector pode 
também promover o acesso 

à saúde sexual e reprodutiva 
(ODS 5) apoiando parcerias 
globais para a saúde materna 
e neonatal e melhorando os 
cuidados de saúde reprodutiva 
nos países menos desenvolvi-
dos através da expansão do 
acesso à informação, con-
tracepção, e fornecimentos 
e serviços médicos.

2. Melhorar a resiliência em-
presarial e social às crises re-
lacionadas com a saúde   
A COVID-19 demonstrou que 
não estão a ser feitos progres-
sos suficientes na preparação 
para uma pandemia, também 
evidenciado pelo facto de as 
vacinas representarem apenas 
3% do mercado mundial de 
produtos farmacêuticos de um 
bilião de euros. A indústria das 
ciências da vida pode melho-
rar a resiliência empresarial 
e social a crises relacionadas 
com a saúde, adoptando mo-
delos de inovação aberta nas 

suas práticas de investigação 
e desenvolvimento. 

O aumento da complexida-
de das doenças e dos custos 
de investigação tornam os 
modelos de inovação aberta 
mais competitivos para o 
sector. À medida que a cola-
boração aumenta, aumenta 
também a importância de 
uma gestão segura dos dados. 
Ao investirem em soluções 
que previnem, controlam e 
eliminam doenças globais, as 
empresas podem não só ajudar 
a desenvolver a resiliência da 
sociedade a crises relacionadas 
com a saúde, mas também 
expandir as suas carteiras de 
produtos e aumentar o valor 
da sua marca.

3. Assegurar cadeias de valor 
equitativas e sustentáveis   
As empresas de ciências da 
vida podem proteger os direi-
tos e meios de subsistência da 
sua força de trabalho e cadeias 
de valor, implementando 
políticas de igualdade de 
oportunidades, promovendo 
a inclusão e a diversidade, e 
proporcionando benefícios 
essenciais, tais como cuidados 
de saúde e licença parental 
remunerada. A indústria 
pode também reduzir o seu 
impacto ambiental através 
da aquisição responsável de 
materiais e da melhoria da 
eficiência energética, espe-
cialmente dos sistemas de 
aquecimento, ventilação e 
ar condicionado (HVAC), 
que podem representar 60-

CUMPRIR A PROMESSA DA SUSTENTABILIDADE
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tes plataformas e canais de 
distribuição para alcançar 
uma base de clientes mais 
diversificada, por exemplo, 
cumprindo as normas para 
pessoas com deficiência e 
fornecendo informação atra-
vés de canais mais acessíveis. 
Estas normas também têm 
implicações nos resultados 
escolares (ODS 4), uma vez 
que os materiais de apren-
dizagem escolar são cada vez 
fornecidos não pelo Estado, 
mas por empresas comerciais 
de comunicação social.

2. Criar conteúdos e represen-
tação ética e inclusiva   
O sector dos media e do en-
tretenimento desempenha 
um papel único no apoio ao 
diálogo público, reforçando 
o conhecimento de formas 
de apoiar o desenvolvimento 
sustentável, e responsabili-
zando os governos (ODS 16). 
As empresas podem também 
obter resiliência e confiança 
através de conteúdos social-
mente responsáveis, assegu-
rando uma representação 
diversificada no seu conteúdo 
e na sua força de trabalho 
(ODS 5 e 10). 

Colectivamente, o sector 
pode continuar a combater 
os conteúdos nocivos, adop-
tando definições e ferramen-
tas comuns para categorizar 
conteúdos não seguros, como 
o que a Aliança Global para 
Meios de Comunicação Res-
ponsáveis, lançada em 2019, 
procura fazer.

3. Reduzir o desperdício e inefi-
ciências na criação de conteúdos   
O sector dos media e do en-
tretenimento pode reduzir os 
custos associados ao desper-
dício e ineficiências ao longo 
das suas cadeias de valor, da 
criação de conteúdos à distri-
buição e consumo. As empresas 
podem integrar estratégias 
de sustentabilidade nas suas 
instalações para minimizar 
o desperdício operacional, 
energia e consumo de água, 
por exemplo, aumentando 
a utilização de energia re-
novável ou a eficiência do 

arrefecimento de água dos 
centros de dados. 

Além disso, as redes de 
distribuição de conteúdo 
circular e a tecnologia de 
compressão de fonte aberta 
podem escalar a distribuição 
de conteúdo digital ao mes-
mo tempo que melhoram a 
eficiência e as limitações de 
largura de banda. As empresas 
podem mudar para a entrega 
baseada em aplicações ou 
“thin clients” para reduzirem 
a utilização de material de 
conteúdo digital e usarem 

material reciclado em supor- 
tes impressos.

MINERAÇÃO E METAIS 

1. Acelerar a mudança para 
modelos de negócio circulares  
As principais oportunida-
des circulares para o sector 
mineiro e metalúrgico in-
cluem materiais renováveis, 
capitalizando os resíduos a 
montante e implementando 
novos modelos de negócio para 
a recuperação a jusante. O 

aumento da partilha/aluguer 
de automóveis, o fabrico de 
resíduos para valorização e a 
revenda de materiais e baterias 
reciclados podem aproveitar 
o mercado de massas, permi-
tindo ao sector gerar valor 
através da descomoditização. 

O sector pode também ter 
impacto nos modelos de ne-
gócios circulares derivados, 
abraçando a produção in-
teligente e implementando 
soluções digitais que reduzem 
as taxas de recolha e reduzem 
o custo de peças defeituosas. 

2. Contribuir para o desenvol-
vimento equitativo e susten-
tável da mão-de-obra e das 
comunidades mineiras   
As empresas mineiras e meta-
lúrgicas não têm uma obriga-
ção apenas para com os seus 
próprios trabalhadores, mas 
também para com as comuni-
dades em que as suas minas 
e fábricas operam. As empre-
sas podem facilitar o acesso 
equitativo a oportunidades de 
emprego e concentrar-se na 
qualificação da sua força de 
trabalho actual com programas 
de formação e aprendizagem. 

Podem também trabalhar 
directamente com as comu-
nidades para compreender 
os seus potenciais impactos 
positivos e negativos, a fim de 
melhor investirem em inicia-
tivas económicas e sociais. Ao 
fazê-lo, deve ser dada ênfase 
à expansão de oportunidades 
para reforçar a voz dos grupos 
marginalizados, incluindo 
as mulheres, e para apoiar 
a tomada de decisões locais 
relativamente às operações 
mineiras, de forma a reduzir 
a desigualdade nas oportu-
nidades económicas (ODS 
10 e 11).

3. Acelerar no sentido de ob-
jectivos líquidos zero   
A extracção de material ac-
tualmente usada pelo sector 
tem graves consequências 
ambientais, das emissões de 
gases com efeito de estufa 
(ODS 13) à água (ODS 6) e à 
degradação do solo (ODS 15). 

OS MEDIA E O ENTRETENIMENTO  
TÊM UM PAPEL ÚNICO NO APOIO  
AO DIÁLOGO PÚBLICO, REFORÇANDO 
O CONHECIMENTO

IMPERATIVO 
O SECTOR DOS MEDIA PODE CONTINUAR A COMBATER 
OS CONTEÚDOS NOCIVOS, ADOPTANDO DEFINIÇÕES E 
FERRAMENTAS COMUNS PARA CATEGORIZAR CONTEÚDOS 
NÃO SEGUROS, INDICA O ESTUDO DA ACCENTURE
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novas funções e oportunidades 
criadas não só pela transição 
energética, mas também pela 
adopção de tecnologia, incluin-
do a automação e a cadeia de 
bloqueios. Isto pode incluir 
a expansão das capacidades 
empresariais e a criação de 
novos cargos dedicados à 
tecnologia de combustíveis 
fósseis mais limpos e à energia 
renovável. Estas intervenções 
não só ajudarão a preparar a 
força de trabalho para a tran-
sição de energia limpa, mas 
também a resistir a choques 
futuros no sector.

TECNOLOGIA 

1. Permitir uma economia di- 
gital sustentável  
O sector tecnológico pode fa-
cilitar os objectivos de susten-
tabilidade de outros sectores, 
fornecendo produtos e serviços 
de tecnologia sustentável, ao 
mesmo tempo aumentando a 
capacidade das empresas para 
mitigar o risco empresarial. 

Por exemplo, as empresas 
estão a abraçar a cloud sus-
tentável para aumentar a 
resiliência e a agilidade dos 
seus sistemas. À medida que 
mais empresas passam para a 
cloud sustentável, os grandes 
criadores de escala podem 
facilitar a transformação sus-
tentável através da aquisição 
de energia renovável, incor-
porando técnicas inovadoras 
para reduzir o consumo de 

A indústria mineira e meta-
lúrgica é responsável por cerca 
de 7% das emissões de gases 
com efeito de estufa, enquanto 
as emissões noutras partes da 
cadeia de valor contribuem para 
cerca de 30% das emissões de 
gases com efeito de estufa, em 
grande parte pela utilização 
de carvão. 

O sector pode reduzir a sua 
intensidade de recursos – e 
os custos e riscos associados 
– empregando estratégias 
como a utilização de insumos 
renováveis, a redução da água 
doce utilizada para o proces-
samento de minério através da 
reciclagem ou da utilização de 
fontes de água alternativas, e 
a promoção do planeamento 
a nível paisagístico.

PETRÓLEO E GÁS 

1. Capturar novas reservas de 
valor a partir de energia limpa  
O sector do petróleo e gás tem 
vindo a expandir a sua carteira 
para captar novas reservas 
de valor a partir de energia 
limpa, incluindo transportes 
eléctricos, energias renováveis, 
biocombustíveis, captura e 
utilização de carbono, e hi-
drogénio verde. Até agora, 
estes investimentos fora das 
suas principais áreas de ne-
gócio representaram menos 
de 1% do total das despesas 
de investimento.  

No passado, as empresas 
resistiram a oportunidades de 

diversificação fora da cadeia 
de valor do petróleo, gás e 
produtos químicos para dar 
prioridade aos retornos dos 
accionistas. O impacto da 
COVID-19 no sector está a 
alterar estes prismas tradi-
cionais sobre o risco e o valor 
dos stakeholders, ao mesmo 
tempo que acelera um mo-
mento já transformador para 
o sector. As empresas podem 
aproveitar este momento para 
transformar as suas carteiras 
e modelos operacionais e fazer 
avançar os ODS. 

2. Comprometer-se com os 
objectivos líquido zero   
Em 2017, o sector do petróleo 
e do gás foi directamente res-
ponsável por 15% das emissões 
globais de gases com efeito de 
estufa do sector energético, 
mas as suas emissões da cadeia 
de valor foram mais do triplo 
dessa quantidade. 

Portanto, este sector não 
só precisa de reduzir as suas 
próprias emissões de gases 

com efeito de estufa (ODS 
13), como também pode ter 
um impacto poderoso ao im-
pulsionar a transição para a 
energia limpa e ao colaborar 
com outros sectores para ace-
lerar o progresso em direcção 
aos objectivos líquidos zero 
(ODS 9). Segundo a análise 
da Accenture Strategy, os 
operadores de petróleo e 
gás podem cumprir 90% 
das suas metas de emissões 
para 2030 e gerar cinco mil 
milhões de euros em valor 
adicional numa base anual 
com a utilização de tecnologias 
já disponíveis. Para além das 
suas próprias operações, as 
empresas petrolíferas e de gás 
podem ajudar a desenvolver 
clusters industriais líquido 
zero em sectores difíceis de 
reduzir, como cimento, aço, 
químicos, plásticos e trans-
porte pesado.

3. Oferecer empregos na ener- 
gia limpa e novas competências    
Quase seis milhões de pes-
soas são directamente em-
pregadas pela indústria do 
petróleo e do gás. Dez vezes 
mais pessoas têm empregos 
indirectamente criados pela 
indústria. O alcance do sector 
torna imperativa uma transi-
ção atempada para a energia 
limpa: para além das razões 
ambientais, milhões de meios 
de subsistência estão em risco. 

As empresas devem procu-
rar minimizar as disrupções 
através de novas qualificações 
dos seus colaboradores para 

CUMPRIR A PROMESSA DA SUSTENTABILIDADE

!
O SECTOR 

TECNOLÓGICO 
PODE FACILITAR 

OS OBJECTIVOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

DE OUTROS 
SECTORES, 

FORNECENDO 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA 
SUSTENTÁVEL
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energia dos centros de dados 
e reduzindo o lixo electrónico. 

O lixo electrónico é um 
dos f luxos de resíduos de 
crescimento mais rápido do 
mundo, com um aumento de 
21% nos últimos cinco anos. 
As empresas tecnológicas 
podem desbloquear o cres-
cimento, baixar os custos 
e reduzir a intensidade do 
material incorporando mo-
delos comerciais circulares, 
como a oferta do produto 
como serviço, investindo em 
logística inversa, adquirindo 
materiais recicláveis, utili-
zando subprodutos do seu 
próprio sector e reformulando 
produtos e embalagens.

2. Concepção tendo em mente 
a acessibilidade e a privacidade 
dos dados    
À medida que a tecnologia se 
integra cada vez mais na vida 

quotidiana, a acessibilidade 
e a privacidade dos dados 
serão fundamentais para 
assegurar uma paisagem 
digital inclusiva e segura. As 
empresas tecnológicas podem 
reduzir as desigualdades de 
resultados (ODS 10), não 
só incorporando princípios 
de acessibilidade nos seus 
produtos e serviços actuais, 
mas também explorando 
novos conjuntos de valores 
com o desenvolvimento de 
tecnologia de assistência. 

Além disso, instituições efi-
cazes e responsáveis dependem 
da privacidade e segurança dos 
dados (ODS 16). Nos primei-
ros seis meses de 2019, mais 
de 3800 violações de dados 
expuseram 4,1 mil milhões 
de registos. As empresas tec-
nológicas podem aumentar 
a confiança dos clientes e 
reduzir o risco, investindo na 

manutenção de software e em 
dispositivos seguros.

3. Expandir o acesso à tecno-
logia e a soluções     
As empresas tecnológicas 
podem impulsionar tanto o 
benefício social como o cres-
cimento económico inclusivo 
expandindo o acesso a soluções 
tecnológicas, tudo isto ao 
mesmo tempo que aceleram 
a eficiência operacional e o 
crescimento de toda a em-
presa. A inteligência artificial 
tem o potencial de duplicar 
as taxas de crescimento eco-
nómico até 2035 e aumentar 
a produtividade laboral em 
até 40%, avançando no sen-
tido do trabalho decente e do 
crescimento económico (ODS 
8). Contudo, a automatização 
poderá também colocar em 
risco 20 milhões de empregos 
até 2030. 

As empresas tecnológicas 
podem ajudar, colmatando fa-
lhas nas competências digitais 
e interfuncionais e investindo 
em formação online e em pro-
gramas de cursos digitais. O 
sector pode também investir 
em comunidades mal servidas, 
melhorando o acesso a hard-
ware e software. Haverá 450 
milhões de cursos de e-learning 
em 2030, proporcionados por 
investimentos em servidores 
na cloud para apoiar ferra-
mentas de videoconferência 
e capacidades de tradução 
automática. A COVID-19 
demonstrou certamente a 
importância da tecnologia 
para facilitar a qualidade e 
o acesso à educação (ODS 4). 

Este é um momento marcan-
te na história. A mudança para 
o capitalismo dos stakeholders 
será acelerada e ampliada, e o 
enfoque no desenvolvimento 
sustentável será fundamental 
para a competitividade e o 
sucesso sustentado das em-
presas que avançam. 

Estamos apenas no início. 
À medida que o nosso mundo 
continua a tornar-se mais 
complexo, novas exigências 
exigirão que os líderes perma-
neçam vigilantes. Permanecer 
na vanguarda destas questões 
é fundamental. 

Uma liderança orientada 
por objectivos criará um novo 
valor no futuro. Foi estabe-
lecida uma nova fasquia. 
Agora, quem estará à altura 
do desafio? 

TRANSFORMAÇÃO 
AS EMPRESAS ESTÃO A ABRAÇAR 
A CLOUD SUSTENTÁVEL PARA 
AUMENTAR A RESILIÊNCIA E A 
AGILIDADE DOS SEUS SISTEMAS



Acompanhe-nos em hrportugal.sapo.pt

JÁ ESTÁ ABERTA 
A VOTAÇÃO 
PARA OS 
PRÉMIOS
HUMAN 
RESOURCES 
2021

  

vote já!
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ESTÁVAMOS EQUIPADOS A RIGOR. NA MESA DA SALA OS PETISCOS, 
A TELEVISÃO LIGADA AINDA ANTES DA ENTRADA DOS JOGADORES

19 ou 2019?

POR :

José Miguel Leonardo
CEO 
Randstad Portugal
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A culpa é de quem não 
planeou e de cada um que 
não cumpriu. A culpa é da 
falta de responsabilidade, da 
inconsciência. A culpa é de 
querer esquecer que ainda não 
acabou e desesperadamente 
querer voltar a uma norma-
lidade que existe apenas no 
passado. Mas atribuir culpas 
não resolve, o que aprendemos 
com tudo o que aconteceu e 
o que vamos fazer para que 
não aconteça de novo?

Planeamento. Aqui temos 
histórico, podemos olhar para 
os dados e perceber quando e 
como se comportam multidões. 
Exemplo, sabemos que quem 
ganhar a taça de Portugal 
vai querer comemorar, as-
sim como sabemos olhando 
para o passado que a última 
jornada leva sempre a novas 
comemorações por parte da 
equipa que ganhou o cam-
peonato. Em ambos os casos 
são também conhecidas as 

19 OU 2019?

Na imagem, o estádio 
com os lugares vazios. 
Aqui em casa faltavam 

os amigos, eramos só mesmo 
nós a viver intensamente 90 
minutos que podiam final-
mente quebrar um jejum de 
19 anos. Sofri com a mesma 
fé de quem há muito não ga-
nhava mas com a esperança 
de contrariar a estatística. 
E finalmente os dois apitos 
soaram. Gritei, esbracejei, fui 
à janela. A intensidade do que 
sentia fazia-me querer saltar 
para a rua, comemorar com 
as honras que mereciamos, 
aplaudir os jogadores e to-
mar conta do Marquês, mas 
não podia, afinal vivemos 
uma pandemia e nenhuma 
celebração merece terminar 
na cama de um hospital, ou 
mesmo significar o fim.

Mas se esta é a minha his-
tória, outras tantas parecem 
escritas em 2019 ou em anos 
anteriores. Não fosse o estádio 
ter as bancadas vazias e era 
mesmo um “dejá-vu” numa 
festa em que as celebrações 
juntaram multidões, abraços e 
alegria inconsciente da reali-
dade do país, inconsequente do 
que vai na verdade significar 
amanhã, quando estivermos 
novamente a olhar para a 
televisão a vermos a escalada 
dos números e o R, o famoso 
R a fechar esplanadas, teatros 
e cidades...

principais zonas de celebração 
e a forma como é celebrado. 
Assim, as autoridades devem 
encontrar formas de dispersar 
as multidões criando bolhas 
para que estas sejam mais 
controláveis. Quero acreditar 
que este caminho já está a ser 
feito até com o modelo de pú-
blico no estádio previsto para 
o último jogo da jornada. Fa-
lamos de futebol, mas também 
falamos de empresas. Ainda 
sem certezas de até quando 
se aplica o teletrabalho como 
obrigatório e de quais as alte-
rações legislativas previstas, 
sabemos que muitas empresas 
vão voltar aos escritórios 
com equipas em espelho e 
horários desfasados. Este 
regresso obriga a um novo 
planeamento de comunicação 
e de reforço do cumprimento 
das medidas. Ao mesmo tempo 
que sabemos que as pessoas 
têm saudades de estar juntas 
e que vão em muitos casos 

almoçar em grupo, aumen-
tando o risco de contágio. 
É preciso sensibilizar para 
os riscos e voltar a modelos 
preventivos e até de testagem 
que hoje são mais acessíveis. 
Sabemos que o vento não se 
pára com as mãos e que o 
policiamento não é a opção 
para o cumprimento, temos 
de reforçar a comunicação, 
de criar contextos que favo-
reçam esse cumprimento e de 
planear tudo isso hoje, para 
evitar retrocessos.

Compromisso. Temos de 
assumir o compromisso, o 
compromisso de cumprir as 
regras, de ser resilientes e de 
não esquecer que estamos em 
pandemia e que nada ainda 
acabou. Não podemos ser 
permissivos nem indiferentes 
a quem não cumpra, temos de 
ser exemplares para que não 
voltemos atrás, porque já esta-
mos fartos de confinamentos, 
de restrições e de estados de 
emergência. Porque somos 
fortes em não desistir nesta 
recta final, seja para celebrar, 
seja para reivindicar. 

Aproveitemos o momento 
para preparar o dia seguinte, 
o que queremos ser e como 
vamos ser. Planear como va-
mos crescer e ser relevantes, 
reconhecendo que todos esta-
mos diferentes mas que este 
pode ser uma oportunidade 
de sermos muito melhores. 

TEMOS DE ASSUMIR O COMPROMISSO 
DE CUMPRIR AS REGRAS, DE SER 
RESILIENTES E DE NÃO ESQUECER 
QUE ESTAMOS EM PANDEMIA E  
QUE NADA AINDA ACABOU
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Frits Goldschmeding 
conduzia negócios 
numa bicicleta e com 

envelopes carimbados – muito 
longe da infra-estrutura digital 
que usamos hoje. Contudo, con-
tinua a ser tão difícil encontrar 
talento como o era então. E 
os trabalhadores continuam 

a desejar o mesmo dos empre-
gadores: um salário decente 
para um dia de trabalho duro. 
Embora algumas constantes 
permaneçam, as mudanças 
têm surgido e desaparecido 
rapidamente. A transformação 
da mão-de-obra e do local de 
trabalho ocorreu ao longo de 

apenas uma ou duas gerações. 
Estas evoluções assistiram à 
ascensão de centros urbanos 
que atraíram os melhores ta-
lentos e se tornaram centros 
criativos. Juntamente com a 
agregação de trabalhadores 
de escritório, a estrura dos 
locais de trabalho também 

evoluiu – de cubículos para 
uma configuração aberta, 
de escritórios pessoais para 
espaços de trabalho conjunto. 
Estamos agora a assistir a 
outra mudança no ambiente 
de trabalho: de edifícios de 
escritórios para escritórios em 
casa, e não apenas devido à 

Abraçar a mudança
QUANDO FRITS GOLDSCHMEDING FUNDOU A RANDSTAD, NÃO PODIA TER IMAGINADO  
QUÃO INCRIVELMENTE DIFERENTE O MUNDO DO TRABALHO SERIA 60 ANOS MAIS TARDE
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ABRAÇAR A MUDANÇA

pandemia de COVID-19. Es-
tamos a começar a questionar 
a ideia de ter escritórios de 
empresas. Em 1960, vivía-
mos num mundo de nações, 
impérios e potências coloniais 
em declínio. Agora, talvez 
seja mais correcto pensar no 
mundo como uma vasta rede 
interligada de cidades e regiões 
interdependentes. Os limites 
ainda existem, mas a tecnologia 
está a ajudar a colmatar o fosso 
entre comunidades. Há menos 
pessoas a viver no campo, e o 
crescimento económico e as 
oportunidades estão concen-
trados nos principais centros 
urbanos do mundo. 

As ferramentas que utili-
zamos no trabalho também 
mudaram. Há 60 anos, os 
computadores eram guar-
dados em bunkers militares 
e em campus universitários, 
e poucas pessoas conseguiam 
adivinhar os seus mistérios. 
Desde então, as tecnologias 
digitais e a internet que as 
liga tiveram um profundo 
impacto na forma como co-
laboramos. São necessárias 
diferentes competências para 
navegar neste novo mundo, 
mais interligado. Isto levou 
a uma crescente procura de 
talentos com competências em 
ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática (STEM). Em-
bora tenha havido um esforço 
concertado por parte das 
empresas, do meio académico 
e dos governos, o mercado de 
trabalho tem sido incapaz de 
satisfazer a procura. Uma per-

formas de trabalho em muitos 
mercados de trabalho. Estas 
novas formas de trabalho não 
substituem tanto os contratos 
tradicionais a tempo inteiro e 
por tempo indeterminado, mas 

proporcionam um caminho 
para que a força de trabalho 
anteriormente inactiva ou 
informal encontre um empre-
go digno. De facto, os novos 
acordos de trabalho dentro 
da economia gig oferecem 
modelos flexíveis e adaptáveis 
aos trabalhadores, tais como 
trabalhar à distância, horários 
flexíveis e uma diversidade 
de acordos e contratos de 
compensação. Isto permitiu 
que as pessoas que nunca se 
adaptaram ao formato tradi-
cional da semana de trabalho 
de 40 horas, das nove às cinco, 
entrassem na força de trabalho 
formal. Embora o contrato de 
trabalho tradicional de dura-
ção indeterminada continue 

sistente falta de competências 
digitais continua a dificultar 
a capacidade de optimizar 
muitas novas tecnologias.

REDEFINIÇÃO  
DO TRABALHO
A forma como trabalhamos 
mudou drasticamente em 
apenas algumas gerações. Se 
um jovem adulto de 1960 nos 
visitasse em 2020, provavel-
mente teria dificuldade em 
perceber o local de trabalho 
moderno. Para nós, é fácil 
subestimarmos quão pro-
funda tem sido a mudança 
quando ela acontece pouco 
a pouco todos os dias. No-
vas atitudes em relação ao 
trabalho dão origem a novas 

NOVAS ATITUDES 
EM RELAÇÃO 
AO TRABALHO 
DÃO ORIGEM A 
NOVAS FORMAS 
DE TRABALHO 
EM MUITOS 
MERCADOS  
DE TRABALHO
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a ser a forma dominante de 
trabalho no mundo ocidental, 
os contratos a termo certo, 
a tempo parcial e a pedido, 
o trabalho por agências e o 
trabalho à distância são cada 
vez mais comuns. O trabalho 
tem vindo a tornar-se mais 
variado e menos rígido. Isto é 
impulsionado por uma mistura 
de novas tecnologias e maior 
conectividade e por uma mu-
dança cultural mais ampla.

➜   Flexibilidade no local  
de trabalho

O trabalho temporário tem 
contribuído para o cresci-
mento económico em muitas 
nações. Na maioria dos paí-
ses de elevado rendimento, 
entre 5% e 25% de todos os 
trabalhadores têm contratos 
a termo certo. Estes contratos 
formais oferecem vantagens 
ao empregador e trabalhador, 
facilitando relações laborais 
que de outra forma não seriam 
necessariamente possíveis. 

Mas a mentalidade de ontem 
nem sempre é adequada para 
o local de trabalho de amanhã. 
Teremos de reformar os nossos 
sistemas para nos adaptarmos 
a esta nova realidade da vida 
profissional e proporcionar aos 
trabalhadores a segurança de 
que necessitam para gerirem 
com sucesso as suas carreiras. 
À medida que os formatos do 
trabalho se desenvolvem e 

mudam, é preciso uma ino-
vação social para apoiar e 
proteger os trabalhadores de 
novas maneiras.

➜   Plataformas digitais 
Após a crise financeira global 
de 2008, a inovação digital 
deu origem a plataformas de 
trabalho disruptivas como 
Uber, Deliveroo e TaskRabbit. 
Isto proporcionou oportuni-
dades novas e flexíveis para 
milhões de pessoas quando 
as circunstâncias económicas 
significavam a necessidade 
rendimentos extra para muitos. 
Embora essas plataformas 
ainda representem uma pe-
quena parte do mercado de 
trabalho, o interesse por elas 
aumentou acentuadamente: 
entre Maio de 2016 e Janeiro 
de 2019, o número de postos 
de trabalho aumentou cerca de 
30% em todo o mundo, com 
o crescimento impulsionado 
pelas nações desenvolvidas.

➜   Trabalho remoto 
Tem sido um ano marcan-
te para o trabalho remoto, 
mas a ideia não é nova. O 
homem conhecido como “o 
pai do trabalho à distância” é 
o engenheiro da NASA Jack 
Nilles. Jack Nilles trabalhou 
a partir de casa durante mui-
tos anos e propôs a adopção 
generalizada do trabalho à 
distância para conservar os 
recursos petrolíferos e reduzir 
o congestionamento urbano 
durante a crise petrolífera 
americana dos anos 70. Isto, 
claro, muito antes de as pessoas 
terem computadores portáteis 
e smartphones. 

As tecnologias digitais con-
tinuam a permitir que as 
pessoas se liguem e trabalhem 
de forma mais inteligente, e 
a pandemia de COVID-19 
acabou por impulsionar a 
adopção generalizada do 
trabalho à distância. A Or-
ganização Internacional do 
Trabalho relata que 81% da 
força de trabalho global es-
tava sob confinamento total 
ou parcial em Abril de 2020. 
O trabalho à distância pode 
ter sido visto anteriormente 
como uma vantagem, mas a 
percepção de muitas pessoas 
mudou após esta experiência.

➜   Principais ideias 
 Os nossos locais de trabalho 

transformaram-se ao longo dos 
últimos 60 anos, através de 
novas formas de flexibilida-
de – tanto para organizações 
como para trabalhadores. 

TELETRABALHO
AS TECNOLOGIAS DIGITAIS CONTINUAM A PERMITIR 
QUE AS PESSOAS SE LIGUEM E TRABALHEM DE FORMA 
MAIS INTELIGENTE, E A PANDEMIA ACABOU POR 
IMPULSIONAR A ADOPÇÃO DO TRABALHO À DISTÂNCIA
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 Duas forças que se cruzaram 
impulsionaram a mudança: as 
novas exigências das empresas 
e as mudanças culturais nos 
países de elevado rendimento. 
 A tecnologia facilita novas 

possibilidades incríveis no 
trabalho, mas também traz 
novos desafios. A inovação 
social tem de manter o ritmo.

COMPETÊNCIAS NA ERA 
DA AUTOMATIZAÇÃO
Os novos instrumentos têm 
sido sempre um catalisador de 
diferentes formas de trabalho, 
mas o ritmo desta inovação 
acelerou no final do século XX. 
Os smartphones nos nossos 
bolsos são mais poderosos que 
os computadores que envia-
ram Neil Armstrong à Lua, e 
podemos usar o Google para 

de emprego na economia 
global, o que provocou uma 
migração para fora das zonas 
rurais. Os centros urbanos 
tornaram-se muito mais den-
sos e alargaram-se para lá dos 
seus limites originais. Apenas 

uma minoria da população 
mundial vive fora deles. As 
cidades tornaram-se clus-
ters de alta tecnologia onde 
ecossistemas empresariais 
vibrantes criam empregos 
e melhoram o nível de vida. 
Os habitantes citadinos go-
zam de rendimentos mais 
elevados, melhor emprego e 
níveis de educação mais ele-
vados do que os seus homólo- 
gos rurais.

Isto não quer dizer que 
a educação rural esteja em 
declínio. A melhoria do nível 
de educação nas zonas rurais 
também deu origem à migra-
ção das zonas rurais para as 
cidades. A inovação agrícola 
reduziu drasticamente a procu-
ra de mão-de-obra rural, e os 
trabalhadores deslocaram-se 
para as cidades em busca de 
emprego no sector industrial 
ou de serviços. No entanto, à 
medida que a ligação rural à 
internet melhora e o trabalho 
remoto se torna mais comum, 

aceder a mais informação do 
que a armazenada em todas 
as bibliotecas do mundo. 

Muitas pessoas dizem que 
estamos a viver a Quarta 
Revolução Industrial, mas 
as mudanças dramáticas que 
ocorreram nas nossas vidas 
poderiam igualmente ser en-
tendidas como uma revolução 
do mercado de trabalho. A 
inovação alterou profun-
damente as competências 
de que precisamos, a forma 
como trabalhamos e onde 
escolhemos viver. Também 
criou uma enorme riqueza, 
oportunidades e acesso à 
educação em todo o mundo.

➜   Migração urbana 
As cidades tornaram-se os 
principais motores da criação 

ABRAÇAR A MUDANÇA
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o emprego está a tornar-se 
menos dependente da lo-
calização física. Isto pode 
provocar a deslocação das 
zonas urbanas para as zonas 
rurais, ou das grandes cida-
des para as mais pequenas, 
à medida que os indivíduos 
fazem diferentes escolhas de 
estilo de vida.  

➜   Motores da mudança 
Em todos os países e secto-
res, os empregos mais co-
muns estão a desaparecer 
ou a transformar-se. Mais de 
25% dos empregos americanos 
enfrentam a automatização 
nesta década, incluindo car-
gos em sectores-chave de 
emprego como preparação 
de alimentos, administração 
de escritórios e transportes. 
Não nos devemos esquecer, 
no entanto, que tecnologias 
futuras como IA, robótica e 
veículos eléctricos também 
criam empregos, oportuni-
dades e mais prosperidade 
para todos. 

Os empregos no futuro não 
serão os mesmos que os de 
hoje. Apesar de um aumento 

no emprego total, em média 
um em cada sete trabalhado-
res individuais será confron-
tado com a perda de emprego 
como resultado directo da 
automatização. A natureza 
mutável dos empregos tem 
sido uma característica du-
radoura de vagas anteriores 
de progresso tecnológico 
e acabará por conduzir ao 
aparecimento de três novos 
tipos de trabalho: trabalho 
nas fronteiras, trabalho de 
riqueza e trabalho da reta fi-

➜   Competências futuras  
Estes novos empregos exi-
girão novas e diferentes 
competências. Embora seja 
bem conhecida a crescente 
procura de competências 
STEM e competências digi- 
tais básicas, há também am-
plas provas de um aumen- 
to da procura de soft skills. 
Temos de preparar os nossos 
sistemas educativos para 
estes empregos do século 
XXI. Além disso, temos de 
criar parcerias público-pri- 

nal. O trabalho nas fronteiras 
diz respeito a empregos em 
novos campos tecnológicos, 
o trabalho de riqueza diz 
respeito a empregos cria-
dos graças ao aumento da 
produtividade, e o trabalho 
da reta final diz respeito 
a empregos que ainda não 
podem ser automatizados.

vadas sem descontinuida- 
des – ligando o mundo do 
trabalho ao da educação –, 
permitindo oportunidades 
de aprendizagem ao longo 
da vida para apoiar os traba-
lhadores nas suas carreiras e 
os ajudar na transição segura 
para novos empregos.

As necessidades do merca-
do de trabalho global estão 
continuamente a mudar, e 
muitas das crianças que hoje 
estão na escola irão traba-
lhar em empregos que ainda 
não existem. Preparar jovens 
aprendizes para um mundo 
que não podemos ver é um 
desafio, mas eles precisarão 
de apoio para prepararem 
o local de trabalho de ama-
nhã – e também quando lá 
chegarem. Historicamente, 
a educação tem sido um rito 
de passagem no início da 
vida, mas à medida que a 
tecnologia acelera, também as 
nossas capacidades e aptidões 
humanas devem acelerar. A 
ênfase deve passar para uma 
abordagem de aprendizagem 
ao longo da vida que permita 
às pessoas a transição entre 
várias actividades e papéis 
nas suas carreiras.

➜   Principais ideias 
 O aumento dos níveis de 

educação diminuiu as opor-
tunidades das comunidades 
rurais e resultou numa rápida 
urbanização em todo o mundo. 
 As tecnologias inovadoras 

estão a criar mais empregos 
novos do que estão a auto-

MAIS DE 25% DOS EMPREGOS 
AMERICANOS ENFRENTAM A 
AUTOMATIZAÇÃO NESTA DÉCADA, 
INCLUINDO CARGOS EM SECTORES- 
-CHAVE COMO PREPARAÇÃO  
DE ALIMENTOS, ENTRE OUTROS

MUDANÇA
AS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO 
GLOBAL ESTÃO CONTINUAMENTE A MUDAR, E MUITAS 
DAS CRIANÇAS QUE HOJE ESTÃO NA ESCOLA IRÃO 
TRABALHAR EM EMPREGOS QUE AINDA NÃO EXISTEM
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SABEMOS QUE A 
DIVERSIDADE E A 
INCLUSIVIDADE 
AJUDAM TANTO  
AS PESSOAS COMO 
AS EMPRESAS A  
IR MAIS LONGE

matizar, mas também estão 
a mudar as competências 
necessárias no mercado de 
trabalho global. 
 São necessários maiores 

esforços para permitir a re-
qualificação em todos os 
sectores, e as futuras gerações 
de trabalhadores terão de ser 
aprendizes para toda a vida.

UM MERCADO DE 
TRABALHO SUSTENTÁVEL
Um mercado de trabalho eficaz 
e sustentável liga oportuni-
dades a pessoas com com-
petências e conhecimentos 
necessários à sua realização. 
Nos últimos 60 anos, os locais 
de trabalho tornaram-se mais 

a inclusividade ajudam tanto 
as pessoas como as empresas 
a ir mais longe. 

A mobilidade do mercado 
de trabalho é crucial para o 
sucesso a longo prazo de to-
das as nações, especialmente 
as que enfrentam o duplo 
desafio do envelhecimento 
da população e da escassez 
de competências. Para as-
segurar que o crescimento é 
sustentável nos próximos anos, 
temos de mobilizar o talento, 
as perspectivas e os recursos 
de muito mais pessoas. Temos 
de assegurar que elas têm 
acesso a um trabalho digno 
e ajudá-las a prosperar como 
parte da economia global.

➜   A evolução do trabalho  
Foram feitos progressos notá-
veis no sentido da erradicação 
da pobreza global nas últimas 
gerações. Entre 1990 e 2017, 
mais de mil milhões de pessoas 
foram retiradas da pobreza 
extrema, em grande parte 
devido à disponibilidade de 
melhores empregos. O prazo 
das Nações Unidas de acabar 
com a pobreza é 2030, mas 
isto só é possível se continuar-
mos a criar empregos dignos 
para todos.

Só através da colaboração 
e da construção de consensos 
entre todos os stakeholders 
é que poderemos tornar os 
empregos dignos uma rea-
lidade para todos. Cerca de 
1,3 mil milhões de pessoas 
estão subqualificadas ou 
sobrequalificadas para o 
trabalho que realizam. Este 
desalinhamento de compe-
tências é exacerbado durante 
as recessões, quando os in-
vestimentos em tecnologias 
aumentam, levando a mais 
automatização. A urgência 
de assegurar trabalho digno 
só aumentará à medida que 
novas tecnologias chegarem 
nos próximos anos.

➜   Mercados de trabalho 
inclusivos  

A participação das mulheres 
no mercado de trabalho glo-
bal cresce há décadas, mas 
há muito a ultrapassar na 
desigualdade de género. Em 
2019, a taxa de participação 
das mulheres na força de 

diversificados e inclusivos 
em muitos aspectos, mas a 
discriminação e a exclusão 
continuam a ser uma bar-
reira à sustentabilidade da 
força de trabalho. Contudo, 
sabemos que a diversidade e 

ABRAÇAR A MUDANÇA
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ESTIMULAR TODOS OS GRUPOS 
SOCIAIS A PARTICIPAR, REMOVENDO 
OBSTÁCULOS LEGAIS AO EMPREGO 
SEMPRE QUE POSSÍVEL

trabalho era de apenas 47%, 
comparada com 74% para os 
homens. De acordo com o Fó-
rum Económico Mundial, um 
nível igual de participação no 
trabalho não será partilhado 
por homens e mulheres antes 
de 2120. A discriminação de 
género ainda se manifesta no 
acesso desigual ao trabalho e, 
mesmo para aqueles que têm 
empregos, nas condições de 
trabalho desiguais. 

A idade é também um factor. 
Há mais pessoas com idades 
entre os 15 e os 24 anos no 
ensino superior do que há três 
décadas, o que significa que 
há menos jovens empregados. 
Segundo algumas métricas, a 
sua participação no mercado 
de trabalho diminuiu 15% 
desde 1994, com a queda 
mais pronunciada nos países 
de rendimento médio. Estes 
trabalhadores podem entrar 
na força de trabalho mais 

tarde, mas trazem melhores 
competências e podem obter 
melhores empregos quando 
o fazem.

➜   Mobilidade de talentos  
De acordo com as Nações 
Unidas, 272 milhões de pes-
soas trabalham actualmente 
fora do seu país de origem, 
um aumento de 50 milhões 
desde 2010. A mobilidade 
do mercado de trabalho li-
bertou um enorme potencial 
para indivíduos, empresas e 
sociedade ao longo da his-
tória, e há mais migrantes 
internacionais no mundo do 
que nunca. 

A relação entre a locali-
zação e as perspectivas de 
carreira nunca foi menos 
directa. O que é claro, porém, 
é que o potencial para uma 
mão-de-obra global mais 
diversificada e inclusiva é 
uma oportunidade que não 

nos podemos dar ao luxo de 
deixar escapar. Todos temos 
de fazer a nossa parte para 
construir o mercado de tra-
balho, a economia e a socie-
dade de amanhã, vibrantes 
e sustentáveis. Isso significa 
estimular todos os grupos 
sociais a participar, remo-
vendo obstáculos legais ao 
emprego sempre que possível, 
abraçando novas formas de 
trabalho e esforçando-se por 
apoiar um equilíbrio saudável 
e produtivo entre trabalho e 
vida pessoal.

➜   Principais ideias 
 À medida que ocorrem 

mudanças na demografia 

etária e na distribuição glo-
bal de talentos, um mercado 
de trabalho saudável e até 
sustentável depende muito 
da inclusão. 
 Melhorar a diversidade em 

termos de idade, género e et- 
nia é essencial para a resi- 
liência organizacional, cres-
cimento económico e estabi-
lidade social. A f lexibilidade 
no trabalho ajuda a alcan- 
çar este objectivo. 
 Foram feitos progressos 

significativos nos últimos 
60 anos, mas ainda há tra-
balho a fazer para reduzir 
as desigualdades sociais e 
desbloquear empregos dignos 
para todos. 

FLEXIBILIDADE
A MOBILIDADE DO MERCADO DE TRABALHO LIBERTOU 
UM ENORME POTENCIAL PARA INDIVÍDUOS, EMPRESAS 
E SOCIEDADE AO LONGO DA HISTÓRIA, E HÁ MAIS 
MIGRANTES INTERNACIONAIS NO MUNDO DO QUE NUNCA
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mulheres sentem falta de 
referências femininas em ti

Um estudo recente da Kaspersky sugere que 
mais de um terço (38%) das mulheres que 

trabalham em TI consideram que a reduzida 
representatividade do sexo feminino neste 
sector aumenta o receio quanto ao ingresso 
na profissão. A investigação da empresa de 

segurança cibernética conclui ainda que 
apenas 19% das mulheres que trabalham hoje 

no sector foram encorajadas por outras, o 
que sublinha «a importância de ter modelos 
ou referências na luta pela diversidade de 

género na indústria tecnológica». Este estudo 
da Kaspersky implicou a participação de 

13.000 homens e mulheres a trabalhar no 
sector das TI e sugere que quase metade 

das mulheres (43%) encontraram sozinhas 
a vaga para o seu cargo actual. 33% revelam 

ainda ter sido encorajadas a dedicar-se à 
tecnologia durante a sua educação, na escola 

ou na faculdade. Para a Kaspersky, «estes 
resultados demonstram alguns sinais de 

mudança, mas a actual falta de representação 
feminina no sector tecnológico continua a ser  

um obstáculo para alcançar a diversidade».

hackers estão a utilizar o telegram  
para disseminar malware

A Check Point Research alerta para uma nova tendência de 
ataque online em que o Telegram é utilizado como sistema de 

controlo e comando para disseminar malware pelas organizações. 
Mesmo nos casos em que a app não está instalada ou não é 

utilizada, o sistema permite aos atacantes enviar comandos e 
operações maliciosos remotamente, sujeitando os destinatários 

a riscos sérios. O Telegram é uma aplicação de mensagens 
instantâneas que conta com mais de 500 milhões de utilizadores 

activos. Segundo a Check Point Research, nos últimos três 
meses foram identificados mais de 130 ciberataques utilizando 
um Remote Access Trojan (RAT) apelidado de “ToxicEye”. Um 
RAT é um tipo de malware que confere ao atacante controlo 

total do sistema de um utilizador. O “ToxicEye” é gerido pelos 
hackers através do Telegram, comunicando com o servidor do 

atacante e extraindo dados para lá. Distribui-se através de e-mails 
de phishing que contêm ficheiros .exe maliciosos que, uma vez 
abertos, dão início à instalação do malware no computador da 

vítima e a uma série de explorações que passam despercebidas.
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ransomware é o principal risco 
cibernético para empresas  

e sector segurador
A Aon divulgou o seu “2021 Cyber Security 

Risk Report”, que identifica os principais riscos 
cibernéticos enfrentados pelas organizações, 

ao mesmo tempo que analisa como estas 
estão a gerir este tipo de ameaças. O relatório 
agora divulgado conclui que o ransomware é o 
principal risco para seguradoras e segurados, 
com um aumento de 400% dos ataques entre 

o primeiro trimestre de 2018 e o quarto de 
2020. A par do crescimento da ameaça por 
ransomware, o estudo releva também que a 

capacidade de resposta das empresas face a 
este risco ainda é escassa. De acordo com as 

organizações inquiridas, apenas 31% afirmam ter 
medidas de resiliência de negócio adequadas 

ao risco de ransomware. O “2021 Cyber 
Security Risk Report” aponta ainda três outros 
riscos cibernéticos preocupantes, quer para as 

empresas visadas, quer para o sector segurador:  
a rápida evolução digital, o risco proveniente  

de terceiros, e a regulamentação.

dados pessoais de 500 milhões  
de utilizadores do facebook  

podem estar à venda na dark net
Um relatório recente da Check Point Software Technologies 

revela que, apesar do número de fugas de informação 
divulgadas publicamente no âmbito das organizações ter 

decrescido 48% em 2020, comparando com 2019, o volume 
de ficheiros comprometidos aumentou em 141%, chegando 
aos 37 mil milhões. Além disso, foi revelado recentemente 

que os dados pessoais de 500 milhões de utilizadores 
do Facebook foram partilhados na internet, incluindo 

números de telefone, endereços de e-mail e informações 
de localização. Este tipo de informação pode indiciar as 
credenciais de acesso dos utilizadores a várias das suas 

contas online, o que o torna particularmente interessante 
para os cibercriminosos. O Dark Web Price Index 2020 da 
Privacy Affairs dá uma visão geral dos preços solicitados 
na Dark Net por diferentes tipos de informação pessoal 

roubada, com detalhes de cartão de crédito a valerem entre 
12 a 35 dólares e credenciais de online banking com um 
saldo mínimo de 2000 dólares à venda por 65 dólares.  

O acesso a uma conta Gmail, por exemplo, pode ser 
comprado por 150 dólares.

56% das empresas não tem uma estratégia definida de cibersegurança
O Relatório de Maturidade Digital em Cibersegurança, elaborado pela Minsait e SIA, conclui que 56% das empresas não tem 
uma estratégia de cibersegurança bem definida. Este relatório resultou de entrevistas a responsáveis de empresas europeias e a 
especialistas em cibersegurança. O mesmo documento indica que em Portugal, e de acordo com o relatório nacional do CNCS 
(Centro Nacional de Cibersegurança) – que cita o inquérito do Eurostat sobre Políticas de Segurança – há menos empresas com 
políticas de segurança das TIC definidas ou revistas (74%) do que na UE (76%). No entanto, as empresas em Portugal aplicam mais 
medidas de segurança (98%) que a média europeia (93%). Ainda assim, o inquérito mostra que as medidas de cibersegurança são 
maioritariamente tomadas pelas grandes empresas, por comparação com as PME. O relatório diz ainda que «73% das empresas 
não conta com mecanismos de incentivos, formação e comunicação precisos para os colaboradores, que facilitem uma mudança na 
organização em matéria de cibersegurança; e 90% não tem contratados perfis de profissionais especializados em cibersegurança». 
Por outro lado, segundo o CNCS, 75% das actividades de cibersegurança das empresas são asseguradas por fornecedores externos.
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ENQUADRAMENTO

SILICON VALLEY É A MECA MUNDIAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO HÁ MAIS DE MEIO SÉCULO

REMOTO OU HÍBRIDO? 
SILICON VALLEY LIDERA 
O FUTURO DO TRABALHO 

POR :
Jonathan Littman

© Usplash/Carles Rabada
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omos para a tecnologia o que 
Portugal foi para a exploração. Os 
pioneiros vêm aqui para absorver 
a nossa tremenda capacidade de 
colaboração, tecnologia, inovação 
de modelos empresariais e evan-
gelismo espirituoso. Vêm para 
se reinventarem a si próprios, às 
suas equipas, às suas empresas, 
para expandirem as suas mentes 

para possibilidades mais elevadas. Este momento, a 
transição pós-pandemia, é perfeito para explorar a 
forma como o local de trabalho está a ser redefinido.    

São Francisco, o coração de Silicon Valley, é a ci-
dade onde nasci. Foi aqui que trabalhei nas últimas 
quatro décadas, relatando as linhas da frente da 
revolução digital. Como jornalista da área da tec-
nologia na minha juventude, vislumbrei o primeiro 
computador Macintosh antes do seu lançamento, 
e vi a Apple subir na hierarquia, de aspirante a su-
perpotência, vencendo a IBM e outras concorrentes 
pelo caminho. Percorri os templos da tecnologia – de 
Sand Hill Road e Silicon Valley Bank até à Hewlett 
Packard, Stanford, Intel, Yahoo, Google, Apple, 
Twitter, Facebook – durante inúmeras reuniões e 
eventos. Os booms e fracassos tecnológicos são um 
fenómeno distinto que tenho sentido visceralmente. 
Nas últimas duas décadas, a cultura das startups 
tem vindo a ganhar destaque. Foi por isso que 
comecei a orientar grupos de estudantes univer-
sitários internacionais e líderes empresariais para 
o empreendedorismo e a inovação – um zeitgeist 
global frenético que parou subitamente quando o 
mundo foi atingido pela pandemia.

Os forasteiros podem ser perdoados por imagina-
rem que o nosso zénite já passou. No passado mês 
de Janeiro, o New York Times – aquela instituição 
da Costa Leste que há muito sofre de um complexo 
de inferioridade – publicou “They Can’t Leave the 
Bay Area Fast Enough”, declarando o fim da “última 
era tecnológica” e afirmando que o nosso talento 
fugiu para estados livres de impostos como o Texas 
e a Flórida, juntamente com uma lista duvidosa 
de outras pequenas cidades e áreas costeiras em 
todos os EUA. Isto era falso. Dados postais recentes 

S
provaram que a grande maioria 
das pessoas que deixaram a Bay 
Area durante os primeiros meses 
da pandemia se deslocou para 
menos de 30 quilómetros. E agora, 
ao escrever em meados de Abril, 
há aqui uma excitação palpável 
de que a explosão tecnológica e 
de inovação pós-pandémica está 
prestes a rebentar de novo aqui. 
Alguns aspectos a que os líderes de 
TI devem prestar muita atenção:

 O remoto como prioridade
A 2 de Março de 2020, o Twitter 
foi uma das primeiras grandes 
empresas do mundo a defender 
o trabalho a partir de casa. No 
espaço de duas semanas, o gi-
gante das redes sociais tornou 
a prática obrigatória – ainda 
antes das primeiras directrizes de 
confinamento de São Francisco. 
Dois meses depois, o Twitter e o 

Square anunciaram que todos os 
colaboradores poderiam trabalhar 
a partir de casa para sempre, 
enviando «ondas de choque pelas 
comunidades empresariais que 
já estavam a enfrentar a difícil 
decisão de como e quando rea-
brir no meio da pandemia de 
COVID-19», escreveu a Forbes. 
A empresa comunicou esta nova 
forma distribuída de trabalhar no 
público #LoveWhereverYouWork. 
«Estávamos numa posição única 
para responder rapidamente e 
permitir que as pessoas traba-
lhassem a partir de casa, dada a 
nossa ênfase na descentralização 
e no apoio a uma força de trabalho 
distribuída capaz de trabalhar a 
partir de qualquer lugar.» Lição 
aprendida: uma empresa centra-
da na tecnologia e que se sente 
inclinada para uma estratégia 
remota para sempre deve estudar 
o Twitter e diversas empresas de 
São Francisco e de Silicon Valley. 
Elas estarão entre as primeiras a 
acertar neste modelo. 

 Híbrido como?
Silicon Valley sempre experi-
mentou diferentes abordagens 
ao trabalho, da reformulação do 
local de trabalho físico ao repen-
sar da forma como trabalhamos. 
Recentemente, a Google deixou 
claro que precisa «de criar mais 
f lexibilidade e mais modelos hí-
bridos». Ao contrário do Twitter, 
a Google, com a sua engenharia 
e inovação intensiva, acredita 
firmemente que a co-criação, o 
brainstorming e a prototipagem 
rápida devem ser feitas pessoal-
mente. A maioria dos Googlers 

NO PASSADO MÊS 
DE JANEIRO, O 
NEW YORK TIMES 
PUBLICOU “THEY 
CAN’T LEAVE THE BAY 
AREA FAST ENOUGH”, 
DECLARANDO O 
FIM DA “ÚLTIMA ERA 
TECNOLÓGICA” E 
AFIRMANDO QUE 
O NOSSO TALENTO 
FUGIU PARA ESTADOS 
LIVRES DE IMPOSTOS

REMOTO PARA SEMPRE?
O TWITTER FOI UMA DAS PRIMEIRAS GRANDES EMPRESAS 
DO MUNDO A DEFENDER O TRABALHO A PARTIR DE 
CASA. NO ESPAÇO DE DUAS SEMANAS, O GIGANTE DAS 
REDES SOCIAIS TORNOU A PRÁTICA OBRIGATÓRIA
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pode esquecer a ideia de usar o 
Zoom a partir do seu chalé ou 
casa de praia. A empresa espera 
que os trabalhadores «vivam a 
curta distância» dos escritórios. 
Para trabalharem remotamente 
mais do que apenas 14 dias por 
ano após 1 de Setembro de 2021, os 
trabalhadores têm de ultrapassar 
uma série de obstáculos. 

Há muito a analisar nos próximos 
meses. Estudos mostram que a 
maioria dos profissionais espera 
regressar ao escritório apenas dois 
dias por semana, um a dois dias 
a menos do que os empregadores 
têm em mente. Os escritórios vão 
reconfigurar de forma inteligente 
os espaços, de forma a apoiar a 
colaboração. Equilibrar o número 
de colaboradores nos escritórios 
durante a semana será compli-
cado. É provável que a Google 
realize experiências de liderança 
e apresente dados sobre aquilo 
que funciona. 

 Mantenham-se competitivos
O debate remoto versus híbrido 
pode ser o maior desafio das 
TI este ano para atrair e reter 
talentos, e para conseguir que o 
trabalho seja feito. As promotoras 
do teletrabalho anunciam ruidosa-
mente as possíveis poupanças nos 
custos e ganhos na produtividade. 
Apoiantes incluem a Microsoft, 
Atlassian, IBM, Service Now e SAP, 
que têm visto grandes melhorias 
nas ofertas de f luxo de serviços. 
Para além das populares ferra-
mentas de comunicação Zoom e 
Slack, todo um novo conjunto de 
startups de produtividade está a 
ganhar velocidade, da Figma à 

Notion e à Coda. Encontramos 
facilmente uma dúzia de diferen-
tes combinações de ferramentas 
para facilitar a mudança para o 
controlo remoto.  

No entanto, as defensoras do 
trabalho remoto de hoje geral-
mente não conseguem abordar 
os riscos de segurança de dados, 
drasticamente aumentados, ou 
o exemplo da IBM. A lendária 
empresa começou a fazer pressão 
pelo trabalho remoto dos seus 
trabalhadores na viragem do 

milénio. Em 2009, 40% dos seus 
386 mil trabalhadores em 173 
países trabalhavam à distância. 
Os custos diminuíram, mas à 
medida que o pessoal foi pas-
sando para o trabalho remoto, a 
inovação desceu. A IBM chamou 
tardiamente as tropas de volta 
aos seus escritórios no início de 
2017, após cinco anos de receitas 
em queda. Foi pouco e demasiado 
tarde. Durante o mesmo período 
crítico, a Apple lançou o iPod, o 
iPhone, o iPad e o iWatch e revelou 
os seus icónicos escritórios em 

Cupertino – uma estrutura em 
forma de anel intencionalmente 
concebida para a serendipidade, a 
cultura colaborativa e a segurança. 
É difícil argumentar perante os 
resultados. A Apple tem hoje uma 
capitalização de mercado de 1,9 
biliões de euros, ultrapassando 
claramente a IBM, com apenas 
100 mil milhões de euros. 

Temos sorte aqui em São Fran-
cisco. Acreditamos na ciência e na 
tecnologia. As taxas de vacinação 
são elevadas, as pessoas usam 
máscaras e o número de infec-
tados baixou drasticamente (a 
Califórnia tem a mais baixa taxa de 
infecção por COVID-19 do país). 
Em Abril, voltei a trabalhar no 
SHACK15, um clube localizado 
no panorâmico Edifício Ferry, 
em São Francisco – entusiasmado 
por voltar a juntar-se aos cole-
gas num ambiente seguro e com 
máscara, com janelas abertas, 
grandes vistas e a colaboração 
vital que tem faltado durante a 
crise. O Google e o Facebook vão 
também trazer de volta os seus 
colaboradores no final de Abril, e 
em meados de Maio, a Salesforce, 
o maior empregador da cidade, 
dará de novo as boas-vindas aos 
seus funcionários, começando 
com os totalmente vacinados. 
Quer se esteja inclinado para o 
controlo remoto ou híbrido, esta 
é uma experiência global com 
graves consequências. Estejam 
atentos ao que está a acontecer no 
Twitter, Apple, Google e noutros 
criadores de tendências da Cali-
fórnia. É provável que aconteça 
aqui primeiro. 

O DEBATE REMOTO VERSUS 
HÍBRIDO PODE SER O MAIOR 
DESAFIO DAS TI ESTE ANO PARA 
ATRAIR E RETER TALENTOS, 
E PARA CONSEGUIR QUE O 
TRABALHO SEJA FEITO



Contate-nos, criamos uma proposta personalizada para a sua empresa.

comercial@taste.pt www.taste.pt+351 967 713 205

Taste Catering & Events, na vanguarda dos eventos empresariais, apresenta a solução 
para a realização de eventos corporativos, em casa. 

CHEF

HOME

LIVE!

WEB DINNER

O menu é entregue em casa de cada

um dos colaboradores da empresa.2

3 Os participantes finalizam o jantar

com a orientação do Chef Pedro 

Telles da Silva, online e em direto. 

Durante ou após o jantar podem 

assistir a um espectáculo criado

em parceria com a PMP eventos.4 

WEB DINNER & ONLINE MEETINGS

1 Reunião corporativa da sua

empresa.

WEB MEETING
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«IMPORTA VOLTAR 
A ACELERAR O 

INVESTIMENTO  
E INOVAÇÃO»

m Portugal existem três grandes temas 
que marcam a visão estratégica das 
empresas: o digital, a sustentabilidade 
e a globalização. Para Rui Barros, 
managing director da Accenture 
Portugal responsável pela área de 
tecnologia, há um caminho claro a 
seguir, o de uma “transição digital 
sustentável” que vai possibilitar às 
empresas recuperar mais rápido 

e sair mais fortes da crise pandémica. «Sabemos 
hoje que as empresas líderes na transição digital e 
com práticas sustentáveis   têm quase três vezes mais 
probabilidade do que outras empresas concorrentes 
de serem consideradas “tomorrow’s leaders”. Esta 
dupla transformação implica incentivar modelos de 
negócio baseados em ecossistemas, impulsionados pela 
sustentabilidade e dotados de tecnologia, e combinar 
recursos para integrar aplicações tecnológicas com 
práticas sustentáveis, reconhecendo que a sustentabi-
lidade e a tecnologia não são prioridades que possam 
ser encaradas de forma separada.»

Qual é que é o nível de digitalização médio das em-
presas portuguesas? 
Portugal ocupa o 19.º lugar no Índice de Digitalidade da 
Economia e da Sociedade entre os 28 Estados-Membros 

E
da UE, de acordo com dados de 
2020. Se olharmos atentamente 
percebemos que o indicador da 
tecnologia digital nas empresas se 
encontra abaixo da média europeia, 
em 16.º lugar. Em particular, a per-
centagem de empresas que utilizam 
as capacidades de computação na 
Cloud e efectuam análises de volu-
mes elevados de dados no suporte 
à sua actividade é inferior à média 
da UE, sendo as grandes empresas 
a liderar esta transformação em 
Portugal e com adopção reduzida 
nas PME. Acreditamos que investir 
na digitalização das empresas e 
na capacitação das pessoas, para 
que se possa inverter esta situação, 
não só é essencial como deve ser 
um verdadeiro desígnio nacional.

Apesar desta aceleração “forçada”, 
quais os desafios e resistências que 
as empresas ainda enfrentam?
No último ano a urgência da di-
gitalização foi uma questão de 
sobrevivência. Mas é importante 

perceber que esta transformação tem 
que ser mais do que tecnológica e é 
necessário que todos nas empresas 
o assumam e não criem barreiras 
a este processo. Para realmente 
acontecer uma transformação no 
negócio, esta tem de ser guiada por 
uma estratégia clara e um modelo 
operativo reinventado para a agili-
dade. É obrigatório aliar a mudança 
tecnológica a uma alteração nas 
formas de pensar e trabalhar. Se 
não se prepararam as pessoas, os 
processos e as métricas para fazer 
acontecer a transformação digital 
de que o mercado precisa, os esfor-
ços do último ano caem no vazio. 

Outro desafio poderá ser a falta 
de capacidade de investimento em 
inovação e tecnologia, associado 
ao desenvolvimento de centros de 
competências locais que permitam 
diferenciar a oferta de produtos e 
serviços no mercado local e atacar o 
mercado global utilizando o poten-
cial da economia digital. Também 
o facto de Portugal ter um tecido 
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empresarial muito fragmentado 
e baseado em PME pode limitar 
a capacidade de escalar e atrair 
investimento em escala.

Infelizmente temos ainda escassez 
de talento tecnológico qualificado, 
que é um travão na transição e na 
oferta de serviços digitais. 

Qual o impacto que já se faz sentir 
nas empresas e na sociedade?
O comércio electrónico disparou 
para valores nunca antes vistos. 
Segundo dados da SIBS, repre-
sentava 10% antes da pandemia e 
subiu para 18%. Isto diz-nos que 
os hábitos de compras mudaram. 
Vamos assistir, daqui para a frente, 
a um modelo híbrido, que resulta 
de uma combinação entre o físico 
e o digital. Em que a loja não de-
saparece mas se transfigura para 
proporcionar um serviço diferente, 
complementar, que trabalhe melhor 
a vertente da experiência. 

Um pouco por todo o mundo, 
e num curto espaço de tempo, a 
Accenture pôs grande parte dos 
seus clientes a trabalhar à distân-
cia. Algumas empresas já tinham 
bases para o fazer, e para essas foi 
mais fácil; as outras tiveram que 
se adaptar. Acreditamos que a 
COVID-19 mudou a perspectiva 
de muitas empresas sobre este 
assunto. O trabalho presencial 
não morreu, mas as empresas 
estão a repensá-lo. A possibilidade 
de trabalhar à distância abre a 
muitos uma porta ao equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 
Às empresas permite-lhes recrutar 
talento onde antes, fisicamente, 
não era possível. Claro que esta 
nova janela traz consigo toda uma 

>> Rui Barros, 
managing 
director da 
Accenture 
Portugal 
responsável 
pela área de 
tecnologia

alteração de cultura corporativa e 
até da forma como se trabalha com 
a tecnologia disponível. Daqui a 
três anos as organizações melhor 
sucedidas serão as que resistiram 
a trazer as pessoas de volta para 
os seus escritórios e aproveitaram 
a oportunidade para repensar o 
modelo de trabalho para um mundo 
em constante evolução.

E na Administração Pública?
A pandemia estimulou um grande 
esforço de adaptação da Administra-
ção Pública, abrindo caminho para 
uma adopção das novas tecnologias 
de informação. O que se discutiu 
durante anos passou à prática numa 
semana. Uma missão que parecia 
lenta acabou por ser catapultada 
pela urgência pandémica. 

COMÉRCIO ELECTRÓNICO
O COMÉRCIO ELECTRÓNICO DISPAROU PARA VALORES 
NUNCA ANTES VISTOS. SEGUNDO DADOS DA SIBS, 
REPRESENTAVA 10% ANTES DA PANDEMIA E SUBIU PARA 18%. 
ISTO DIZ-NOS QUE OS HÁBITOS DE COMPRAS MUDARAM
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Acreditamos que estas novas 
formas de prestação de serviços 
vieram para ficar, proporcionando 
um forte impacto nas estratégias 
de todas as organizações públicas 
nos próximos anos. A título de 
exemplo, assegurar a distância e 
segurança entre as pessoas, mu-
dou de uma “conveniência” para 
uma “necessidade”, e leva a uma 
mudança monumental e estrutu-
ral nos modelos de atendimento, 
espaços físicos e experiências do 
cidadão. As organizações precisam 
de estar preparadas para mudan-
ças rápidas – sejam na cadeia de 
abastecimento, parcerias ou forma 
de trabalho dos colaboradores – e o 
acelerar da adopção da tecnologia 
é fundamental. Criar novos mode-
los de negócio e reintegrar o valor 
das organizações no novo cenário 
social é essencial. 

A Administração Pública está a 
passar no teste da digitalização? 
Ao nível da Administração Pública 
somos reconhecidos na disponibili-
zação de serviços digitais, ocupando 
o 13.º lugar nesta categoria do IDES.

Importa voltar a acelerar o in-
vestimento e inovação na forma 
como se disponibilizam serviços 
digitais aos cidadãos, com mais 
foco na sua efectiva utilização e na 
transformação digital e desburocra-
tização dos processos internos. Os 
impostos e o cartão do cidadão são 
exemplos de excelência a replicar.

Quais são as questões mais prio-
ritárias em Portugal, hoje, em ma- 
téria de Transformação Digital?
A integração de inteligência artifi-
cial, adopção de recursos na cloud, 

capacidades de realidade aumentada 
e conectividade 5G estão a originar 
uma transformação global e é nestas 
áreas que Portugal deve apostar.

Indicaria três caminhos essen-
ciais para o sucesso: digitalizar 
e individualizar a experiência; 
realinhar objectivos; e criar sis-
temas mais ágeis, aproveitando o 
que de melhor a tecnologia nos dá, 
garantindo flexibilidade e rapidez 
para adequação à mudança. 

De que forma esta Transformação 
Digital já está a incrementar a com-
petitividade e quais os sectores 
onde isso é visível?
Temos várias empresas portuguesas 
que começaram como startups, 
apostaram em inovação e escala 
global e rapidamente atingiram 
um valor de mercado superior a mil 
milhões de dólares. Por exemplo 
a OutSystems, que disponibiliza 
uma plataforma tecnológica de 
desenvolvimento rápido de software 
(low code), através da cloud, para 
clientes em mais de 50 países. E 
a Farfetch, que entrega os seus 
artigos de luxo em cerca de 190 

países. Temos ainda a Talkdesk, 
com o desenvolvimento de uma 
plataforma de contact center ba-
seada em cloud e reconhecida pelos 
analistas globais. Estas empresas 
são líderes globais nos seus nichos 
de mercado.

O sector do retalho, desde a 
área alimentar ao especializado, 
tem estado a desenvolver desde 
há vários anos um processo de 
transformação, alavancando novas 
tecnologias, cujo efeito combinado 
potencia exponencialmente esta 
transformação (Cloud, Big Data, 
Robótica, Machine Learning, Inte-
ligência Artificial, Robotic Process 
Automation). Temos vindo a assistir 
ao crescimento acelerado dos pure 
players digitais e à reinvenção dos 
players mais tradicionais, no sentido 
de proteger e fazer crescer o negócio. 
Com o crescimento exponencial 
do comércio electrónico durante 
a pandemia, esta transformação 
acabou por ser acelerada.

No campo das Utilities, tem 
sido feito caminho em direcção 
à digitalização do ciclo de vida 
do cliente e dos activos de rede. A 
EDP, por exemplo, já instalou 3,2 
milhões de contadores inteligentes 
que podem identificar padrões 
de consumo e falhas, de forma 
a corrigir os desvios e optimizar 
os sistemas de gestão de energia.

Qual é que é o papel da Accenture 
Portugal na consultoria às empre-
sas neste processo de Transforma-
ção Digital? 
Hoje somos uma empresa de ser-
viços profissionais end-to-end e 
queremos manter a mesma postura 
de colaboração e parceria para 
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com os nossos clientes, com uma 
clara e contínua aposta na acele-
ração da transformação digital 
do tecido empresarial português 
e da Administração Pública. As-
seguramos toda a componente de 
definição estratégica, capacitação 
do cliente em termos tecnológicos, 
digitais e operação. 

Pretendemos também conso-
lidar a nossa oferta de soluções 
tecnológicas flexíveis e escaláveis, 
baseadas na cloud, que permitam 
potenciar os dados de forma se-
gura, valorizando processos de 
transformação e inovação mais 
rápidos com impacto significativo 
nos resultados dos nossos clientes. 
A cloud continuará a ser o nosso 
maior foco.

Por exemplo, no final do ano 
passado lançámos a área Cloud 
First, que visa acelerar a transição 
digital e a migração de clientes para 
a cloud. Com um investimento de 
2,5 mil milhões de euros para os 
próximos três anos, centralizá-
mos numa única área o acesso a 
uma rede global de cerca de 70 
mil profissionais com profundos 
conhecimentos de cloud, um con-
junto integrado de capacidade de 
dados, infra-estrutura e aplicações 
integradas, um forte ecossistema 
de competências e uma cultura de 
mudança, juntamente com soluções 
de indústria. Adicionalmente, temos 
vindo a realizar investimentos na 
área de Security incorporando 
uma oferta integrada, reconhecida 
pelos analistas, em que os clientes 
valorizam as capacidades tecnoló-
gicas, a velocidade e flexibilidade 
que permita mitigar as ameaças 
crescentes de cyber-segurança. 

Uma liderança mais ousada 
e com a prioridade centrada na 
tecnologia será uma das bases 
do negócio. Permitirá maior fle-
xibilidade; rapidez; adaptação a 
mudanças de contexto e utilização 
das capacidades nativas da cloud 
como potenciador dessa transfor-
mação digital.

Na Accenture utilizamos o con-
ceito de “Masters da Mudança” para 
aqueles que se adaptaram a esta 
nova realidade de pandemia de 
forma bem-sucedida. As empresas 

O nosso propósito é “cumprir a 
promessa da tecnologia e da cria-
tividade humana” assegurando 
a geração de valor 360º para os 
nossos clientes. 

E quais é que são as grandes ten-
dências que se adivinham num 
futuro pós-pandemia?
Depois dos constrangimentos a 
nível global causados pela crise da 
COVID-19 em 2020, as empresas 
procuram retomar o seu caminho 
e, muito importante, com o foco 
no futuro. O nosso relatório anual 
Tech Vision define cinco grandes 
tendências para 2021.

perceberam que estes líderes não 
esperam pelo novo normal para 
se adaptarem, mas antes, são 
criadoras e promotoras de novas 
realidades. Não se trata apenas 
de ajustar o negócio, é preciso 
reverter os protocolos e criar uma 
nova visão para o futuro. 

Este é, também, um momento 
único para reconstruir um mundo 
melhor do que era antes da pan-
demia, e o sucesso financeiro será 
apenas uma das métricas essenciais 
para a liderança. As estratégias de 
negócio e de tecnologia fundem-
-se numa só.

Prevemos, igualmente, uma 
utilização mais ampla dos digital 
twins. Com modelos que têm por 
base a Inteligência Artificial, 
Machine Learning e Internet of 
Things, as empresas podem hoje 
optimizar operações; detectar e 
prever anomalias; evitar tempo 
de inactividade não planeado; 
gerar maior autonomia; e ajustar 
projectos e estratégias com base 
em dados recolhidos ou em novos 
testes executados.

Acreditamos que as empresas 
irão capacitar os seus colaborado-
res para resolver problemas com 
o uso da tecnologia. Existe uma 
mudança inegável em direcção à 
tecnologia democratizada e novos 
modelos de colaboração.

Por fim, os sistemas partilhados, 
como blockchain, distributed led-
ger, bases de dados distribuídas, 
tokenização e uma variedade de 
outras tecnologias e recursos, 
serão também uma tendência, 
pois impulsionam a eficiência e 
a criação de novos modelos de 
negócio e de receita. 

INVESTIR NA DIGITALIZAÇÃO 
DAS EMPRESAS E NA 
CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS 
DEVE SER UM VERDADEIRO 
DESÍGNIO NACIONAL

TRABALHO REMOTO
DAQUI A TRÊS ANOS AS ORGANIZAÇÕES 
MELHOR SUCEDIDAS SERÃO AS QUE 
RESISTIRAM A TRAZER AS PESSOAS DE 
VOLTA PARA OS SEUS ESCRITÓRIOS
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«ESTAMOS AQUÉM DA 
MÉDIA EUROPEIA» EM 
ADOPÇÃO DE CLOUD

er algumas coisas na cloud é bas-
tante diferente de ser uma em-
presa cloud first, mas há ainda 
um longo caminho a percorrer até 
que todas as empresas percebam 
essa diferença. Vanda Gonçalves, 
managing director, responsável 
pela área de Cloud da Accenture 
Portugal, explica a importância 
de migrar adequadamente para a 

cloud, de forma a usufruir de todas as vantagens para 
o negócio que esta pode proporcionar.

Qual o peso da cloud no processo global de Transfor-
mação Digital? 
Nos últimos anos, a evolução da economia global 
tem forçado as empresas a procurar melhorar a sua 
elasticidade, eficiência e inovação e, no topo da lista, 
surjem as iniciativas cloud e o reconhecimento de que 
ser cloud first é um facilitador chave da transforma-
ção digital, que induz uma transformação no core 
dos negócios para a qual o tema das infra-estruturas 
de TI é fundamental. Não obstante, a cloud é muito 
mais do que uma fonte de infra-estrutura de TI mais 
barata, escalável e melhor. É a plataforma de entrega 
que acelera a inovação e o principal capacitador da 
reinvenção do negócio, pois reúne numa única pla-
taforma simplificada tudo o que é necessário para 

T

>> Vanda Gonçalves, managing director, responsável pela área de Cloud  
da Accenture Portugal
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inovar, nomeadamente, os dados, 
as pessoas, os parceiros, os proces-
sos e a tecnologia. Os serviços na 
cloud permitem que as empresas 
capturem, processem e relacionem 
quantidades massivas de dados, 
em tempo real, permitindo novos 
cálculos e modelos preditivos que 
podem orientar decisões, ofere-
cer suporte a novos modelos de 
negócios e aceder a novas linhas 
de receita. As empresas também 
se podem integrar perfeitamente 
com outros serviços e dispositivos 
numa plataforma comum. Tudo 
isso fornece um caminho de risco 
reduzido, acessível e acelerado 
para os recursos digitais mais 
recentes do mercado e ajudando 
as empresas a obter mais valor e 
de forma mais rápida, enquanto 
se preparam para o futuro.

Segundo um estudo recente da 
Accenture em 17 países, 94% dos 
executivos afirmam que já têm 
alguma ligação à cloud. Portugal 
acompanha esta tendência?
O estudo da Accenture revela que, 
em 2019, cerca de 94% das empre-
sas já tinham adoptado a cloud, de 
alguma forma, mas apenas cerca de 
20% dos workloads das referidas 
empresas estavam na cloud. Em 
Portugal, muito embora a adopção 
da mesma tenha vindo a aumentar 
nos últimos anos, estamos ainda 
aquém da média europeia e temos 
assimetrias entre os diferentes 
sectores e empresas de dimensões 
diferentes. A verdade é que a pan-
demia da COVID-19 demonstrou 
a necessidade e urgência da trans-
formação digital e colocou todos os 
negócios sobre uma grande pressão, 

independentemente da dimensão 
da empresa ou do seu sector de 
actividade. Estima-se que com esta 
aceleração da transição para a cloud 
vai haver uma evolução dos actuais 
20% de volume na cloud para cerca 
de 80% nos próximos três anos.  As 
empresas portuguesas não poderão 
ficar à margem deste processo de 
transformação e temos registado 
uma preocupação crescente em 
incorporar ou acelerar os projectos 
de transformação.

Segundo o relatório da IDC, mais 
de dois terços das organizações em 
Portugal já utilizam serviços cloud, 
independentemente do modelo, e 
há a previsão de que este número 
vá continuar a crescer.

Existe uma diferença entre ter 
uma ligação à cloud ou ter a em-
presa, efectivamente, a trabalhar 
na cloud. O que falta para uma 
transição global e consistente?
Existe de facto uma grande di-
ferença entre ter uma estratégia 
cloud first e ter algumas coisas 
na cloud. No estudo da Accenture, 
resultou claro que apenas cerca de 
20% dos workloads das empresas 
estavam na cloud, o que significa 
que há ainda um longo caminho 
a percorrer. 

As empresas não conseguem 
cumprir a promessa da cloud sem 
as pessoas, as competências e as 
mentalidades adequadas para o 
efeito, juntamente com uma visão 
poderosa de como o negócio se 
vai reinventar.

A pandemia veio evidenciar os 
benefícios da cloud? E fez com que 
algumas empresas acelerassem 
esta transição?
Durante anos, as empresas foram 
optimistas nas suas autoavaliações, 
acreditando que estariam mais 
adiantadas na transformação 
digital do que realmente estavam. 
Mas a pandemia trouxe uma nova 
realidade e as disrupções resultantes 
deixaram expostas as limitações 
aos vários níveis, desde os acordos 
de trabalhos e operações inflexi-
veis, a cadeias de abastecimento 
frágeis, informação não fiável e 
novas necessidades dos clientes. 
A pandemia da COVID-19 criou 
um ponto de não retorno que 
obriga a uma forte necessidade 
de aceleração da transformação 
digital e da migração para a cloud, 
conferindo maior resiliência e 
confiança, mais agilidade e rapi-
dez, o desenvolvimento de novas 
experiencias e produtos, a par da 
redução de custos estruturais, 
factores cruciais para fazer face 
aos desafios económicos e sociais 
que a crise gerou. As empresas 
foram forçadas a reconhecer as 
lacunas e a compactar as agendas 
de transformação de uma década 
num plano de dois a três anos.

O estudo da Accenture refere que 
80% dos executivos considera que a 

A CLOUD É MUITO MAIS DO  
QUE UMA FONTE DE INFRA- 
-ESTRUTURA DE TI MAIS BARATA, 
ESCALÁVEL E MELHOR

!
A JORNADA 

PARA OBTER OS 
BENEFÍCIOS DA 

TRANSFORMAÇÃO 
É COMPLEXA 
E É, POR ISSO, 

NATURAL 
QUE SURJAM 

ALGUMAS 
BARREIRAS

DADOS
OS SERVIÇOS NA CLOUD PERMITEM QUE 
AS EMPRESAS CAPTUREM, PROCESSEM 
E RELACIONEM QUANTIDADES 
MASSIVAS DE DADOS, EM TEMPO REAL
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cloud é um meio para mitigar o risco 
do negócio. Como se concretiza?
A cloud é percebida por 80% dos 
executivos como um meio para 
reduzir o risco e mitigar a incerteza 
do negócio e a crise pandémica a 
que assistimos colocou o tema no 
centro das preocupações, com as 
organizações a sentir a criticidade 
da resiliência, da capacidade de 
adaptação, agilidade e escalabilidade 
dos seus sistemas para manter as 
operações. Neste período, a cloud 
emergiu de forma clara como o 
método mais rápido e resiliente de 
manter os negócios e as comuni-
dades a funcionar. Há evidências 
do poder da resiliência da cloud 
com empresas que nos últimos 
anos investiram na construção de 
capacidades robustas de comércio 
eletrónico na cloud a serem capazes 
de acelerar, com agilidade, durante 
a crise enquanto que outras que 
não o fizeram se debateram com 
dificuldades para acompanhar as 
mudanças rápidas das necessidades 
e comportamento dos clientes.

A cloud permite a democratização 
da rapidez, agilidade e escalabi-
lidade, possibilitando pagar pela 
utilização, e com isso uma gestão 
mais optimizada dos custos e a 
redução da pegada ambiental. Além 
disso, os fornecedores cloud estão 
continuamente a lançar novos ser-
viços através das suas plataformas, 
o que permite às empresas capturar 
o valor das sinergias e traçar um 
caminho de risco mais reduzido, 
acessível e acelerado para os recursos 
digitais mais recentes do mercado, 
permitindo-lhes obter mais valor 
e de forma mais rápida, enquanto 
se preparam para o futuro.

E de que forma é que a transição 
para a Cloud impacta nos resulta-
dos do negócio?
O mercado financeiro reconhece 
o valor de uma estratégia cloud 
integrada e recompensa empresas 
de cloud first. Uma análise às 200 
maiores empresas globais demons-
trou uma forte correlação entre 
uma estratégia focada na cloud e 
um melhor desempenho financeiro. 
As empresas podem atingir uma 
taxa de crescimento duas a três 
vezes maior que os seus pares, 
investindo estrategicamente na 
cloud e articulando essa estratégia. 

Demasiadas empresas focam-se 
exclusivamente na optimização 
dos custos de IT, mas a cloud é um 
facilitador das várias dimensões de 
valor do negócio com potencial de 
gerar valor ao nível do crescimento 
do negócio e inovação, da melhoria 
da eficiência operacional e redução 
dos custos totais de IT. O valor mais 
amplo da cloud está ainda para 
ser aproveitado pelas empresas 
e é por isso que devem colocar a 
mesma na primeira linha das suas 
estratégias de transformação e 
crescimento. A cloud deveria ser 
usada para alimentar a inovação 
na experiência do cliente e no 
desenvolvimento de produtos e 
deveria estar a ser desenvolvido 
mais talento cloud de classe mun-
dial. As organizações que o fizerem 
serão mais ágeis, competitivas, 
resilientes e capazes de aproveitar 
melhor o que o futuro reserva. O 
risco de ficar para trás enquanto os 
concorrentes cloud first avançam é 
significativo e inevitável. Para cada 
organização que segue uma jornada 
cloud linear focada na redução 

de custos, existem muitas outras 
que estarão à procura das futuras 
vantagens competitivas e potencial 
de disrupção, comprometendo-se 
com uma transformação cloud 
completa do seu negócio. 

45% dos inquiridos no estudo da 
Accenture afirmam que atingiram 
os resultados mas não estão total-
mente satisfeitos. Quais os factores 
de insatisfação detectados?
Muito embora a cloud seja vista 
como um imperativo urgente, o 
caminho é complexo e a obtenção 
dos benefícios transformacionais 
da cloud envolve múltiplas dimen-
sões. Para além da estratégia e do 
plano para escalar o uso da cloud, 
é igualmente fundamental a defi-
nição de métricas para medir o seu 
retorno e que devem capturar valor 
de múltiplas formas, incluindo, 
para além do custo, a rapidez, a 
facilidade de introdução de novo 
processo de negócio ou uma oferta 
ao cliente, o aumento da eficiência/
nível de serviço ou a resiliência/
continuidade do negócio.

Quando as empresas não obtêm 
o valor esperado do seu investi-

A CLOUD DEVERIA SER USADA 
PARA ALIMENTAR A INOVAÇÃO 
NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 
E NO DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS E ESTAR A SER 
DESENVOLVIDO MAIS TALENTO 
CLOUD DE CLASSE MUNDIAL
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mento em cloud, há muitas vezes 
um equívoco fundamental que 
tem a ver com a crença de que os 
investimentos em cloud são um 
tema de IT ou que é meramente 
um custo variável de datacenter. 
Muitas empresas têm um roadmap 
de execução, mas não têm métricas 
e indicadores definidos para medir 
o sucesso. No estudo da Accenture 
verificámos que, em média, 83% 
dos executivos dizem ter alcançado 
quase todos ou todos os resultados 
esperados e 45%, em média, dizem 
estar totalmente satisfeitos com os 
resultados esperados. Estes resul-
tados são fortemente influenciados 
pelo nível de adopção cloud, sendo 
que a percentagem de organizações 
totalmente satisfeitas com resultados 
obtidos é de 55% nas que têm um 
nível elevado de utilização cloud e 
desce para 35% nas que têm uma 
adoção reduzida. Em todas as 
dimensões analisadas, o nível de 
executivos satisfeitos ou totalmente 
satisfeitos com os resultados é 

superior a 80% e a percentagem 
de insatisfeitos é inferior a 9% 
em qualquer uma das dimensões.

Quais são os obstáculos para as 
empresas tirarem melhores pro-
veitos da cloud?
A jornada para obter os benefícios 
da transformação é complexa e 
é, por isso, natural que surjam 
algumas barreiras, cuja percep-
ção em termos de valorização, 
aparentemente, varia de acordo 
com o tipo de papel que os lideres 
têm na organização.  No estudo 
da Accenture, o top 3 de barreiras 
identificadas deixa claro que não 
há uma resposta comum quando 
se pede aos executivos que iden-
tifiquem os principais obstáculos 
com que se confrontam para atingir 
os objectivos da sua agenda cloud. 
Não obstante, a barreira mais fre-
quentemente referida no top 3 é a 
da segurança e risco de compliance 
(46%), seguida da infrastrutura 
legada (40%) e desalinhamento 
entre IT e negócio (40%). 

Quando consideradas as bar-
reiras numa perspectiva de nível 
de adopção da cloud, verificamos 
que as organizações que têm um 
nível de adopção baixo tendem 
a estar mais preocupadas com 
temas de falta de competências, 
segurança e soberania de dados 
e as organizações com nível de 
adopção elevada da cloud, identi-
ficam como principais obstáculos 
a segurança, a complexidade do 
negócio e mudança organizacional, 
a par com o desalinhamento entre 
o IT e o negócio.

A tendência mais preocupante 
talvez seja precisamente a do desa-

linhamento entre o IT e o negócio 
que, de acordo com os executivos 
que participaram no estudo da Ac-
centure, vai aumentando à medida 
que cresce a taxa de adopção da 
cloud. Este é requisito fundamen-
tal para o seu sucesso e parece ser 
ainda um desafio para uma larga 
percentagem das organizações. À 
medida que a complexidade au-
menta, o alinhamento em relação 
aos objectivos e amplitude do que é 
necessário para os atingir é ainda 
mais importante para que se possa 
retirar todo o valor da cloud. 

Quais as tendências de futuro para 
maximizar a utilização da cloud?
Pensando em termos de futuro, 
as empresas precisam ampliar os 
seus horizontes no que à cloud diz 
respeito. É necessário acelerar o seu 
valor e não há uma abordagem única 
que seja a indicada para todas as 
organizações. Cada empresa precisa 
de um pensamento holistico cloud 
first; uma abordagem integrada 
e orientada a uma estratégia de 
planeamento e prioritização pode 
oferecer um impacto maior e mais 
rápido. A jornada não tem que 
seguir uma abordagem linear que 
procura completar a optimização 
de custo de IT antes de mover a 
outras grandes fontes de geração de 
valor, como a eficiência operacional 
(com transformação e automação) 
ou crescimento e inovação (com 
novos modelos de negócio). Em 
alternativa, as empresas deverão 
estar focadas na identificação das 
capacidades específicas necessá-
rias para rapidamente (em meses) 
potenciar eficiências operacionais, 
crescimento e inovação. 

>> Assegurar 
a migração 
para a cloud 
com a urgência 
requerida e em 
escala é tão 
complexo  
quanto crucial

RETORNO
QUANDO AS EMPRESAS NÃO 
OBTÊM O VALOR ESPERADO DO SEU 
INVESTIMENTO EM CLOUD, HÁ MUITAS 
VEZES UM EQUÍVOCO FUNDAMENTAL
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AS TI NO MERCADO  
DE TRABALHO

om a pandemia de COVID-19, 
assistiu-se a um aceleramento 
generalizado da digitalização nas 
empresas, o que resultou num 
contexto favorável à crescente 
contratação de profissionais 
das áreas das Tecnologias da 
Informação (TI). No entanto, há 
muito que o mercado lida com 
a escassez de profissionais qua-

lificados em algumas destas áreas do conhecimento. 
Com o grau de sofisticação tecnológica a aumentar 
cada vez mais, aliado ao surgimento de novas profis-
sões relacionadas com tecnologias emergentes como 
o 5G, esta escassez poderá agravar-se. 

Paulo Ayres, senior manager de Engineering & In-
dustry | IT da Randstad Portugal, explicou à Executive 
Digest como as empresas tentam atrair os melhores 
talentos de TI, o que mudou com a pandemia e de 
que forma a capacidade de comunicação é, afinal, 
um atributo muito valorizado nos profissionais de TI.

As TI continuam a ser um sector onde existe escassez 
de talento em Portugal? 
Sem dúvida. A visão que tenho é que essa escassez 
até aumentou. Em 2021 tem sido mais difícil recrutar 
profissionais para esta área do que em 2018 e 2019. 

Quais as razões para a existência de falta de profis-
sionais qualificados em algumas das áreas das TI?
Acredito que uma razão importante seja o volume 
de empresas de tecnologia ou centros de serviços de 

C
grande porte que se instalaram 
em Portugal nos últimos anos. 
Além disso, destacam-se factores 
como o ambiente propício para 
startups, a transformação digital 
que as empresas se viram obriga-
das a fazer devido à pandemia, 
e a possibilidade de candidatos 
portugueses trabalharem remo-
tamente para empresas de todo o 
mundo. Todas estas condicionantes 
provocam a escassez de talento no 
sector das TI. 

De que forma as empresas reagem 
a esta escassez de talento? Con-
tratam fora do País?
Com a pandemia de COVID-19, 
reduziu-se muito a contratação 
de talentos de fora (para muda-
rem para Portugal), mas isso foi 
tema em 2019. O que as empresas 
fazem, no curto prazo, é buscar 
diferentes plataformas de recruta-
mento (consultoras, outsourcing, 
softwares) e fazer a correspon-
dência entre as necessidades que 
têm e os profissionais disponíveis 
no mercado. No médio prazo, é 
cada vez mais comum as empre-
sas desenvolverem seus próprios 
talentos através de academias 

e parcerias com universidades, 
entre outros.
 
Quais os subsectores e profissões 
relacionadas com o sector das TI 
mais procurados em Portugal? 
Todos os que envolvem extracção 
e tratamento de dados (Big Data, 
Data Scientists, BI), programadores 
de linguagens de ampla utilização 
no mercado (Java, .Net, Python) 
e profissionais para os mercados 
de RPA (Robotic Process Auto-
mation), IoT (Internet of Things) 
e Inteligência Artificial. 

>> Paulo Ayres, senior manager  
de Engineering & Industry | IT  
da Randstad Portugal
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Além das qualificações, quais os 
perfis que as empresas procuram 
nestes profissionais?
As empresas buscam compromisso 
e pelo menos alguma estabilidade 
de médio prazo dos candidatos. 
Muitos são voláteis e mudam 
rapidamente de projecto. 

Que indústrias procuram estes 
profissionais e com que objectivos?
É cada vez mais transversal, prin-
cipalmente quando falamos de 
tratamento de dados, automatização 
dos processos e desenvolvimentos de 
ferramentas variadas de sistemas. 

A pandemia acentuou a procura 
por estes profissionais? 
Sem dúvida. As empresas viram-se 
obrigadas a digitalizar seus pro-
cessos, criar ou ampliar o trabalho 
remoto e inovar para poderem 
captar os seus clientes num mo-
mento mais sensível do mercado. 

Quais as soluções que podem exis-
tir para aumentar a oferta destes 
profissionais? A resposta começa 
nas universidades?
A resposta passa pelas universida-
des, mas também pelo desenvolvi-
mento de mais cursos profissionais 
e não só universitários nessa área. 

E qual deve ser a estratégia das 
empresas para atraírem os me-
lhores profissionais disponíveis 
no sector das TI?
Este é um tema muito importante. 
Os candidatos querem, cada vez 
mais, a possibilidade de trabalhar 
remotamente (muitas vezes só 
aceitam projectos com este perfil). 
Querem tecnologias disruptivas ou 

projectos que possam fazer de raiz, 
além de remuneração competitiva. 
Muitas vezes é necessário chegar 
próximo do que se pratica fora 
de Portugal para atrair candida-
tos. Além da famosa “candidate 
experience”, é importante que o 
processo seja, desde seu início, 
claro e bem desenhado, desde a 
fase de entrevistas, passando pelo 
onboarding, integração e até à 
saída da empresa. 

Prevê-se que a introdução de 
novas tecnologias associadas à 
implementação do 5G dê origem 
a novas profissões nas TI, ainda 
mais escassas?
Sem dúvida e esse já tem sido um 
desafio. Com as possibilidades 
infinitas que serão criadas com a 
implementação do 5G, serão muitas 
as necessidades de profissionais 
versáteis que consigam trabalhar 
o desenvolvimento de soluções e 
ferramentas que só são possíveis 
com essa nova tecnologia. 

Quais os desafios, do ponto de 
vista do recrutamento, para algu-
mas áreas tão específicas como 
robótica, inteligência artificial, 
data science e outros? Como se 
avalia um candidato de áreas pre-

sumivelmente tão desconhecidas 
para o recrutador?
O ponto é perceber, em contexto 
de entrevistas, em que projectos 
dessas áreas o candidato já esteve 
envolvido: utilizar de técnicas de 
entrevistas por competências e 
investigar o tamanho dos projectos 
por onde passaram, volume de 
dados tratados e criticidade para a 
empresa em questão. É importante 
conhecer bem o mercado, saber 
quais são as melhores empresas da 
área e analisar a trajectória desse 
candidato; do mesmo modo, é es-
sencial conhecer como construiu 
o seu saber até chegar a esse nível 
de sofisticação técnica. 

Quais são as características que 
um bom candidato deve ter para 
estas áreas?
Por incrível que pareça, a capa-
cidade de comunicação é muito 
importante. Saber tratar com os 
diversos intervenientes de um 
projecto de inteligência artificial 
e/ou tratamento de dados com 
grande volume, é fundamental, 
bem como perceber os porquês das 
necessidades do negócio e traduzir 
isto em insights que possam ser 
utilizados para cada área. 

As soft skills também são impor-
tantes nestas profissões?
Cada vez mais. O perfil do profis-
sional de TI com poucas compe-
tências pessoais e muito técnico 
ainda tem espaço, mas é cada 
vez mais comum (e procurado), 
que os candidatos, para além do 
conhecimento técnico, tenham 
boa capacidade de comunicação 
e relacionamento. 

EM 2021 TEM SIDO MAIS DIFÍCIL 
RECRUTAR PROFISSIONAIS  
PARA ESTA ÁREA DO QUE  
EM 2018 E 2019

!
AS EMPRESAS 

BUSCAM 
COMPROMISSO 
E PELO MENOS 

ALGUMA 
ESTABILIDADE 

DE MÉDIO 
PRAZO DOS 

CANDIDATOS

COMUNICAÇÕES
SABER TRATAR COM OS DIVERSOS 
INTERVENIENTES DE UM PROJECTO DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E/OU TRATAMENTO DE 
DADOS COM GRANDE VOLUME É FUNDAMENTAL
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NUMA ALTURA EM QUE A AGILIDADE É 
FUNDAMENTAL, O TEMPO É UM BEM CADA VEZ 
MAIS ESCASSO NO MUNDO DOS NEGÓCIOS
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«JOGAR PELO 
SEGURO PODE 
SER A PIOR 
OPÇÃO»

om a pandemia em pano de 
fundo, a Transformação Di-
gital sofreu um avanço que há 
pouco mais de um ano seria 
inimaginável. Planos, etapas e 
processos com agendamentos 
a longo prazo tiveram de sair 
do estado de espera e a trans-
formação há muito preparada 
teve de ser implementada sem 

mais hesitações. Sara Candeias, principal Business 
Strategy & Transformation da BearingPoint, comenta 
o momento actual da Transformação Digital e a forma 
como literalmente, de um dia para o outro, tudo mudou.

A pandemia é citada como um acelerador em vários 
anos num processo de Transformação Digital das em-

C
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presas que já estava em curso. Quão 
significativa é esta aceleração? 
A primeira expressão que me 
ocorre é de «sobrevivência». A 
necessidade de continuidade do 
negócio. Na sobrevivência não há 
compasso de espera. Se o ritmo 
do mundo pré-pandemia já era 
rápido, o que assistimos agora é 
que o luxo de «ter tempo» parece 
ter desaparecido completamente. 
As empresas que antes planeavam 
a sua estratégia digital em fases 
de um a três anos têm agora que 
dimensionar as suas iniciativas 
numa questão de semanas ou 
até dias. Mas dar uma resposta 
rápida requer saber identificar e 
aprender a gerir elementos desco-
nhecidos tão rapidamente quanto 
eles aparecem. 

Que etapas foi preciso “saltar” 
para chegarmos ao ponto em que 
estamos hoje?
As empresas tiveram de “saltar” para 
uma solução dita final. O modelo 
agora é mais ágil. O mercado não se 
compadece com experimentações 
delongadas. As organizações que 
acompanho ouvem-me dizer muitas 
vezes: «Rapidez no lançamento. E 
se falhar, que seja rápido, de forma 
a haver uma adequação imediata.» 
Obviamente que as iniciativas de 
digitalização têm de estar muito 
concertadas com a estratégia da 
organização e ser inequívoco o 
alinhamento entre a operação e o 
negócio. São iniciativas que derivam 
de uma equipa multidisciplinar e 
horizontal à organização, ainda 
que muito centradas na esfera do 
IT. Considero que a existência de 
centros de excelência, ou fábricas, 

dentro de cada organização, são 
fundamentais para acomodar todas 
as iniciativas transformacionais.

Que desafios e oportunidades 
se afiguram perante uma Trans-
formação Digital que tinha um 
calendário, mas que perante as 
circunstâncias teve de ser feita 
“à pressa”?
A capacidade de as empresas terem 
respondido “à pressa” dá-lhes um 
vislumbre do seu futuro, no qual 
o digital se torna central. Esta 
capacidade forçou organizações e 
colaboradores a aumentarem ainda 
mais a curva de adopção, e quase 
da noite para o dia. Reagiu-se e 
agora tem-se a oportunidade de 

se reavaliar as iniciativas digitais 
– aquelas que foram uma ajuda de 
curto prazo para colaboradores 
e clientes e aquelas que podem 
posicionar a empresa para um 
futuro de crescimento. O desafio 
maior é a capacidade de manter a 
cadência de uma resposta rápida 
às necessidades do mercado, que 
não poupa as marcas se estas não 
lhe oferecerem uma experiência 
agradável. A resiliência e a capaci-
dade de ter aprendido a progredir 
com mais rapidez do que nunca 
abre muitas oportunidades de 
inovação. Jogar pelo seguro agora, 
por mais sensato que pareça ser, 
pode ser a pior opção.

Se anteriormente já existiam re- 
sistências, nomeadamente huma-
nas, qual é a reacção das pessoas 
agora que o digital se tornou ainda 
mais fundamental?
As pessoas depararam-se com 
um cenário no qual os processos 
de digitalização foram o princi-
pal impulsionador de negócios. 
Confrontaram-se com um mundo 
no qual os canais digitais se tor-

!
O MODELO  

AGORA É MAIS 
ÁGIL. O

MERCADO NÃO  
SE COMPADECE 

COM
EXPERIMENTAÇÕES 

DELONGADAS

DESAFIOS
O DESAFIO MAIOR É A CAPACIDADE DE MANTER A 
CADÊNCIA DE UMA RESPOSTA RÁPIDA ÀS NECESSIDADES 
DO MERCADO, QUE NÃO POUPA AS MARCAS SE ESTAS 
NÃO LHE OFERECEREM UMA EXPERIÊNCIA AGRADÁVEL

A CAPACIDADE  
DE AS EMPRESAS 
TEREM RESPONDIDO 
«À PRESSA» DÁ-LHES 
UM VISLUMBRE DE 
SEU FUTURO, NO 
QUAL O DIGITAL SE 
TORNA CENTRAL
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naram o mais importante, senão 
o único, modelo de contacto com 
os outros, sejam clientes, sejam 
as pessoas da esfera pessoal de 
relações. O facto de se ter tornado 
uma comodity fazer uma reunião 
em espaços de conferência virtual, 
e de ter sido muito útil usar uma 
plataforma de comércio digital 
para fazer compras, fez com que 
houvesse uma mudança de shift e 
o que antes traria receio, ou seria 
uma solução de uso muito pontual, 
passou a fazer parte das acções 
mais normais do dia-a-dia. Ao 
receio de que os robots (automação 
de processos) poderiam substituir 
as pessoas, sobrepõe-se agora o 
sentimento de que formas ágeis 
de trabalhar são um pré-requisito 
para se atender às mudanças 
diárias. É como tudo ao longo da 
cadeia de aprendizagem: primeiro 
estranha-se, depois entranha-se. 

No entanto, não se pode dizer que o 
processo de Transformação Digital 
esteja concluído. Quais as grandes 
prioridades neste momento?
Para permanecer competitivo 
neste novo ambiente económico e 
de negócios são necessárias novas 

estratégias e práticas. A maioria dos 
executivos com quem trabalhamos 
reconhece a importância estratégica 
da tecnologia como uma fonte de 
eficiência de custos, e já a admite 
como um componente crítico do 
negócio. Quem deu resposta bem-
-sucedida à crise mostra ter uma 
gama capacitada de recursos tec-
nológicos, tendo colmatado lacunas 
de talentos em tecnologia durante 
a crise; investe na experiência do 
cliente (e aqui é o cliente final ou 
o cliente interno); usa soluções 
digitais que optimizam o backend; 
e, em especial, imprime velocidade 
na experimentação e na inovação. 

1. Necessidade de forte reestruturação  
da ordem económica e social que servia  
de base a como os negócios operavam. 
2. A conexão entre pessoas e empresas 
será cada vez mais proporcionada pela 
tecnologia. Associada a essa tendência 
de menos contacto físico, os modelos de 
negócio contact free serão a tendência. O 
crescimento do e-commerce, da automação  
e da telemedicina, reforçam esse crescendo.
3. A capacidade de resiliência e 
adaptabilidade. As empresas que se 
reinventaram, respondendo à necessidade  
de mudança, tiveram um crescimento de 10%  
na receita, em contraposto às que mantiveram 
a mesma receita (perderam 15%). 
4. A necessidade de adequar ao just-in-time, 
quer à operação quer aos modelos de gestão, 
com automatismos e modelos de digital twin.
5. Os modelos operacionais organizacionais 
virados para o cliente vão continuar a 
incorporar elementos de aceleração, com 
a digitalização das principais operações 
internas (como back-office, produção e 
processos), e nas interacções na cadeia de 
suprimentos.
6. A expansão do trabalho remoto, a 
necessidade de uma interacção rápida 
e simples do consumidor com a marca, 
assim como o desejo de pessoalização da 
experiência devem estar na atenção das 
ofertas que as marcas colocam no mercado. 
7. Apostar na cibersegurança deve ser uma 
prioridade. E isto é verdade para todos os 
sectores.
8. Compromisso com a sociedade por parte 
das organizações. 

TENDÊNCIA  
DE FUTURO NO  
PÓS-PANDEMIA

PARA PERMANECER 
COMPETITIVO NESTE 
NOVO AMBIENTE 
ECONÓMICO E DE 
NEGÓCIOS SÃO 
NECESSÁRIAS  
NOVAS ESTRATÉGIAS 
E PRÁTICAS
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Qual é o papel da BearingPoint 
Portugal na consultoria às em-
presas neste processo de Trans-
formação Digital?
De forma muito sumária, posso 
dizer que no nosso top of mind 
está ajudar os nossos clientes a 
quebrar as barreiras à improvisa-
ção e experimentação que os leve 
a implementar iniciativas digitais 
com foco no cliente, no colabora-
dor e nos mercados, ajustados à 
regulação. Neste momento único, 
impulsionamos as empresas a 
progredir com mais rapidez do 
que nunca na implementação 
de soluções tecnológicas trans-
formacionais. Temos no nosso 
ADN a optimização, pelo que, 
para além de ajudar à obtenção 

de mais receita, ou de levar à 
captação e manutenção de ta-
lento, estamos muito centrados 
na redução dos custos dos nossos 
clientes. Muitas das vezes não é 
necessária uma implementação 
hercúlea de uma solução muito 
complexa. A BearingPoint tem 
parcerias estratégicas com a SAP, 
Salesforce, Microsoft, AWS, Goo-
gle, com ligação directa aos seus 
headquarters. Como consultores 
somos, na essência, agnósticos à 
tecnologia e trazemos sempre para 
cima da mesa a inovação que faça 
sentido. Hoje, somos muito adeptos 
da dinâmica low-code, no-code. 
Fábricas 4 hyperautomation, RPA, 
análise de dados com planos de 
negócio associados, dinâmicas de 

Gamification presentes ao longo 
da jornada do colaborador, desde 
que entra na organização até à sua 
formação, passando por cenários 
de feedback, desenho de toda a 
jornada do cliente, optimizado 
ou criando maiores pontos de 
contacto com a organização, 
integração de soluções de ML/AI 
que ajudam a tomadas de decisão 
normalmente associadas a risco, 
academias digitais com modelo 
agile que criam dinamismo nas 
organizações e desenvolvimento 
apropriado, não esquecendo a 
cibersegurança e, mais recen-
temente, ofertas no caminho do 
Go Green são alguns exemplos de 
como temos estado a acompanhar 
as organizações no último ano. 

>> Sara Candeias, 
principal 
Business 
Strategy & 
Transformation 
da BearingPoint

CONSULTORIA
NESTE MOMENTO ÚNICO, IMPULSIONAMOS AS 
EMPRESAS A PROGREDIR COM MAIS RAPIDEZ 
DO QUE NUNCA NA IMPLEMENTAÇÃO  
DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
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OMNICHANNEL: A FORÇA 
DOS MECANISMOS 

DE ANALYTICS

Nos últimos anos articularam-se os diferentes canais com 
base em suposições, percepções e em conhecimento empírico 
sobre a relação dos consumidores com os diferentes canais

clientes da loja que visitaram 
o site da marca apresentam uma 
taxa de recompra 51% maior do 
que aqueles que aderem exclu-
sivamente à experiência física. 
Em meados de Junho, dois meses 
após o fim do confinamento, o 
mesmo painel levou esta empresa 
a observar uma taxa de recompra 
de 86% para esse tipo de cliente. 
Estes clientes habituaram-se a 
confirmar online a disponibilidade 
do produto nas lojas, bem como 
as suas características, antes 
de se deslocarem à loja para a 
compra física.

Outra análise à informação, 
que emerge de uma comparação 
de comportamentos antes e de-
pois do confinamento, leva-nos 

a concluir que os clientes da loja 
que também visitam a web são 
aqueles cuja taxa de recompra 
foi menos afectada pela crise: 
três vezes menos que os clientes 
apenas web e os clientes apenas 
de loja física... Vale igualmente 
a pena destacar que os clientes 
multicanal apresentam uma taxa 
de recompra 3,8 vezes superior 
face à dos clientes que se limitam 
apenas ao canal web. Mas estes 
são clientes naturais multicanal, 
não são clientes “forçados”!

O que podemos aprender com 
estes dados? Por um lado, que 
não parece eficaz concentrar os 
recursos em clientes da web e, mais 
ainda, limitar-se a incentivar a sua 
recompra online. Por outro lado, se 

as a articulação entre os dife-
rentes canais e os clientes, não é 
tão óbvia e simples como fomos 
levados a crer no passado. É 
antes um tipo de conhecimen-
to que carece de informação 
objectiva, profusamente ana-
lisada e dissecada, para que se 
possam tomar boas decisões 
comerciais e de marketing.

 Thomas Beurton concluía, há dias, que «a mu-
dança do offline para o online está longe de ser evi-
dente. O objectivo não é transformar o cliente da 
loja num cliente online, mas antes num cliente que 
se inspira no online para voltar à loja e concretizar 
a sua compra». Só conseguimos actuar sobre estas 
conclusões com sistemas de informação potentes 
e com recolhas de dados estruturadas e objectivas.

Análises conduzidas pela Criteo, entre Novem-
bro de 2019 e Março de 2020, confirmam que os 

M
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o cliente multicanal for o de maior 
valor, incentivar os clientes da loja 
para comprar online poderá não 
ter o retorno esperado (ou mesmo 
nenhum). O melhor, com base na 
informação recolhida, é fazer com 
que os clientes da loja inspirados 
na web e os da web visitem as lojas 
físicas, motivados, por exemplo, 
por meio de retargeting de geo-
localização assente em sistemas 
de informação e analytics.

Assim, activar uma estratégia 
omnicanal não é impor um canal a 
um público. É mesmo, pelo contrá-
rio, resistir a esse desejo. Trata-se 
assim de conseguir uma abordagem 
verdadeiramente centrada no cliente 
e de ser capaz de prever a compra 
seguinte no canal certo, web ou 

físico. A Criteo recomenda uma 
abordagem que combina a força 
do inventário, os seus algoritmos 
preditivos (do produto em que o 
cliente estará interessado, o canal a 
ser explorado ou mesmo o valor do 
cliente de acordo com o objectivo 
de desempenho do anunciante) e 
dados próprios dos CDP (Customer 
Data Platform) dos clientes.

A ligação entre, por exemplo, 
a Criteo e um CDP permite uma 
segmentação refinada. «Um CDP 
potente captura todos os dados, 
portanto, podemos importar dados 
de CRM», afirma Michael Froment. 
«Mas o seu âmbito não se limita a 
isso: o CDP também absorve dados 
de aquisição e conversão online.»

Podemos então reconciliar dados 
para segmentar melhor as audiên-
cias/visitantes e, assim, usá-los 
para activação. Essa segmentação 
é ainda mais refinada quando 
integra dimensões de negócios 
como CLV (Customer Lifetime 
Value) para interagir melhor com 
outros algoritmos.

O valor dos dados já foi estabe-
lecido e é há muito reconhecido. 
Agora representa o elemento 
indispensável para segmentar 
públicos e activá-los no contexto 
de uma estratégia omnicanal. 
Para preservar a imagem da mar-
ca ao longo das activações e se 
adaptar à jornada do cliente (e 
não forçá-lo), o Customer Data 
Platform é a estrela dos players 
mais desenvolvidos em sistemas 
de informação retalho.

Na BearingPoint temos ajudado 
clientes a articular as suas acções 
com base no conhecimento dos 
diferentes canais e com recurso 
a ferramentas de analytics. Estas 
ferramentas nada fazem pelo ne-
gócio se não tiverem uma equipa 
capaz de extrair conclusões dos 
dados e de definir uma estratégia 
omnichannel assente em conhe-
cimento efectivo. 

>> Gonçalo Saraiva Mendes, principal  
da BearingPoint Portugal

ACTIVAR UMA ESTRATÉGIA 
OMNICANAL NÃO É IMPOR  
UM CANAL A UM PÚBLICO.  
É RESISTIR A ESSE DESEJO

SEGMENTAÇÃO
O VALOR DOS DADOS JÁ FOI ESTABELECIDO 
E É HÁ MUITO RECONHECIDO. AGORA 
REPRESENTA O ELEMENTO INDISPENSÁVEL 
PARA SEGMENTAR PÚBLICOS E ACTIVÁ-LOS
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OPORTUNIDADES DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

m matéria de Transformação Di-
gital, a Microsoft tem sempre uma 
palavra a dizer. Há muito que a 
tecnológica americana investe em 
investigação nesta área, mas tam-
bém no apoio às empresas no desen-
volvimento e digitalização dos seus 
processos e metodologias. Tiago 
Monteiro, Entreprise Commercial 
Lead da Microsoft Portugal, falou 

com a Executive Digest sobre o estado em que Por-
tugal se encontra na sua Transformação Digital.

Como está a evoluir o processo de Transformação 
Digital de empresas em Portugal? 
Se em 2020 constatámos a aceleração e a transforma-
ção digitais como elementos cruciais para garantir a 
continuidade da economia, antevemos que em 2021 
será mantida esta tendência, destacando-se a tec-

E nologia como elemento fulcral na 
evolução das organizações. 

Vamos continuar a assistir à adop-
ção progressiva de soluções cloud; 
de tudo o que são tecnologias que 
permitam o “Remote everything”, 
no trabalho, no ensino, no customer 
service ou no e-commerce; a opti-
mização e agilização dos processos 
através do low code; a reinvenção 
dos modelos de negócios através 
do poder dos dados; e finalmente 
a segurança, pela sofisticação dos 
ataques cibernéticos e incremento, 

dispersão da intensidade tecnológica 
(devices, sensores, transacções).  
Portugal não é excepção.

Na perspectiva da Microsoft, 
gostaria de realçar a presença 
e compromisso da companhia 
com a economia nacional e com 
a sociedade portuguesa, desde os 
anos 80. A título de exemplo, Por-
tugal é a terceira maior operação 
na nossa região WE em números 
de colaboradores, contando com 
uma equipa de 1200 colaboradores 
e estando prevista a contratação 



EXECUTIVE D IGEST.PT  119

Nesta fase de transformação, 
as organizações devem construir 
a sua própria resiliência e recursos 
digitais através da tecnologia, de 
forma a garantir uma recuperação 
célere e com outras bases de sus-
tentabilidade. Este último ponto 
é particularmente importante, 
sendo crucial aproveitar o momento 
actual para avaliarem, repensarem 
e reimaginarem as suas estratégias 
de negócio, até os próprios produtos 
e serviços, considerando o peso 
da globalização, do digital, dos 
activos intangíveis na economia 
e nos mercados (patentes). 

Como têm vindo a apoiar a Ad-
ministração Pública (AP) desde o 
início da pandemia? 
Para além da disponibilidade e 
acesso massivo às nossas plata-
formas de colaboração, numa fase 
inicial da pandemia utilizámos 
dados (AI, Big data) para ajudar 
as autoridades de saúde pública 
a tomar decisões informadas 
e eficazes, bem como serviços 
remotos para operações de tele 

de mais 300 pessoas até 2022, cobrindo não so-
mente a operação local, mas sobretudo as equipas 
de Engenharia de Suporte Cloud de apoio global. 
Há muito, com particular intensidade desde 2020, 
assumimos a responsabilidade de capacitação das 
organizações e escolas, disponibilizando formações, 
webinars, vídeos tutoriais em português, tanto para 
utilizador final como para o especialista tecnológico. 

A pandemia acelerou esta transformação? 
Em dois meses, assistimos a um avanço tecnológico 
que seria expectável, em circunstâncias normais, 
em dois anos. O aumento exponencial no consumo 
de meios digitais foi explosivo, permitindo, por ine-
rência, alcance global, eficiência nas organizações, 
reforços da capacidade de continuidade de negócio 
e, em alguns casos, a criação de novos serviços. 

A primeira fase foi marcada pela reacção à emer-
gência, de forma a respondermos rapidamente às 
necessidades dos clientes, aceleração de deployments, 
ambientes virtuais e incremento de capacidade.  

Numa fase posterior, para além da utilização 
massiva das plataformas de produtividade e colabo-
ração, como alternativa viável para manter o nível 
de desempenho operacional necessário, constatámos 
o surgimento de outras necessidades e prioridades 
associadas à segurança, agilidade e resiliência de 
operações, automatização de actividade e reforço das 
capacidade de engagement (e fullfillment) com os 
clientes finais, levando, neste último caso à adaptação 
e actualização (capacidade de tráfego/processamento, 
UX, catálogo, funcionalidades, meios de pagamento) 
das plataformas de e-commerce. 

Quais as questões mais prioritárias em Portugal, hoje, 
em matéria de Transformação Digital? 
Os maiores desafios que vemos neste momento 
para a digitalização das empresas são, sobretudo, 
a ausência de sentido de urgência na adopção de 
tecnologias (formação, intensidade tecnológica) 
e falta de investimento na capacitação digital dos 
colaboradores. É perfeitamente natural que ainda 
exista este tipo de lacunas, uma vez não eram temas 
prioritários para muitas organizações, mas que 
passaram a ser pelas razões óbvias.  

saúde, respondendo de forma 
imediata e segura aos desafios 
que se impunham.

A pandemia veio trazer inúmeros 
desafios na relação entre a AP, os 
cidadãos e as empresas, ao seu 
funcionamento interno, ao usufruto 
de serviços públicos e à criação de 
valor acrescentado, exigindo por 
essa via uma AP mais ágil, próxima 
e eficiente como plataforma de 
recuperação, e em vários domí-
nios: qualidade; abrangência e 
resiliência na prestação de serviços; 
redução da carga administrativa 
para as empresas e investidores; 
optimização da gestão eficiente dos 
recursos e libertação de recursos 
para a promoção do investimento; 
e prossecução das transições, tanto 
climática como digital. 

Nesse âmbito, em Novembro 
de 2020, estabelecemos com o 
Governo Português um Memo-
rando de Entendimento intitulado 
“Parceria Estratégica para o Sector 
Digital” e emanado num espírito 
de compromisso com o futuro, 
onde nos vinculamos ao objectivo 
de acelerar a recuperação econó-
mica. Este compromisso passa 
por reforçar a colaboração e apoio 
na sua transformação digital, 
nas mais variadas áreas, desde 
o reforço das competências dos 
trabalhadores da AP à melhoria 
do serviço público que é prestado 
ao cidadão. 

O que falta para massificar a cloud 
em Portugal? 
Claramente que a cloud não está 
massificada em Portugal, não 
somente em termos absolutos, 
mas também relativos, quando 

«A CLOUD NÃO ESTÁ 
MASSIFICADA EM 
PORTUGAL, NÃO EM 
TERMOS ABSOLUTOS, 
MAS TAMBÉM 
RELATIVOS, QUANDO 
COMPARAMOS COM 
OUTROS MERCADOS 
EUROPEUS»

PRIORIDADES
OS MAIORES DESAFIOS QUE A MICROSOFT VÊ NESTE MOMENTO 
PARA A DIGITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS SÃO: AUSÊNCIA DE SENTIDO 
DE URGÊNCIA NA ADOPÇÃO DE TECNOLOGIAS E FALTA DE 
INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DIGITAL DOS COLABORADORES
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comparamos com outros mer-
cados europeus. Segundo a IDC, 
o mercado total endereçável em 
Portugal em tecnologias de Infor-
mação é aproximadamente de 2,5 
mil milhões de euros, dos quais 
15% corresponderam a serviços 
cloud nas suas distintas vertentes 
(IaaS/PaaS/SaaS), destancado-se 
o peso significativo das soluções 
de produtividade, em modelo 
Software as a Service.

Na parte relativa às infra-estru-
turas e plataformas em cloud, o 
mercado é ainda pouco expressivo 
de forma transversal aos diferentes 
sectores/segmentos de empresas e 
AP, muito embora com muito po-
tencial considerando o desempenho 
de crescimento recente, de duplo 
dígito e acima do crescimento do 
spend de IT em Portugal (>15%).

Nas grandes empresas, a pene-
tração destes serviços está acima 
dos 70%, com particular destaque 
para o sector Financeiro e Ener-
gia, destacando-se uma evolução 
muito positiva no Retalho/Grande 
Distribuição no último ano. 

Contundo, falta chegar ainda às 
PMEs, em concreto no segmento 
Industrial, Saúde, Educação e 
Administração Pública. 

Numa altura em que se regista 
uma explosão do e-commerce e 
do acesso remoto a todo o tipo 
de plataformas, inclusive estatais, 
estamos a assistir também a uma 
aceleração da inteligência artifi-
cial (IA) para dar resposta a todo 
o tipo de necessidades inerentes 
a estes serviços? 
De facto, as áreas de maior aplicação 
funcional de soluções de IA têm sido 

as Vendas, Marketing, Customer 
Service e Supply Chain, funções 
muito relevantes para o negócio e 
operação de empresas de Retalho 
e plataformas e-commerce. 

Neste sector confluem diversas 
tendências e desafios que nos 
obrigam a reflectir o potencial 
de capacidades cognitivas po-
tenciadas por IA nesse processo: 
(1) crescimento exponencial do 
e-commerce a nível global próximo 
dos 100%, consoante a região; (2) 
duplicação das taxas de retorno de 
merchandise em plataformas de 
e-commerce versus a loja física; 
(3) potencial de $330B em gastos 
de publicidade digital. 

Do lado do consumidor, se no 
passado as expectativas passavam 
pelo custo, opções de escolha e 
conveniência, com o efeito da grati-
ficação instantânea garantida pelas 
plataformas (e-commerce ou social 
media), ocorre mais necessidade 
de controlo ao longo da jornada 

de aquisição e de experiências 
mais personalizadas, através de 
recomendações orientadas, cura-
doria de catálogo, engagement 
contínuo e em tempo real. Do lado 
dos retalhistas, o objectivo central 
consiste em cumprir com as novas 
expectativas de compra, reinven-
tando por completo a experiência 
através da captação imersiva, novos 
productos, mais insights sobre 
comportamentos e necessidades 
dos clientes, além da informação 
transaccional inhouse, existente 
na sincronização dos canais, on 
off/off on.

A Microsoft está envolvida tam-
bém em processos de transfor-
mação profunda de sectores da 
indústria, como a automóvel, por 
exemplo. Como estamos em ter-
mos de mobilidade autónoma? 
A Microsoft está comprometida 
em apoiar, e não competir, com 
os diferentes players do sector 
(marcas, OEM), players de mobi-
lidade (transportadores) e infra-
-estruturas, no desenvolvimento 
de plataformas e arquitecturas que 
permitam desenvolver soluções/
experiências conectadas e de mo-
bilidade para obtenção de ganhos 
de eficiência, sustentabilidade, 
segurança e de inclusão. 

A mobilidade deve ser entendida 
como um ecossistema, e no caso da 
mobilidade autónoma, para além 
da plataforma de software dos 
veículos, é importante considerar 
a relevância das capacidades de 
IoT de contexto, que permitem, 
de forma segura, transmitir dados 
em ambientes complexos entre 
vários edge devices, como veículos, 

>> Tiago Monteiro, 
Entreprise 
Commercial 
Lead da 
Microsoft 
Portugal
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telefones e sinalizações de trânsito 
(suportados por cloud e 5G). 

A saúde é outra indústria que 
conta com um envolvimento mui-
to próximo da Microsoft. De que 
forma estão a inovar neste sector?  
Recentemente, lançámos comer-
cialmente a Microsoft Cloud for 
Healthcare, que inclui soluções 
específicas para o sector com 
funcionalidades baseadas em 
cloud para casos de uso de saúde 
virtual e de coordenação/integração 
entre diferentes players do sector 
(hospitais, seguradoras, parceiros 
tecnológicos), para responder às 
disrupções e oportunidades de 
transformação do sector, salva-
guardando a protecção crítica das 
informações dados dos pacientes.

Dentro desta lógica de aposta 
no sector, enquadra-se a recente 
aquisição da empresa Nuance, 
uma empresa líder de software 
de IA com soluções certificadas 
em cloud, reconhecida pela sua 
experiência acumulada de décadas 
no sector da saúde, entre outros. 

Que projectos a Microsoft tem 
desenvolvido na sustentabilidade 
e transição energética?  
Pretendemos ser uma empresa 
carbono negativa, até 2030, e retirar 
do ambiente todo o carbono que 
emitimos, até 2050; além disso, 
queremos ajudar os nossos clientes 
neste percurso, através das nossas 
soluções e da nossa comunidade 
de parceiros. 

Ao nível interno, temos percorrido 
uma jornada de sustentabilidade 
a diferentes níveis, não somen-
te recorrendo à tecnologia, que 

corporiza essa intenção e como 
potencial guia para outras em-
presas, concretamente através de 
algumas iniciativas relevantes: (1) 
migração dos nossos workloads 
internos para a cloud pelo impacto 
nas redução das emissões e pou-
pança energética; (2) introdução 
de um mecanismo de “imposto 
interno” sobre consumo de carbo-
no das unidades de negócio para 
alinhar comportamentos e conti-
nuar financiar iniciativas, como 
o fornecimento eléctrico “100% 
Verde” das nossas operações; (3) 
remodelação dos nossos edifícios 
com novos materiais e tecnologia 
para reduzir o consumo eléctrico 
até 20%; e (4) criação de condições, 
em grande parte despoletadas pela 
pandemia, de trabalho remoto. 

Externamente, destacaria duas 
outras áreas, nas quais os nossos 
parceiros têm desenvolvido solu-
ções concretas e com resultados 
promissores: (1) optimização do 
impacto ao nível dos locais de tra-
balho (edifícios, espaços comuns), 
com recurso a soluções baseadas 
em IA para optimizar níveis de 
refrigeração e ar condicionado 
(Honeywell); (2) potenciando 
tecnologia IoT e open API para 
conexão de equipamentos como 

iluminação, climatização e ma-
nutenção preventiva, em espaços 
industriais e ou operações logísticas 
(ABB, ToolsGroup, Sight Machine).

Quais as oportunidades que o 5G 
vai trazer num futuro próximo? 
O surgimento do 5G possibilitará 
experiências mais imersivas e em 
tempo real que exigem níveis de 
latências de comunicação muito 
reduzidos, de elevada conectivida-
de (10x) e de densidade, podendo 
suportar quase um milhão de 
dispositivos móveis por quilómetro 
quadrado. O 5G é crucial para 
conjugar o potencial dos serviços 
cloud e edge computing que serão 
pilares ao desenvolvimento de 
redes móveis inteligentes, cada 
vez mais essenciais para o dia-a-
-dia dos cidadãos e das empresas. 

Recentemente anunciámos a 
nossa intenção em habilitar es-
tes avanços tecnológicos para os 
nossos clientes (operadores de 
telecomunicações) e comunidades 
de parceiros e developers, com o 
lançamento do Azure Edges Zones 
e Azure Private Edge Zones, que 
possibilitarão potenciar casos 
de uso do 5G muito concretos: 
(1) desenvolvimento aplicacional 
distribuído entre cloud, on prem 
e edge usando as mesmas API 
e ferramentas de segurança; (2) 
aceleração de IoT, IA e analítica em 
tempo real através da optimização 
e inovação em soluções de robótica, 
automação e realidade mista; (3) 
extensão de novas fronteiras para o 
desenvolvimento de software, por 
exemplo na área do gaming, através 
do grafismos de elevada densidade 
e operação em real time. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
A PANDEMIA VEIO TRAZER INÚMEROS DESAFIOS NA RELAÇÃO ENTRE A 
AP, OS CIDADÃOS E AS EMPRESAS, AO SEU FUNCIONAMENTO INTERNO, 
AO USUFRUTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E À CRIAÇÃO DE VALOR 
ACRESCENTADO, EXIGINDO UMA AP MAIS ÁGIL, PRÓXIMA E EFICIENTE

«PRETENDEMOS SER UMA 
EMPRESA CARBONO NEGATIVA, 
ATÉ 2030, E RETIRAR DO 
AMBIENTE TODO O CARBONO 
QUE EMITIMOS, ATÉ 2050»
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POR :

Paulo Mendonça

pesar de com al-
gum atraso face 
aos parceiros 
europeus, o 5G 
será implemen-
tado em Portu-
gal num futuro 
próximo, e com 
ele virá o adven-
to de uma nova 
grande mudan-

ça tecnológica. Esta nova tecnologia tem 
vindo a ser anunciada como a solução 
para todos os problemas de conectividade 
que tivemos no passado e também como 
o caminho para um futuro completa-
mente wireless.

O 4G, que é actualmente a maior 
infra-estrutura de rede móvel em funcio-

A HÁ MUITO ANUNCIADA 
QUINTA GERAÇÃO 
DAS COMUNICAÇÕES 
MÓVEIS ESTÁ MAIS PERTO 
DE CHEGAR A PORTUGA

Um mundo de 
oportunidades

A
namento, trouxe uma grande revolução 
no âmbito do mobile, permitindo-nos 
largura de banda suficiente para funções 
de entretenimento como o streaming de 
vídeo de alta definição. No entanto, o 5G 
traz a promessa de ir muito mais longe no 
que diz respeito aos protocolos de rede.

Em causa, uma muito maior velocidade 
na transferência de dados, comunicações 
com baixa latência e menos limitações 
de dados nos dispositivos móveis. Em 
todo o mundo, os grandes canais de 
televisão de desporto já estão a utilizar 
micro redes de 5G para filmar e fazer 
streaming de eventos desportivos em 
directo, em ambiente totalmente wi-
reless. Nestes eventos, é possível ter 30 
câmaras 4K ligadas a uma única rede de 
streaming para transmitir uma emissão 

em directo – e isto só é possível com o 5G. 
O potencial desta tecnologia é tanto que 
as estimativas apontam para receitas na 
ordem dos 10 biliões de euros em 2035.

Em termos tecnológicos, o 5G é a 
quinta geração da infra-estrutura de 
hardware de redes móveis, onde fun-
cionam todos os telemóveis e outros 
dispositivos móveis. Em alguns aspectos,  
há semelhanças com o 4G no sentido em 
que todos os dispositivos são ligados à 
rede através de ondas de rádio transmi-
tidas por antenas. Tal como antes. Mas 
a grande diferença está no facto do 5G 
ser um standard de comunicação que 
permite lidar com uma largura de banda 
muito superior.

Tecnicamente, o 5G vem adicionar 
tanto frequências mais baixas como mais 
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altas ao espectro, quando comparado 
com as redes 4G. Isto permite a esta 
quinta geração a capacidade de lidar 
com cerca de um milhão de dispositi-
vos móveis por quilómetro quadrado, 
comparativamente aos 100.000 que são 
actualmente suportados pelo 4G.

Assim, de forma sumária, o 5G é 
uma estrutura operativa de rede móvel 
mais avançada e que consegue gerir um 
maior número de dispositivos e de fre-
quências na rede, tornando tudo muito 
mais rápido.

Este aumento da velocidade e da den-
sidade de dados que o 5G proporciona 
em comparação com o 4G vai criar novas 
oportunidades para diferentes sectores 
e modelos de negócio. Quando o 4G foi 
implementado, muitas empresas bene-
ficiaram da nova tecnologia através do 
lançamento de novos serviços de partilha 
de transportes, por exemplo, ou mesmo 
de entregas de refeições com o processo 
de pedido e pagamento em ambiente 
mobile. Todos estes serviços, que hoje 
são vulgares e dados como adquiridos, 
teriam provavelmente falhado se tives-
sem sido lançados durante a era do 3G. 

Do mesmo modo, o 5G traz novas opor-
tunidades de negócio porque multiplica 
a velocidade de transmissão de dados e 
a quantidade de dispositivos a operar 
em simultâneo na rede. Muitos novos 
serviços e até sectores de actividade 
irão nascer com base nesta nova tecno-
logia. Ao mesmo tempo, sectores que já 
existem como a inteligência artificial 
ou a internet das coisas (IoT), até agora 
reservados a contextos específicos, ga-
nharão um espaço público graças ao 5G. 
A IoT, particularmente, parece ter sido 
criada a pensar no futuro lançamento 
de uma rede com as características do 
5G. Hoje, este tipo de tecnologia está a 
ser utilizado principalmente no sector 

industrial, para monitorizar fábricas, 
e no sector dos transportes, para gerir 
frotas. A IoT é muito mais abrangente, 
incluindo dispositivos para casas inte-
ligentes, mas as redes wi-fi actuais não 
conseguem gerir muitos dispositivos em 
simultâneo, o que faz com que o potencial 
da domótica ainda esteja reservado para 
quando as redes o conseguirem suportar.

O 5G é mais rápido do que qualquer 
rede cablada disponível actualmente e 
pode estar, virtualmente, em qualquer 
lugar, desde que haja cobertura de rede. 
Isto significa que a IoT poderá funcionar 
independentemente da localização, sem 
o constrangimento das redes locais.

Isto torna-se particularmente inte-
ressante em duas situações: as cidades 
inteligentes e a conectividade global. O 
5G poderá proporcionar às populações 
de todo o mundo internet de alta velo-
cidade, o que significa que pessoas que 
vivem em zonas remotas poderão ter 
acesso a empregos com base tecnológica. 
Por outro lado, dentro das cidades, a IoT 
poderá permitir uma monitorização 
nunca antes vista. Através de redes 
neurais e inteligência artificial, será 
possível mapear as estradas de forma 

perfeita e aliviar os congestionamentos; 
gerir os aspectos de manutenção da 
infra-estrutura; ou mesmo garantir que 
transportes individuais, como os táxis, 
estão onde fazem falta, através da análise 
da densidade de peões. 

É claro que tudo isto pode parecer 
algo assustador no que diz respeito à 
privacidade dos dados e das pessoas, 
mas tal como qualquer nova tecnologia, 
o 5G não está isento de polémicas – pelo 
contrário. No entanto, historicamente, 
outras tecnologias enfrentaram desafios 
que, com o tempo, foram sendo ultrapas-
sados até atingir um nível sustentável de 
compromisso entre todas as premissas. 

Além de tudo isto, o facto das redes 
de ultra velocidade não dependerem da 
localização permite aumentar em muito 
o potencial de todas as cidades, infra-
-estruturas e até populações rurais. Ao 
permitir o streaming de alta definição em 
eventos em directo, como referido ante-
riormente, o 5G vai permitir que jogos de 
futebol e concertos, por exemplo, sejam 
filmados a partir de ângulos nunca antes 
vistos, dado que já não é necessário ligar 
o hardware através de cabos. Do mesmo 
modo, ambientes ricos em dados que são 
hoje vistos em realidade aumentada ou 
virtual podem, teoricamente, ser alvos 
de streaming. Um exemplo é a possibi-
lidade de ver um jogo de futebol através 
de realidade virtual dentro das quatro 
linhas, em definição 4K.

Por tudo isto, o 5G pode estar a abrir 
uma nova era tecnológica onde tudo 
isto é apenas o começo. Com um acesso 
ultrarrápido aos dados, as empresas 
terão diante de si uma miríade de novas 
oportunidades que irão até aos limites 
da imaginação. É claro que a realidade 
será, provavelmente, mais mundana, mas 
não parece haver dúvidas de que o 5G é 
o advento de uma nova era. 

O 5G TRAZ NOVAS 
OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIO PORQUE 
MULTIPLICA A 
VELOCIDADE DE 
TRANSMISSÃO DE 
DADOS E A QUANTIDADE 
DE DISPOSITIVOS 
A OPERAR EM 
SIMULTÂNEO NA REDE

O QUE É O 5G?
O 5G É UMA ESTRUTURA OPERATIVA DE REDE MÓVEL 
MAIS AVANÇADA QUE CONSEGUE GERIR UM MAIOR 
NÚMERO DE DISPOSITIVOS E DE FREQUÊNCIAS NA 
REDE, TORNANDO TUDO MUITO MAIS RÁPIDO
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O ESTÁDIO DA LUZ, EM LISBOA, É POR 
AGORA O PROJECTO COM MAIOR 
VISIBILIDADE DA NOS NA ÁREA DO 5G. 
MAS HÁ MUITO MAIS A SER PREPARADO

EXECUTIVE IT
ESPECIAL

«O 5G NÃO 
É SÓ MAIS 
UM “G”»

5G aproxima-se a passos 
largos e a NOS já tem vários 
projectos em curso que fa-
zem uso da quinta geração de 
comunicações móveis. Ma-
nuel Ramalho Eanes, admi-
nistrador executivo da NOS, 
revelou à Executive Digest 
as propostas e as aplicações 
que esta tecnologia poderá 

ter, sendo que uma coisa é certa. Vai mudar tudo.

O 5G está a chegar a Portugal. Quais as grandes 
oportunidades que esta tecnologia vai trazer? 
Portugal e o resto do mundo precisam do 5G para 
cumprir os desafios tecnológicos da próxima dé-
cada. Esta nova tecnologia irá abrir um mundo de 
possibilidades e alavancar a transformação digital 
portuguesa, sendo uma oportunidade transversal 
aos mais diversos sectores. O elevado potencial 
transformador do 5G, terá como principal foco a 
quarta revolução industrial e a criação de valor 
essencial para a evolução da sociedade – transver-
sal a todos os verticais económicos. Como enabler 
de uma sociedade digital, o 5G assenta em quatro 
pilares disruptivos: velocidade, latência, densidade 
e fiabilidade. Só através destas características será 

O
possível ligar tudo e todos e colher 
para todos os benefícios de uma 
sociedade hiperconectada. Esta 
híper-sensorização permitirá 
implementar, alavancar e ace-
lerar a adopção de tecnologias 
disruptivas como a Inteligência 
Artificial, a Internet das Coisas 
(IoT), o Edge Computing, a Rea-
lidade Aumentada e Virtual, os 
Veículos Autónomos, a Analítica 
de Vídeo, a Automação e Robo-
tização e outras disrupções que 
ainda não imaginamos. 

Ao contrário do 4G e do 3G, que se 
centravam no utilizador, a disrup-

ção do 5G começa nas empresas e 
serviços que elas fornecerão com 
base nesta tecnologia. É isso que 
torna o 5G mais impactante que 
as gerações de conectividade? 
O 5G não é só mais um “G”. Mais 
do que uma nova geração da rede 
móvel, mais do que velocidade e 
resposta instantânea, mais do que 
milhões de equipamentos ligados 
entre si, o 5G é disrupção. Na pers-
pectiva do consumidor, vai haver 
uma evolução das plataformas e 
ferramentas de comunicação e 
colaboração, executivedigest.pt 
41 uma automatização de muitos 
processos e experiências mais 
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tria 4.0, suportada por uma rede 
segura, fiável e sempre ajustável.
 
A NOS anunciou recentemente o 
Estádio da Luz como o primeiro 
“estádio 5G” em Portugal. Em 
que consiste este projecto e o que 
muda para jogadores, adeptos e 
colaboradores do Estádio da Luz? 
O primeiro Estádio 5G é a prova 
de que, ao apostar na inovação 
e dando espaço à mudança, é 
possível criar valor para todos – 
adeptos, parceiros e instituição. 
O 5G vem revolucionar a forma 
como assistimos e vivemos o fu-
tebol. Este projecto pioneiro vem 
potenciar a transformação digital 
do desporto a partir do futebol 
com uma experiência mais cola-
borativa, conectada e integrada. 
O 5G vai permitir aos mais de 65 
mil adeptos que o Estádio do Sport 
Lisboa e Benfica comporta, uma 
experiência de acesso à internet 
móvel em média 10 vezes mais 
rápida, com velocidades superiores 
a 1 Gbps o que significa downloads 
e uploads de fotografias ou vídeos 
de forma quase instantânea ou 
videochamadas sem interrupções. 
Vai permitir também experiências 
imersivas utilizando realida-

imersivas e com menos esforço 
(computer vision para reconheci-
mento facial, veículos autónomos). 
Nas empresas, o impacto vai sentir-
-se primeiro. O 5G vai aproximar 
empresas e clientes, facilitar o 
trabalho e os negócios e suportar 
a criação de novos produtos, ser-
viços e modelos de negócio. É uma 
oportunidade para a economia 
portuguesa se desenvolver numa 
era verdadeiramente digital. Na 
Indústria, por exemplo, teremos 
mais robotização e novas tecno-
logias de Realidade Aumentada 
que melhoram a produtividade e a 
eficiência. É a chegada da Indús-

de virtual ou aumentada, fazer 
streaming de vídeo em directo 
ou videochamadas com melhor 
qualidade; apontar o telemóvel 
para um jogador e ver em tempo 
real as suas estatísticas ou o seu 
histórico de performance no Ben-
fica, ou mesmo a que velocidade 
um remate foi feito; escolher uma 
das câmaras que estão a filmar os 
jogos e ver a emissão pelo ângulo 
que os adeptos preferirem; ver 
as repetições no momento. Para 
o funcionamento dos clubes, ter 
rede 5G no estádio vai permitir: 
comunicação mais eficiente entre 
as equipas técnicas, o treinador 
e os jogadores; avaliar melhor o 
desempenho dos jogadores durante 
o jogo ou treino, com acesso a dados 
estatísticos (ex: nível de cansaço, 
performance, distância remate...); 
fazer análises tácticas em tempo 
real. Trará também vantagens 
para todos os serviços e entidades 
relacionadas com o clube, como as 
emissões televisivas (BTV e todas 
as outras televisões), restauração 
ou até as caixas multibanco.

Que outros projectos deste tipo 
estão planeados para o lançamen-
to do 5G da NOS em Portugal?
A NOS tem vindo a preparar o 
caminho para a chegada do 5G 
ao longo dos últimos anos. Fomos 
pioneiros ao fazer de Matosinhos 
a primeira cidade 5G, que temos 
usado como piloto para desenvolver 
projetos no âmbito das cidades 
inteligentes. A nossa rede está 
preparada e o nosso foco tem sido 
trabalhar no desenvolvimento de 
casos que nos permitam testar a 
tecnologia e pensar em soluções 

!
O PRIMEIRO 

ESTÁDIO 5G É A 
PROVA DE QUE, 

AO APOSTAR 
NA INOVAÇÃO 

E DANDO 
ESPAÇO À 

MUDANÇA, 
É POSSÍVEL 

CRIAR VALOR 
PARA TODOS 

– ADEPTOS, 
PARCEIROS E 
INSTITUIÇÃO

O 5G VAI PERMITIR AOS MAIS DE 
65 MIL ADEPTOS DO ESTÁDIO 
DO SLB, UMA EXPERIÊNCIA DE 
ACESSO À INTERNET MÓVEL EM 
MÉDIA 10 VEZES MAIS RÁPIDA

>> Manuel 
Ramalho Eanes, 
administrador 
executivo  
da NOS

DESAFIOS TECNOLÓGICOS
PORTUGAL E O RESTO DO MUNDO PRECISAM DO 
5G PARA CUMPRIR OS DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
DA PRÓXIMA DÉCADA. ESTA NOVA TECNOLOGIA 
IRÁ ABRIR UM MUNDO DE POSSIBILIDADES
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que possam ser desenvolvidas 
quando o 5G for uma realidade.  
O primeiro estádio 5G e o pri-
meiro jogo 5G, que realizamos 
recentemente com o SL Benfica,  
são apenas um exemplo do que 
estamos a fazer. Hoje, já é possível 
experimentar a rede 5G nas lojas 
NOS, através de serviços e Apps 
de Gaming, Realidade Virtual 
e Realidade Aumentada, numa 
antevisão do que vai ser o futuro 
do entretenimento. A chegada do 
5G é um marco a todos os níveis e 
estamos empenhados em levar a 
tecnologia às pessoas ainda antes 
de o 5G ser uma realidade. Fala-
mos da tecnologia que vai mudar 
radicalmente a forma como vive-
mos e que terá um papel crucial 
no futuro que queremos deixar 
às próximas gerações. Por esse 
motivo, há todo um novo mundo 
de oportunidades que se abrem 

com o 5G e que a NOS vai saber 
aproveitar, com muitos projectos 
a serem preparados para levar a 
quinta geração de redes móveis 
às pessoas e às empresas. 

As Smart Cities e a mobilidade são 
áreas onde o 5G vai permitir uma 
revolução. Como é que o 5G da 
NOS vai mudar a vida nas cidades?
O 5G vem trazer uma enorme 
capacidade de sensorização de 
activos físicos que criam a opor-
tunidade de conectar diferentes 
infra-estruturas da cidade (lu-
minárias, semáforos, caixotes de 
lixo, jardins, etc.) com a finalidade 
de optimizar a sua operação, com 
melhoria dos serviços e uma maior 
integração de todos os domí-
nios com visibilidade em tempo 
real das acções no terreno. Esta 
transformação irá melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, a 

sua interacção com os diferentes 
serviços públicos e a criação de 
novos serviços numa cidade mais 
eficiente e sustentável. O investi-
mento financeiro, humano e de 
investigação e desenvolvimento 
nas mais sofisticadas e eficientes 
soluções de Smart Cities, tem po-
sicionado a NOS como o parceiro 
dos municípios e entidades mais 
bem capacitado na transforma-
ção digital em todo o país, com 
provas dadas em várias cidades 
portuguesas onde os cidadãos já 
recolhem os benefícios das soluções 
implementadas no seu dia-a-dia. 
Num futuro próximo, o 5G será 
um enabler para tornar as cidades 
inteligentes em sociedades supe-
rinteligentes. Mas o futuro que 
se ambiciona cria-se hoje para 
tornar as cidades portuguesas 
mais seguras, eficientes, susten-
táveis, competitivas e próximas 
das pessoas.

A Realidade Aumentada é outra 
das área que será muito potencia-
da pelo 5G. Quais as suas aplica-
ções potenciais?
A Realidade Aumentada será uma 
força tecnológica transformadora 
em vários sectores de actividade, 
capaz de gerar resultados de for-
ma rápida, impactando bastante 
a dinâmica de uma cidade para 
quem nela vive, trabalha ou visita. 
Na cultura será capaz de mudar a 
forma como os municípios promo-
vem a sua história, a sua cultura e 
a sua gente, através de experiências 
como reconstruções históricas 
ou visitas virtuais. No Turismo, 
a Realidade Aumentada ajuda a 
criar um efeito de memória único 

>> Para o 
funcionamento 
dos clubes, 
ter rede 5G 
no estádio 
vai permitir: 
comunicação 
mais eficiente 
entre as equipas 
técnicas, o 
treinador e 
os jogadores; 
avaliar melhor 
o desempenho 
dos jogadores 
durante o jogo 
ou treino, com 
acesso a dados 
estatísticos
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e diferenciador pela experiência 
sensorial que transmite a quem 
com ela interage. Para o Retalho ou 
Restauração, traz a possibilidade de 
promover os espaços de comércio 
e restauração locais, através da 
dinamização da comunicação e 
da interacção com o público. Nos 
Serviços Municipais, contribui 
para a revolução de processos, 
automatização de tarefas e sim-
plificação do relacionamento com 
os cidadãos. E estes são apenas 
alguns dos exemplos da aplicação 
desta tecnologia nas cidades. Na 
Indústria, vai permitir melhorar 
a informação dos trabalhadores 
através de ambientes imersivos, 
adoptar metodologias de forma-
ção potenciadas com realidade 
aumentada ou virtual.

Também o sector da Saúde é visto 
como um dos grandes focos do 5G. 
Quais os vossos projectos?
São diversas as aplicações do 5G 
que vão melhorar a saúde de todos. 
Destacamos os quatro use-cases 
mais relevantes: a Realidade 
Imersiva, auxiliada pelas tecno-
logias de realidade aumentada e 
virtual, vai permitir a criação de 
um suporte remoto especializado 
de auxílio aos profissionais de 
saúde, seja por videochamada onde 
podem instruir e interagir com o 
campo de visão do especialista, 
seja na recriação de cenários e 
ambientes virtuais para forma-
ção ou diagnóstico. Esta nova 
realidade é possível tendo em 
conta os benefícios transversais 
do 5G, como a baixa latência ou 
a alta largura de banda, que vão 
permitir melhorar a experiência 

não só dos profissionais de saú-
de, mas também dos pacientes. 
O Video Analytics no sector da 
saúde vai permitir estudar e actuar 
em tempo real sobre padrões de 
movimentação e realizar análises 
clínicas, através de computação 
de vídeo captado por sensores 
de imagem, com processamento 
na rede, e pelo fornecimento de 
algoritmos e geração de outputs 
de informação. A Sensorização e 
Tracking, tanto para monitorização 

de pessoas como de equipamentos, 
permite, através da utilização de 
dispositivos IoT, monitorizar, por 
exemplo, doentes crónicos, com 
sistemas de acompanhamento em 
tempo real e emissão de alertas 
em caso de emergência. Isto vai 
potenciar a democratização no 
acesso a cuidados em saúde qual-
quer que seja a geografia e permitir 
que o ecossistema de cuidados 
de saúde esteja mais integrado 
e preparado para responder aos 
desafios dos novos pacientes que 
serão mais digitais. A saúde é um 
sector que consome muita energia 
e a sensorização e monitorização 
de consumos de electricidade, 
água, gás e ar comprimido vai 
permitir a análise de desvios e 
uma melhoria significativa na 
eficiência. A Saúde Remota, que 
se tangibiliza num conjunto de 
soluções de colaboração médica 
à distância. A Telemedicina, ou 
seja, a assistência médica por 
videochamada com agendamento 
de consultas de rotina ou especia-
lizadas, que terá com o 5G mais 
qualidade pela alta largura de ban-
da disponibilizada, mas também 
pela segurança e fiabilidade que 
o 5G preconiza. As ambulâncias 
conectadas partilham em tempo 
real dados e informação sobre 
o doente pela ambulância de 
transporte e o hospital, com uso 
de sensores e videochamada, e, 
num horizonte temporal um pouco 
mais alargado, as intervenções 
remotas, ou seja, a realização de 
intervenções médicas à distância 
com recurso à robotização. No 
futuro, podem mesmo vir a ser 
possíveis cirurgias remotas. 

!
A TELEMEDICINA 
TERÁ COM O 5G 

MAIS QUALIDADE  
PELA ALTA 
LARGURA 
DE BANDA 

DISPONIBILIZADA, 
E PELA 

SEGURANÇA E 
FIABILIDADE QUE 
O 5G PRECONIZA

SMART CITIES
O 5G VEM TRAZER UMA ENORME CAPACIDADE 
DE SENSORIZAÇÃO DE ACTIVOS FÍSICOS QUE 
CRIAM A OPORTUNIDADE DE CONECTAR 
DIFERENTES INFRA-ESTRUTURAS DA CIDADE
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
POR :

António Sarmento

transformação 
digital nas em-
presas implica 
uma aposta 
grande no de-
senvolvimento 
das competên-
cias digitais 
de gestores e 
colaboradores 
essenciais a 

uma adequada visão transformadora 
para o digital. Uma correcta aposta 
no digital passa igualmente por uma 
reformulação integrada de processos 
internos e externos que garantam me-
lhorias de desempenho das empresas, 
sem esquecer a importante vertente da 
cibersegurança de infra-estruturas e 
informação indispensáveis à promoção 
da confiança no cliente», explica Luísa 
Ribeiro Lopes, presidente do Conselho 
Directivo do .PT, à Executive Digest. 

UMA ESTRATÉGIA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
PASSA NECESSARIAMENTE 
POR UMA MELHOR E MAIS 
EFICAZ ANÁLISE  
DO MERCADO

A
De acordo com o World Economic 

Forum, em 2022, o mundo digital irá 
contribuir para 60% do PIB mundial. E, 
segundo as projecções dos especialistas, 
nos próximos anos esses investimentos 
em digitalização continuarão a proge-
dir no futuro, atingindo um total de 
1,3 trilhões de dólares, segundo um 
estudo recente da IDC. «A transição 
e transformação digital das empresas 
é uma prioridade em Portugal e na 
Europa. Aliás, o Plano de Recuperação 
e Resiliência mostra a importância de 

olharmos para a transição digital en-
quanto um dos instrumentos essenciais 
da estratégia de desenvolvimento do 
País, em linha com os objectivos para a 
Década Digital da Europa», acrescenta 
Luísa Lopes. 

De acordo com a especialista, a ace-
leração da transição digital em curso 
devido à situação de pandemia vivida no 
último ano implicou a adopção de novas 
ferramentas digitais e a presença na 
economia digital por parte das empresas 
para resistir à crise económica e social. 

Os desafios do 
mundo digital
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«Numa situação pós-pandemia, acredi-
tamos que a transformação digital veio 
para ficar e com esta aposta de muitas 
empresas e negócios tradicionalmente 
de proximidade entraremos numa 
fase de crescimento pela consequente 
ampliação do mercado que o digital 
proporciona», acrescenta. 

Uma estratégia de transformação 
digital passa necessariamente por 
uma melhor e mais eficaz análise do 
mercado e utilização de ferramentas 
que antecipam e gerem tendências do 

consumidor e que beneficiam e agilizam 
a gestão das empresas. Se antes da 
pandemia a tecnologia e a digitalização 
já eram consideradas um factor crítico 
de sucesso em determinados sectores, 
agora a realidade é transversal a toda 
a sociedade. 

«Ao longo do último ano, o digital 
assumiu uma dimensão sem precedentes 
em áreas como o teletrabalho, o ensino 
à distância, o comércio electrónico, as 
consultas online, o acesso a serviços 
públicos e informação, o entretenimento 
ou os contactos sociais possíveis. Mais 
uma vez se realça a importância de todos 
poderem aceder ao digital garantindo 
quer as necessárias competências para 
o fazerem quer o acesso em condições 
de igualdade aos serviços ao dispor. O 
aprofundar do digital não pode criar 
novas desigualdades, mas ao invés ser 
sinónimo de inclusão social e económi-
ca», conclui a presidente do Conselho 
Directivo do .PT.

DESÍGNIO NACIONAL 
A transformação digital é para Portugal 
«uma possibilidade de dar o salto para 

níveis de desenvolvimento superior», 
disse o Ministro de Estado, da Econo-
mia e da Transição Digital, Pedro Siza 
Vieira. No 30.º congresso da Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento 
das Comunicações (APDC), dedicado 
à reinvenção da tecnologia, o Ministro 
afirmou ainda que está «inteiramente 
disponível» para colocar os recursos 
públicos ao serviço desse desígnio.

Sobre a transformação digital, Pedro 
Siza Vieira disse que a mesma constitui 
uma oportunidade para os cidadãos, 
desde que consigamos «concitar as von-
tades de todos». «Estou não apenas com 
muita confiança sobre a capacidade das 
nossas empresas e da nossa sociedade 
abraçarem essa transformação, mas 
também inteiramente disponível para 
colocar os recursos públicos ao serviço 
dessa transformação», acrescentou. 

Pedro Siza Vieira afirmou também 
que o último ano foi «absolutamente 
extraordinário como catalisador e 
acelerador de mudanças», que já eram 
intuídas, apontando que muitas em-
presas tiveram de apostar no digital 
para «serem capazes de manter a sua 
actividade». Nos próximos anos, «estou 
absolutamente convencido que o mun-
do inteiro e também no nosso País vai 
começar a ver f luir os benefícios totais 
destas tecnologias, elas vão transfor-
mar profundamente os modelos de 
negócios das empresas», disse ainda 
o Ministro de Estado, da Economia e 
da Transição Digital.

Para apoiar a transição digital às 
pequenas e médias empresas, o governo 
vai incentivar à aposta nos mercados 
estratégicos em que estão ou poderão 
estar na origem de investimento es-
trangeiro ou oportunidades geradas 
pelos novos instrumentos de política 
comercial da União Europeia. 

AO LONGO DO 
ÚLTIMO ANO, O 
DIGITAL ASSUMIU 
UMA DIMENSÃO 
SEM PRECEDENTES 
EM ÁREAS COMO 
TELETRABALHO, 
ENSINO À DISTÂNCIA 
OU COMÉRCIO 
ELECTRÓNICO

INVESTIMENTO
DE ACORDO COM O WORLD ECONOMIC FORUM, EM 2022, 
O MUNDO DIGITAL IRÁ CONTRIBUIR PARA 60% DO PIB 
MUNDIAL. E NOS PRÓXIMOS ANOS ESSES INVESTIMENTOS 
EM DIGITALIZAÇÃO CONTINUARÃO A PROGEDIR NO FUTURO
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TECNOLOGIA E  
INOVAÇÃO SÃO A CHAVE 

PARA A SUSTENTABILIDADE
Ideias sobre como as TI têm um papel fundamental no futuro do planeta

tipo de organizações já possui um 
departamento dedicado ao tema da 
sustentabilidade, o que é de louvar.

No centro destas transformações 
estão tecnologias que permitem 
ligar pessoas e dispositivos entre si, 
melhorar a comunicação, monito-
rizar indicadores, analisar dados, 
optimizar ou mesmo autonomizar 
processos e prever acontecimentos.

Inteligência artificial, drones e 
veículos autónomos são bons exem-
plos de tecnologias que permitem 
obter ganhos muito substanciais de 
eficiência operacional e aumentar 
a segurança das operações.

A introdução do 5G irá contribuir 
para a forma como nos ligamos. 
Desde o desempenho até à segu-
rança, é uma grande evolução face 
ao passado, e acelera a adopção da 
Internet of Things, contribuindo 
para a análise de grandes volu-
mes de dados em tempo real que 
melhorarão a tomada de decisões.

Outro exemplo é o blockchain, 
uma tecnologia emergente que 
permite a distribuição segura entre 
várias partes independentes de 
activos digitais, quer estes sejam 
dados, moedas, contratos ou tokens.

Com tanta inovação na última 
década, principalmente no plano 
tecnológico, abriram-se portas a 
soluções que só imaginávamos num 
filme de ficção científica. A grande 
questão não está na ausência da 
tecnologia, que irá continuar a 
registar um ritmo exponencial de 
inovação, mas sim na sua correcta 
adopção. E isto só será possível 
com o envolvimento de todos os 
stakeholders e com a coragem 
de mudar sistemas que já não 
funcionam no novo mundo, onde 
a chave é preservar o equilíbrio 
entre o planeta e a sociedade. 

>> Gonçalo Botelho de Sousa,  
account executive Energy & Utilities  
da Capgemini Portugal

EXECUTIVE IT
ESPECIAL

sustentabilidade está na ordem 
do dia. Entre as várias defini-
ções possíveis, a que considero 
ser a mais precisa é a de uma 
característica ou condição de 
um sistema que permite a sua 
permanência por um determi-
nado prazo. Ou seja: devemos 
equilibrar o que consumimos 
com o que produzimos.

Este conceito tem vindo a ganhar uma maior im-
portância nos últimos anos, devido à forma como 
exploramos os recursos naturais em larga escala, 
principalmente a partir da segunda revolução in-
dustrial. Por isso, tornou-se também um princípio 
segundo o qual o uso desses mesmo recursos não 
pode comprometer os ecossistemas naturais.

Mas a sustentabilidade não diz apenas respeito 
aos temas do ambiente. De forma geral, devemos 
considerar três grandes dimensões: social, económica 
e ambiental. E todas elas devem ser cruzadas entre 
si, como um sistema simbiótico. A ONU, em 1992, 
deu o pontapé de saída para formalizar esta relação 
e criar as tão conhecidas metas de desenvolvimento 
sustentável, formalizadas em 2015, e que abrangem 
17 áreas de actuação e 169 metas a cumprir até 2030.

Por outro lado, apostar em políticas sustentáveis 
não significa limitar o desenvolvimento económico. 
Segundo um estudo recente da Capgemini, seis em 
cada 10 organizações aumentaram os seus proveitos 
através da adopção de operações sustentáveis. Este 

A
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A DESMATERIALIZAÇÃO 
COMO TENDÊNCIA
SÃO CADA VEZ MAIS AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE VISAM  
A DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS EMPRESAS
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existência de grandes volumes 
de informação potencia a perda 
de documentos, aumenta a difi-
culdade em aceder à informação 
e dificulta o controlo dos fluxos 
de informação. As empresas que 
tenham como objectivo aumentar 
a produtividade e reduzir custos 
podem encontrar na desmateria-
lização de processos um impor-
tante aliado para a optimização 
do negócio. 

IaaS é ou será uma nova realidade?
O IaaS aumenta e reduz de forma 
rápida, consoante a procura, e 
permite pagar apenas o que se 
utiliza, ajudando as empresas a 
evitar os custos e a complexidade 
da aquisição dos seus próprios 
servidores físicos e de outras in-
fraestruturas, tais como switching, 
wi-fi e segurança. Permite ainda, 
a externalização da gestão de toda 
a sua infra-estrutura, estando essa 
responsabilidade no prestador de 
serviço. Esta vai ser uma realidade 
a médio prazo, e já nos estamos a 
preparar para disponibilizarmos 
estes serviços através da criação 
de um NOC/SOC, além dos mo-
delos de negócio, para podermos 
endereçar o mercado.

Como vê a aceleração da Trans-
formação Digital no último ano?
O recurso ao digital tornou-se indis-
pensável para assegurar a eficiência 
da grande maioria dos negócios e a 
adaptação das organizações a este 
novo cenário é imperativa para a 
sua sobrevivência, no mercado 
global. A transformação digital é 
um processo transversal que impac-
ta todos os departamentos de uma 
empresa, o que requer estratégia, 
novos processos, infra-estrutura, 
software, serviços, implementação, 
formação e suporte contínuo.

Que objectivos têem para este ano?
Consideramos que inovação e 
crescimento é uma atitude essencial 
para que uma empresa sobreviva 
no mercado, por isso, o nosso foco 
está em entender as necessidades 
dos clientes e oferecer-lhes cada vez 
mais produtos e serviços inovadores 
e com elevado nível de qualidade, 
que os fidelize de forma efectiva. 

Decunify dedica-se a ajudar 
os clientes a melhorarem o 
desempenho das suas empresas 
com soluções tecnologicamente 
avançadas. José Manuel Oli-
veira, CEO da empresa, revela 
a oferta global da organização, 
desde a engenharia à gestão e 
implementação de projectos, 
nas áreas de Data Center, Infra-

-estrutura Digital, Colaboração, Áudio e Vídeo.

Quais as vantagens da nova solução da Decunify ligada 
aos textbots e voicebots? 
Textbots e voicebots são sistemas inteligentes com 
o objectivo principal de simplificar tarefas. Há cada 
vez mais empresas a utilizar os serviços digitais ac-
tivados por texto e voz, tratando-se de um mercado 
com grande potencial de crescimento em Portugal. 
Estas ferramentas estão a melhorar a autonomia 
tecnológica das organizações, incorporando novas 
formas de interacção, continuamente disponíveis e 
que oferecem uma resposta imediata, proporcionan-
do assim uma maior satisfação por parte do cliente. 
Podem ser usadas em diversas áreas: banca, saúde, 
serviços e hotelaria, entre outros.

A desmaterialização de processos tem vindo a ganhar 
cada vez mais importância. Quais os desafios que 
existem e as oportunidades que estão a emergir?
A desmaterialização é uma tendência no mundo 
empresarial e tem como principais objectivos agilizar 
os processos e oferecer poupanças operacionais. A 

A
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PARA A ÉRRE TECHNOLOGY, A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL IRÁ MARCAR O FUTURO DE TODAS AS 
ORGANIZAÇÕES. E QUEM NÃO CONSEGUIR ADAPTAR-SE SERÁ RAPIDAMENTE ULTRAPASSADO
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«A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL É A NOVA 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL»

Érre Technology é uma empresa 
de tecnologias de informação 
que tem vindo a desenvolver a 
sua actividade em Portugal e 
nos países africanos, onde está 
presente de forma sustentada 
e progressiva. Nuno Afonso, 
CTO da empresa, explicou em 
entrevista à Executive Digest 
como a Transformação Digital 

se está a expandir nas empresas.

De que forma o último ano veio acelerar a Transfor-
mação Digital e qual o impacto para o futuro? 
Num ano marcado por uma pandemia global, quase 
todas as organizações tiveram de se reinventar, seja 
pela comercialização de novos produtos, seja pela di-
gitalização das suas formas de venda (online) ou pela 
adaptação à nova realidade do trabalho remoto dos 
seus colaboradores. A necessidade das organizações 
serem mais eficientes, de acelerarem a entrada mais 
rápida de produtos ou serviços no mercado ou de 
alcançar rapidamente as expectativas dos respectivos 
clientes foram factores preponderantes neste último 
ano para a aceleração da Transformação Digital.

A Transformação Digital é a nova revolução 
industrial e será seguramente o futuro de todas 
as organizações. As que demorarem mais tempo 
a adaptar-se serão mais facilmente ultrapassadas.

A
Quais os desafios e oportunidades 
de uma Transformação Digital 
que levou um avanço de anos em 
poucos meses?
O principal desafio foi a adaptação 
quase forçada de todas as orga-
nizações e parceiros a uma nova 
realidade e a uma nova forma de 
fazer negócio. Esta adaptação teve 
de ser realizada muito rapidamente 
e a grande maioria das organi-
zações em Portugal ainda estava 
muito atrasada neste processo de 
Transformação Digital.

Outros desafios foram a deslo-
calização das equipas de trabalho, 
a alteração e evolução das infra-
-estruturas computacionais de 
forma a corresponder aos novos 
desafios da digitalização e à ne-
cessidade de alcançar a satisfação 
dos clientes através de experiências 
digitais personalizadas.

As oportunidades para as or-
ganizações são a melhoria da 
eficiência nos processos internos, 
a possibilidade de melhor corre-
lacionar informação e potenciar 
uma monetização dos dados, a 

melhoria da satisfação do cliente 
e a globalização dos produtos e 
serviços comercializados.

Que soluções apresentam hoje aos 
vossos clientes para dar resposta 
a esta mudança de paradigma?
Os nossos serviços de consultoria 
são a solução apresentada aos nos-
sos clientes para que em conjunto 
possamos caminhar em direcção à 
Transformação Digital. Os nossos 
serviços incluem a arquitectura, 
instalação e configuração de clouds 
híbridas, a evolução e melhoria 
contínua das soluções de seguran-
ça, a monitorização pró-activa de 
todos os componentes existentes 
na infra-estrutura computacional 
(equipamentos, sistemas operativos, 
serviços e aplicações) e a manutenção 
e evolução desses componentes.

Além das soluções tecnológicas, 
como estão a evoluir os modelos 
de negócio para dar resposta a 
esta nova realidade?
Temos assistido a uma mudança 
considerável nos hábitos do consu-
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mo. Com o advento da pandemia, os 
consumidores procuram produtos 
ou serviços online, através de pla-
taformas digitais fáceis de utilizar 
e adaptadas às suas necessidades, 
com navegação personalizada e 
sempre com elevados requisitos 
de segurança.

Com a digitalização e globali-
zação assistimos a grandes alte-
rações nos modelos de negócio 
das organizações, sendo que estas 
tiveram de acompanhar esta nova 
tendência e adaptar-se rapida-
mente ao novo “normal”. O foco 
passou a estar na eficiência, na 
maior proximidade ao cliente e 
na optimização de custos.

Num mundo cada vez mais conec-
tado, que questões se colocam a 
nível de cibersegurança?
A digitalização, a proliferação de 
dispositivos e a necessidade de 
termos negócios sempre online 
foram alguns dos factores que 
fizeram crescer de uma forma 
exponencial a superfície de risco 
das organizações.

A nível da cibersegurança os 
principais desafios são a protec-
ção de informação confidencial, 
garantir o acesso à informação 
apenas a utilizadores ou clientes 
devidamente autorizados, proteger e 
actualizar convenientemente todos 
os dispositivos computacionais, 

garantir o compliance de todos os 
dispositivos e centralizar e analisar 
de forma pró-activa os eventos 
de segurança ocorridos em toda 
a infra-estrutura computacional.

Quais as soluções da Érre Tech-
nology para garantir a segurança 
dos sistemas numa altura em que 
grande parte dos colaboradores 
das empresas estão a trabalhar 
em ambientes remotos?
Temos apostado na evolução das 
soluções de segurança, nomeada-
mente em acessos remotos com 
Multi-Factor Authentication e com-
pliance dos dispositivos finais com 
as políticas da empresa (antivírus 
actualizado, patches do sistema 
operativo aplicados, entre outros), 
instalação de antivírus com protec-
ção zero day e análise de ficheiros 
utilizando Sandboxes, criação de 
políticas de grupo (protecção de 
serviços e aplicações), Vulnerability 
Assessments internos e externos 
(identificação de vulnerabilidades), 
auditorias de não conformidades 
(configurações não recomendadas 
pelos fabricantes), centralização e 
análise de eventos, entre outras.

Além da questão da segurança, 
esta deslocalização do trabalho 
reforça também a importância 
das plataformas de cloud para as 
empresas. Quais as vantagens das 
clouds híbridas neste contexto?
Somos apologistas de que não 
existe uma arquitectura única 
que seja a melhor para todos os 
tipos de necessidades. Dito isto, 
uma arquitectura de cloud híbrida 
é essencial para uma melhoria 
continuada dos serviços a fornecer 

>> Nuno Afonso, 
CTO da Érre 
Technology

CIBERSEGURANÇA
OS PRINCIPAIS DESAFIOS PASSAM PELA PROTECÇÃO DE 
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, GARANTIR OS ACESSOS 
ADEQUADOS, PROTEGER TODOS OS DISPOSITIVOS  
E ANALISAR TODOS OS EVENTOS DE SEGURANÇA
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aos clientes. Quando migramos 
serviços para uma determinada 
cloud temos de ponderar diversos 
factores como a qualidade do 
prestador do serviço, a qualidade 
e redundância das nossas linhas 
de comunicações, a latência para 
acesso aos serviços migrados, a se-
gurança dos dados e o preço cobrado 
pelo respectivo serviço. O preço 
pode ser algo difícil de calcular 
em determinadas clouds porque 
poderá depender da quantidade 
de transferência de dados (uploads 
ou downloads), da utilização das 
capacidades computacionais ou 
ainda de outras métricas.

As clouds híbridas fornecem o 
melhor de todas as soluções. As 
aplicações críticas para linhas de 
negócio (por exemplo, de empresas 
na área da indústria) e que sejam 
muito susceptíveis a latências 
poderão ser fornecidas utilizando 
uma cloud on premises, serviços 

de correio electrónico poderão ser 
fornecidos por fornecedores de 
cloud pública e restantes serviços 
poderão ser fornecidos por outra 
cloud pública em IaaS. Com este 
tipo de arquitectura conseguire-
mos obter os melhores resultados 
consoante as nossas necessidades.

Quais são os actuais projectos da 
Érre Technology?
Actualmente estamos muito foca-
dos na evolução da nossa solução 
de monitorização Crtl-R, de for-
ma a dotar os nossos clientes de 
uma monitorização pró-activa, 
permitindo não só monitorizar 
equipamentos, servidores ou apli-
cações, mas também processos 
associados a linhas de negócio. 
O Crtl-R é um serviço presente 
em todos os nossos clientes com 
avenças e a evolução do mesmo 
é essencial para o aumento de 
qualidade dos serviços prestados 
pela Érre Technology.

Temos também em curso projectos 
relacionados com alta disponibi-
lidade de sistemas numa empresa 
internacional na área do comércio 
a retalho (replicação síncrona de 
storage e automatização a nível 
dos sistemas operativos) e numa 
empresa de comercialização de 
combustíveis (replicação síncro-
na de storage e optimização da 
infra-estrutura activa/activa de 
virtualização). Outros projectos 
incluem a reestruturação da solução 
de output de uma companhia de 
seguros internacional e um projecto 
de mitigação de não conformidades 
detectadas após uma auditoria 
a uma Active Directory numa 
entidade financeira em Angola.

Por último, estamos a reforçar 
os nossos serviços na evolução 
contínua da segurança dos nos-
sos clientes, seja nas soluções on 
premises, na cloud, nos acessos 
remotos, no acesso às aplicações 
ou no acesso à informação.

Mais do que “vendedores de pro-
dutos”, a Érre Technology assume 
o seu papel de consultoria no 
desenho de soluções adequadas 
às necessidades dos clientes. A 
personalização é um factor chave?
Na nossa opinião, a personalização 
é essencial para um correcto di-
mensionamento e adaptabilidade 
das soluções às necessidades dos 
clientes. Procuramos sempre a 
melhor solução, independente de 
fabricante de hardware ou software, 
para que os nossos clientes possam 
obter as respostas adequadas às 
suas necessidades, sempre com uma 
relação de qualidade e preço justa.

As nossas apostas em soluções 
de hardware e software são sempre 
realizadas utilizando fabricantes 
de qualidade e competência com-
provadas. A nossa mais-valia está 
no desenho da solução ideal para 
cada cliente, na conjugação das 
mais-valias dos diversos fabricantes, 
na experiência da nossa equipa de 
consultores e na nossa dedicação 
e adaptabilidade ao longo das 
implementações realizadas.

Qualquer solução é implementada 
de forma cooperativa, seja com os 
nossos clientes ou com os parceiros 
dos nossos clientes noutras áreas 
de actuação. Esta cooperação per-
mite uma aprendizagem conjunta, 
sendo o cliente final o que mais 
beneficia desta sinergia. 

!
A  

PERSONALIZAÇÃO  
É ESSENCIAL  

PARA UM  
CORRECTO 

DIMENSIONAMENTO
E ADAPTABILIDADE 

DAS SOLUÇÕES  
ÀS NECESSIDADES 

DOS CLIENTES. 
PROCURAMOS 

SEMPRE A  
MELHOR  

SOLUÇÃO, 
INDEPENDENTE  
DE FABRICANTE  
DE HARDWARE  
OU SOFTWARE

Mais de 20 anos de experiência em 
sistemas e tecnologias de informação, 
como arquitecto e implementador de 
soluções de elevada complexidade e com 
elevados requisitos de disponibilidade 
e fiabilidade. Dos primeiros pioneiros 
em Portugal em implementações de soluções 
de virtualização utilizando produtos Vmware 
e IBM, e com larga experiência na gestão 
de projectos e de recursos, é actualmente 
o CTO da Érre Technology e responsável 
pela gestão da área técnica, assim como o 
decisor das soluções/caminhos tecnológicos 
a apostar no leque de produtos e serviços.

NUNO AFONSO
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Informantem é uma empresa 
com 25 anos de presença no 
mercado que garante, con-
juntamente com os maiores 
fabricantes de hardware e 
software, soluções e serviços 
de Tecnologias de Informa-
ção adequados a cada cliente. 
Mário Acúrcio, Pre-Sales & IT 
Architect Consultant revela as 

soluções da empresa e como estas podem servir de 
mais-valias para as empresas.

Quais os elementos diferenciadores da Informantem 
como fornecedor de soluções de TI? 
Ao longo de toda a nossa existência, sempre consi-
derámos diferenciadora a nossa aposta em trabalhar 
com os melhores fabricantes de hardware e software, 
traçando metas e objectivos não apenas em volume 
de vendas mas também na qualidade do serviço que 
prestamos, contando com equipas altamente espe-
cializadas e certificadas nas mais diversas áreas. 
Também a nossa flexibilidade para nos adaptarmos 
aos diferentes mercados e a proximidade junto dos 
nossos clientes são factores que nos caracterizam e 
permitem ser diferenciadores face ao mercado.

Quais as principais vantagens para migrar para a cloud?
De facto a migração para a cloud começa a ser um 
tema muito em voga e que permite às empresas uma 

A

AS TI COMO ALAVANCA 
DA PRODUTIVIDADE

maior escalabilidade em termos de 
recursos, mas também flexibilidade 
e um controle de custos mais exacto. 

Contudo, todos este factores 
positivos podem rapidamente se 
tornar negativos. Para não existi-
rem surpresas desagradáveis no 
pós-migração é extremamente 
importante garantir uma análise 
detalhada e exaustiva de quais as 
aplicações e informação podemos 

colocar na cloud, seja por questões 
de segurança, compatibilidade 
aplicacional mas também na utili-
zação pretendida, garantindo desta 
forma o sucesso da migração e a 
análise de custos seja o mais exacta 
possível. É por esta razão que na 
Informantem apostamos cada vez 

>> Mário Acúrcio, Pre-Sales & IT 
Architect Consultant da Informantem
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A nossa aposta na certificação do 
capital humano da empresa nesta 
área é uma forma de garantirmos 
a qualidade dos serviços prestados.

O tema da cloud tem uma relação 
bastante evidente com as novas 
formas de trabalhar, mas que outras 
soluções procuram as empresas 
num contexto de alargamento do 
trabalho remoto?
Cada vez mais, as empresas procuram 
soluções que possibilitem garantir 
o dia-a-dia “normal” dos colabora-
dores, seja ao aceder às aplicações 
de negócio, aos seus documentos e 
mesmo quando é necessário prestar 
assistência aos colaboradores onde 
quer que estes estejam. Outro tipo 
de solução que cada vez mais está 
presente no nosso quotidiano, são 
as soluções de colaboração que 
permitem o trabalho em equipa dos 
colaboradores apesar da distância 
física que possa existir.

Da experiência que têm com os 
vossos clientes, quais os desafios 
que as empresas estão a atravessar 
nesta nova realidade?
Um dos grandes desafios que as 
empresas atravessam neste momento 
é o retomar da suposta normalidade. 
Durante cerca de um ano, muitos 

mais na fase analítica junto dos 
nossos clientes, para que possam 
evoluir as suas infra-estruturas 
de forma calculada e sustentada. 

Como tem impactado o tema da 
cloud no crescimento das empresas 
no contexto de crise económica?
O investimento em soluções “dentro 
de casa” tem vindo a diminuir, re-
duzindo consideravelmente o TCO. 
A manutenção e a renovação passa 
também para segundo plano em 
muitas empresas, e desta forma 
também toda a responsabilidade 
de garantir as suas infra-estruturas 
passa para os prestadores de servi-
ços. Ou seja, muitas empresas que 
necessitam de actualizar as suas 
infra-estruturas estão a optar pela 
modalidade de pay-per use, em vez 
da renovação integral, reduzindo 
desta forma os investimentos 
em hardware e permitindo uma 
maior flexibilidade aquando da 
sua necessidade de crescimento. 

Quais as soluções da Informantem 
para a migração e manutenção das 
empresas na cloud?
A Informantem disponibiliza no seu 
portefólio serviços especializados 
de datacenter, nomeadamente 
serviços de backup, housing e 
hosting, apostando sempre nas 
últimas tecnologias.

Para além da nossa oferta de cloud, 
contamos também com soluções 
que permitem às empresas garantir 
uma transição segura e controlada, 
mantendo desta forma os seus 
ambientes ajustados em termos 
de recursos às necessidades, mas 
também em termos de compliance 
e em questões de segurança. 

colaboradores tiveram que adaptar 
os seus lares para funcionar como 
os seus escritórios. Agora é o voltar 
atrás em diversos casos, mas para 
muitas empresas a adopção de 
um contexto híbrido acrescenta 
mais-valias. Assim, as empresas 
continuam à procura de soluções 
efectivas e robustas que possam 
estar presentes no seu dia-a-dia em 
vez das soluções adquiridas para 
colmatar as necessidades imediatas 
decorrentes da pandemia.

Quais as soluções que disponibi-
lizam no âmbito dos datacenters?
Dispomos de um vasto leque de 
soluções à medida dos nossos clien-
tes, desde as mais tradicionais, que 
englobam segurança, networking, 
servidores e armazenamento, a 
soluções mais robustas e flexíveis 
na vertente da convergência e mais 
inovadoras como hiper-convergência 
e automatização de processos.

Todas estas soluções são dispo-
nibilizadas para implementação 
nos datacenters dos nossos clientes, 
mas também contamos com a nossa 
própria oferta de datacenter como 
um serviço.

O nosso serviço de datacenter 
assenta em várias vertentes. Em 
primeiro lugar, um serviço de 
Hosting e Cloud privada que con-
siste numa solução que permite 
aos nossos clientes aderir a um 
serviço simples, fácil e seguro e 
contratar os recursos de hardwa-
re e licenciamento consoante a 
sua necessidade. Com uma infra-
-estrutura moderna e robusta, com 
capacidade para alojar servidores 
virtuais com excelentes níveis de 
operacionalidade, consideramos 

!
UM DOS 

GRANDES 
DESAFIOS QUE 
AS EMPRESAS 
ATRAVESSAM 

NESTE 
MOMENTO É 
O RETOMAR 
DA SUPOSTA 

NORMALIDADE

A MIGRAÇÃO PARA A CLOUD 
PERMITE ÀS EMPRESAS UMA 
MAIOR ESCALABILIDADE  
EM TERMOS DE RECURSOS

TELETRABALHO
CADA VEZ MAIS, AS EMPRESAS PROCURAM SOLUÇÕES 
QUE POSSIBILITEM GARANTIR O DIA-A-DIA “NORMAL” 
DOS SEUS COLABORADORES, SEJA AO ACEDER ÀS 
APLICAÇÕES DE NEGÓCIO OU AOS SEUS DOCUMENTOS
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>> Lu Moreda, 
directora de 
Marketing; e 
Pedro Gil, CEO 
da Informantem

que uma das mais-valias deste 
serviço é a garantia de 100% de 
disponibilidade e a realização de 
backups regulares que permite 
assegurar a protecção necessária 
aos nossos clientes. 

A Informantem, com dois data-
centers próprios, oferece também 
uma solução de Housing, contando 
com uma infra-estrutura moderna 
e robusta com capacidade para 
alojar servidores físicos garantindo 
excelentes níveis de operacionali-
dade. A nossa infra-estrutura com 
qualidade certificada garante a 
segurança dos equipamentos e 
da informação, através de estritos 
protocolos de segurança, seja no 
acesso físico e lógico ao datacenter. 

Esta solução permite ao cliente 
um maior conforto, sabendo que 
a sua infra-estrutura se encontra 
alojada num datacenter certifi-
cado, com energia e refrigeração 
redundante mas também seguro 
devido a todos os protocolos de 
segurança implementados.

Uma outra solução que consta 
da nossa oferta é a solução de di-
saster recovery e backup integral 
em Hyper-V – BHM. Desenvolvida 
internamente pela nossa equipa, 
tem como principal vantagem a 
monitorização de toda a estru-
tura 24x7 com um baixo custo, 
fácil implementação e facilidade 
em realizar testes de desastre. 
O BHM apresenta-se com uma 
solução flexível na medida em 
que é também um serviço que 
pode ser reajustado à medida das 
alterações das necessidades do 
cliente. Contudo, e para clientes 
com outras necessidades, utiliza-
mos o Veeam como um serviço, 

que permite aos nossos clientes 
contratarem o licenciamento de 
acordo com as suas necessidades 
tendo liberdade na escolha do seu 
repositório de backup.  

Por último, e sendo uma tecno-
logia presente no ADN da Infor-
mantem, continuamos a garantir 
o alojamento de sistemas AS400 
na plataforma IBM Power, sejam 
históricos ou produtivos.

Qual a importância da personali-
zação nas soluções de TI?
Nunca a expressão “cada caso é um 
caso” fez tanto sentido, e com as 
constantes mudanças no mercado, 
o processo consultivo torna-se um 
factor diferenciador na aquisição 
de soluções. Desta forma, qualquer 
investimento que seja realizado, 
independentemente do seu valor, 
torna-se mais objectivo e assertivo.

A pandemia fez-nos desper-
tar para uma nova realidade que 
promove uma maior importância 
sobre a análise e personalização de 
soluções de TI à sua medida, o que 
nos permite adaptar facilmente a 
quaisquer alterações no mercado 
garantindo a continuidade do 
negócio. Podemos considerar que 
apesar de todos os pontos negativos 
da pandemia, existiram alguns 
pontos que permitiram mudar 

mentalidades e acelerar a adopção 
de novas medidas no mundo das TI.

Que iniciativas promovem no âm-
bito da sustentabilidade e respon-
sabilidade social?
Um dos nossos valores é promo-
ver a sustentabilidade através da 
tecnologia. Sabemos que o meio 
ambiente não é uma temática a ser 
celebrada ocasionalmente. E, por 
isso, acreditamos que a tecnologia 
é vital para definirmos cadeias 
produtivas mais eficientes. Esta 
consciência é crescente dentro de 
nós, seja ao disponibilizarmos inter-
namente recursos biodegradáveis 
para um simples café ou evento 
interno, garrafas reutilizáveis para 
nossos colaboradores ou criarmos 
uma cultura de compensação e re-
florestamento devido a impressão 
em conjunto com nossos parceiros 
de Printing Services. O projecto 
Reseed começou a partir desta 
responsabilidade social, com o 
marketing a desenvolver novos 
projectos e fomentar esta iniciativa 
junto a nossa comunidade.

Recentemente, incentivámos 
através de patrocínio dois atletas 
de motociclismo da nossa comu-
nidade, Tomás Alonso e Rafaela 
Peixoto. O suporte à equipa através 
de melhores recursos de TI, aliado 
ao alto desempenho dos atletas 
trouxe-nos o primeiro lugar no 
último campeonato do Estoril. 

É indiscutível o valor transforma-
dor que a tecnologia pode gerar. E, 
se depender de nós, esta transfor-
mação será positiva, democrática 
e sustentável. Queremos levar a 
todos os negócios a possibilidade 
de ser campeão. 
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LOGICALIS PORTUGAL

«VAMOS CONTINUAR  
A EVOLUIR»

LOGICALIS “ARCHITECTS OF CHANGE”: É ASSIM QUE A CILNET SE APRESENTA A PARTIR DE  
AGORA AO MERCADO, COM UM NOVO PORTEFÓLIO E MAIS SOLUÇÕES NA ÁREA DAS IT
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gicalis, e até na sua relação com  
os clientes?
O rebranding, mais do que uma 
alteração estratégica, é uma co-
municação ao mercado, uma 
clarificação do discurso para 
passar a mensagem de que há um 
alinhamento total da estratégia 
e do portefólio com a Logicalis.

Queremos mostrar que a nossa 
fusão com o grupo impulsionou 
não só o desenvolvimento da oferta 
e da estrutura, mas sobretudo 
potenciou oportunidades. 

Vamos continuar a evoluir e a 
acelerar o progresso dos nossos 
clientes, mantendo a proximidade 
que nos caracteriza, mas dispomos 
agora de capacidades reforçadas 
para fornecer soluções de estra-
tégias integradas de IT.

Qual o papel desta Logicalis re-
novada na consultoria em IT aos 
seus clientes no âmbito da Trans-
formação Digital? 
Hoje apoiamos de uma forma mais 
holística o percurso de Transfor-
mação Digital dos nossos clientes, 
pois o simples facto de conse-
guirmos entregar uma solução 
tecnológica end-to-end e mesmo 
com implementação global, caso 

seja necessário, não é algo muito 
habitual no panorama nacional.

Dispomos de uma rede interna-
cional dotada de centros de especia-
lização, equipas líderes do sector e 
parcerias estratégicas (somos um 
dos cinco Global Gold Certified 
Partners da Cisco, e estamos no Top 
1% de Parceiros Microsoft Azure a 
nível mundial) que nos permitem 
ter este tipo de actuação. 

Esta “Logicalis renovada” de-
senvolve soluções personalizadas, 
orientadas para o futuro, e co-inova 
juntamente com os clientes de uma 
forma que antes não era possível. 
Hoje conseguimos utilizar o nosso 
alcance global para simplificar a 
complexidade das IT. 

m ano e meio depois da aquisição 
pela Logicalis, a Cilnet concretiza 
agora o seu rebranding, assumindo 
a designação do grupo interna-
cional. João Martins, CEO da 
empresa em Portugal, explica o 
que significa esta mudança e os 
objectivos da Logicalis em Por-
tugal, que se assume como um 
«leading IT solutions provider».

Porque razão a Cilnet decidiu fazer um rebranding 
nesta fase e quais foram os principais drivers? 
As alterações no seio da empresa têm vindo a acontecer 
desde a aquisição da Cilnet pela Logicalis. Tudo isto 
estava planeado e, por isso, o primeiro ano e meio 
foi de alguma forma para consolidarmos a posição, 
o nome forte que tínhamos no mercado e também 
tranquilizar a nossa base de clientes. 

Entendemos que fazia sentido adoptar a brand 
global quando já estivéssemos com uma integração 
mais madura e quando o portefólio já fosse mais 
integrado com o grupo, o que aconteceu agora. 

Fechámos mais um ano, e com chave de ouro; 
portanto, também fechámos o ciclo de Cilnet da 
melhor forma possível. 

Estamos no timing certo para assumir a missão 
de nos tornarmos Logicalis – “Architects of Change”, 
e com isso mostrarmos a nossa capacidade agora 
global e própria dum leading IT solutions provider. 

Qual será o impacto que espera que este rebran- 
ding venha a ter nos negócios da Cilnet, agora Lo-

U
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TRANSFORMAR  
OS NEGÓCIOS ATRAVÉS 

DA CLOUD
O NOVO PARADIGMA DA CLOUD É CADA VEZ MAIS INCONTORNÁVEL NOS DIAS DE HOJE
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principais pilares da nossa abor-
dagem. Tal como na plataforma 
cloud, o cliente paga apenas o que 
usa nos nossos serviços. Desde o 
primeiro momento de interacção 
com um cliente, tentamos perceber 
e passar alguma desta informação 
para que nos possa transmitir os 
seus objectivos da melhor forma. 
É essencial que o cliente entenda e 
reconheça o valor do que estamos 
a propor.

De que forma a Magic Beans pode 
ajudar em termos de automação 
de processos?
Em tudo o que fazemos, a auto-
mação é um aspecto fundamental, 

porque é a única forma de moni-
torizarmos todas as vertentes de 
uma plataforma cloud. É também 
assim que a nossa oferta se torna 
mais competitiva. A automação 
dos processos de monitorização 
e manutenção permite que dedi-
quemos mais tempo às vertentes 
diferenciadoras da inovação. 

A Magic Beans foi eleita Amazon 
Web Services Consulting Partner 
of the Year em Portugal em 2020. 
Qual o significado desta distinção?
Este prémio sublinha a relação 
de confiança e a aposta constante 
da Amazon Web Services (AWS )
na Magic Beans, o que muito nos 
honra. Ao recebermos mais este 
prémio, o nosso awareness a nível 
internacional aumentou exponen-
cialmente e, por consequência, 
as nossas competências são hoje 
reconhecidas e valorizadas em 
mercados altamente sofisticados 
e competitivos como Espanha, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda 
e França. Este é o início de um 
processo de internacionalização 
muito acelerado, em alinhamento 
estratégico com a AWS. 

ssumida como 100% Cloud 
Native, a Magic Beans foca-se 
em levar inovação às empresas 
que queiram transformar os seus 
negócios adoptando o novo para-
digma da cloud e transformando 
e modernizando as respectivas 
plataformas de suporte. Vítor 
Rodrigues, CEO e founder da 
empresa, revela que todos os 

profissionais da Magic Beans têm várias certifica-
ções e o objectivo de trabalhar conjuntamente com 
os clientes no desenho e na arquitectura de soluções 
ajustadas às necessidades, tirando partido da cloud.

Quais são as implicações e vantagens de mudar para 
a cloud? 
Para as organizações retirarem valor das novas pla-
taformas e poderem usufruir de todos os benefícios/
funcionalidades oferecidos pela cloud, é necessário 
compreenderem, adaptarem-se e transformarem 
vários processos. As vertentes mais importantes a ter 
em conta nestes processos são: modelos de negócio, 
pessoas, governance, plataforma de TI ajustada às 
necessidades do negócio, segurança, e modelo ope-
racional e de gestão.

A Magic Beans anuncia vários níveis de serviço. Como 
se caracterizam?
Procuramos sempre ajustar-nos às necessidades dos 
clientes. Flexibilidade, agilidade, e PayPerUse são os 

A

>> Vítor Rodrigues, CEO e founder  
da Magic Beans



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

magicbeans_ad_bleed.pdf   1   29/04/2021   12:58:09



©

146     MAIO 2021

MEDICINEONE

COMO VENCER NO 
SECTOR DA SAÚDE?

As tecnologias como factor fundamental de suporte ao sector da saúde

nada mais complexo que o corpo 
humano e o erro clínico ameaça 
constantemente os resultados. 

Não basta ser um excelente pro-
fissional. É necessário ser apoiado 
com a melhor tecnologia, e é aqui 
que o software clínico faz toda a 
diferença. O M1 tem a capacidade 
única de ajudar os profissionais 
nas decisões críticas, evitando 
erros, aumentando a segurança 
e introduzindo ganhos reais em 
saúde. Sistemas que verificam 
interacções, contraindicações, aler-
gias, incompatibilidades, apoiam 
na gestão da medicação do idoso 
e outros, ajudam os médicos a 
prestarem cuidados de saúde de 
excelência que são naturalmente 
percebidos pelos clientes.

2. experiência do cliente 
Nenhum cliente deseja ter de ir 
a uma unidade de saúde. Vai lá 
apenas porque precisa de cuidados. 
Por isso, a experiência que lhe é 
proporcionada é determinante para 
a sua percepção do valor recebido. 
O software pode transformar a 
experiência do cliente, permitindo 
que no conforto de sua casa, agende 
uma consulta no portal ou na app 
do cliente, que ele tenha consigo 
as informações mais relevantes ou 

faça uma teleconsulta, recebendo 
a informação das prescrições via 
SMS ou email.

A escolha de uma solução de 
gestão clínica é, por isso, determi-
nante para o sucesso da unidade 
de saúde. Além de ter de cobrir 
funcionalmente as áreas clínicas, 
administrativas e financeiras e 
garantir a interoperabilidade com 
outras soluções, tem de ajudar os 
médicos a prestarem cuidados de 
saúde de excelência. Este é o foco 
que a MedicineOne tem tido ao 
longo da sua história e é por isso 
que o mercado compreende a di-
ferenciação que alcança com o M1.

Enquanto houver médicos, haverá 
sempre o M1. 

>> João Miguel, fundador  
da MedicineOne

uando pensamos no sector 
da saúde, não o imagina-
mos altamente concorrencial. 
Na verdade, aparenta ser 
um “mundo” tranquilo onde 
tudo corre bem pois existirão 
sempre clientes a necessitar 
de cuidados. Talvez já tenha 
sido assim, mas os últimos 
anos têm sido de profunda e 

dolorosa transformação.
Há alguns anos, o nosso sistema de saúde era 

composto essencialmente pelo SNS. O aumento 
da esperança média de vida fez crescer a pressão 
financeira sobre o sistema e este começou a não 
responder tão bem. Isso criou condições para o 
aparecimento da oferta privada que agrega, num só 
local, bons profissionais, bons equipamentos e boas 
infra-estruturas, garantindo comodidade e excelente 
acessibilidade aos cuidados de saúde.

Nesta contínua transformação, a palavra de ordem 
é “competição”. A oferta aumentou e os clientes são 
mais exigentes. Os prestadores sabem que fidelizá-los 
é um desafio e nem o SNS está imune. Nesta saudável 
competição haverá vencedores e vencidos, e é por 
isso importante perguntar: o que é que determina 
o sucesso na saúde? A resposta não é simples, mas 
existem dois factores determinantes:

1. excelência dos cuidados 
A saúde é diferente de todas as outras áreas de negócio. 
O produto que entrega aos clientes é precioso: mais 
vida e vida com mais qualidade. Os profissionais 
de saúde enfrentam desafios enormes pois não há 
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Para todos os perfis profissionais
A solução M1 é cons�tuída por um conjunto de ambientes de trabalho específicos para cada perfil profissional. Cada ambiente reúne as 
funcionalidades necessárias para o perfil, para que num só ponto da solução sejam suportados todos os seus processos de trabalho. 
Os ambientes de trabalho são assim partes de um todo e não peças soltas e desgarradas. Encontram-se organizados de forma coerente e 
comunicam entre si como se fossem um só.

Flexível e integrado
Apto a gerir centralmente um completo e heterogéneo sistema de saúde público ou privado, o M1 tem nos seus alicerces os valores que 
estão na base do sucesso das organizações prestadoras de cuidados de saúde: excelência dos cuidados e experiência proporcionada a 
clientes, familiares e profissionais.

Alguns clientes de referência: Luz Saúde, Lusíadas Saúde, CUF, Sanfil, SNS, Médis...

www.medicineone.net (+351) 239 103 500geral@  medicineone.net

Consulta, internamento, bloco, 
urgência, farmácia, hospital de dia, 
nutrição, teleconsulta ...

Agendamento, faturação a clientes, 
en�dades, honorários

Integração com LIS, RIS, VNA, ERP, 
RNU, etc ...

Faturação eletrónica com seguradoras, 
ADSE e restantes EFR

Saiba mais sobre o M1

Uma única solução para cuidados primários, 
cuidados hospitalares, cuidados con�nuados 
e saúde ocupacional

M1
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NOESIS

GESTÃO DE ESPAÇOS 
INTELIGENTE

DA GESTÃO DE FILAS DE ESPERA EM ESPAÇOS PÚBLICOS À MONITORIZAÇÃO DA LOTAÇÃO DE 
PESSOAS EM EMPRESAS, A NOESIS TEM VINDO A DESENVOLVER UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES QUE 

PERMITE AOS NEGÓCIOS E ÀS EMPRESAS DAR RESPOSTA AO CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA

EXECUTIVE IT
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que permite a desmaterialização 
de processos em vários cenários 
em que a assinatura do cliente é 
imperativa. Por exemplo, torna-se 
possível abrir uma conta num banco 
ou subscrever um seguro de forma 
remota, segura e automatizada, 
desde o processo de onboard até 
à assinatura de um contrato.

Para responder ao contexto de 
pandemia, a Noesis desenvolveu 
ainda duas plataformas «muito 
específicas», diz Rodolfo Luís Pe-
reira, «centradas nas dificuldades 
que as empresas estão a enfrentar 
e aplicáveis a diferentes perfis de 
empresa, dimensão e sector de 
actividade». Uma destas soluções 
é o Virtual Queue Management, 
que tem por objectivo gerir as filas 
e tempos de espera em espaços 
físicos como centros comerciais, 
museus, lojas, restaurantes ou 
serviços públicos, por exemplo, com 
recurso a inteligência artificial. É 
um serviço que identifica o uso de 
máscara e emite e faz a gestão de 
senhas de atendimento virtuais, 
além de proceder à contagem de 
pessoas para ajudar a cumprir os 
requisitos de lotação.

Uma outra solução criada pela 
Noesis para este “novo normal” é 

o Smart Space Manager, que se 
destina a ambientes profissionais. 
Tem por objectivo gerir os espaços 
de forma eficiente, criando um 
sistema de reserva e check-in dos 
colaboradores, de modo a facilitar 
a gestão do número de pessoas coe-
xistentes na empresa, estabelecer 
uma lotação máxima e monitorizar 
a utilização do espaço.

Rodolfo Luís Pereira revela que 
desde os primeiros meses posterio-
res à declaração de pandemia, em 
2020, a procura por este tipo de 
soluções para a desmaterialização 
de processos disparou, no merca-
do nacional e no internacional, 
numa tendência que «ainda não 
abrandou» e que «acreditamos 
que ainda possa crescer mais em 
2021». Para todas estas soluções 
contribuem tecnologias utilizadas 
no âmbito da inteligência artificial, 
como o reconhecimento de voz, 
linguagem natural e conversação 
contextual, que hoje são frequen-
temente aplicadas em bots. Alguns 
exemplos práticos onde estes bots 
são utilizados são processos de chat 
para guiar o utilizador em sites de 
e-commerce ou linhas telefónicas 
onde são utilizados voicebots para a 
resolução de problemas comuns. 

o último ano, todas as empre-
sas tiveram de aprender a viver 
num contexto de pandemia, o 
que acelerou um processo de 
Transformação Digital que já 
estava em curso. O e-commerce 
é um caso paradigmático deste 
avanço de vários anos na área do 
digital, mas também os negócios 
que implicam a utilização física 

dos espaços tiveram de ser reajustados.
A Noesis é uma consultora digital que desenvolve 

um conjunto de soluções e aplicações para ajudar as 
organizações a gerir os seus espaços e a adaptar-se às 
novas regras decorrentes do contexto de pandemia. De 
acordo com Rodolfo Luís Pereira, Enterprise Solutions 
Director da Noesis, os desafios vieram de diferentes 
direcções. Por um lado, muito do comércio tradicional 
«teve a necessidade de migrar para o digital no menor 
time-to-market possível e com um baixo investimento, 
não pondo de lado o reforço e alargamento futuros 
de serviços»; por outro, «os negócios onde o contacto 
físico é inevitável tiveram de focar-se na segurança e 
percepção para os consumidores».

Estas são questões que dizem respeito à área de 
Customer Experience, para a qual a Noesis dispõe de 
um conjunto de soluções, nomeadamente a criação de 
plataformas e websites com foco na personalização 
e segmentação; as plataformas de e-commerce; os 
chatbots, assistentes virtuais e bots multicanal; e a 
gestão de filas de espera em espaços públicos.

Um exemplo de solução da Noesis neste contexto é a 
implementação de assinaturas electrónicas e digitais 
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WESTCON

TRENDS DA 
TRANSFORMAÇÃO DO 
CANAL DE TI EM 2021

QUALQUER QUE SEJA O RESULTADO DOS DESENVOLVIMENTOS DA SITUAÇÃO ACTUAL, NÃO HÁ 
DÚVIDAS DE QUE VEREMOS UM AUMENTO DO TRABALHO REMOTO COMO UMA QUESTÃO DE 

POLÍTICA DAS EMPRESAS E UMA ESCOLHA PESSOAL POR PARTE DE MUITOS COLABORADORES
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comercial e, a longo prazo, para 
reduzir os custos. Isto, por sua vez, 
impulsionará a procura tanto de 
capacidades centralizadas de cloud 
computing como de uma maior 
capacidade de processamento da 
rede numa variedade de adaptações 
a diferentes sectores.

RESILIÊNCIA E AGILIDADE 
INCORPORADAS 
2021 vai assistir a uma procura 
de maior resiliência nas cadeias 
de abastecimento, bem como o 
seu redesenho, já que a pandemia 
revelou sérios riscos e dependên-
cias de redes de abastecimento 
críticas. A intenção declarada de 
muitos líderes políticos de “trazer 
as cadeias de abastecimento para 
casa” terá impacto nos locais de 
operações e na concepção da ca-
deia de abastecimento. No sector 
das TI, o aumento da dependência 
de soluções software-based verá 
alguma redução na necessidade de 
distribuição física, pelo que o valor 
que criámos na Westcon derivará 
para novas fontes, tais como a ges-

tão do ciclo de vida das soluções e 
a concepção de soluções híbridas.

DIGITAL FIRST E  
DATA-DRIVEN MARKETING 
Estamos assim num caminho acele-
rado para um modelo e organização 
de “digital first” e “data driven” na 
Westcon. 2021 verá a aplicação de 
tecnologia de marketing digital em 
quase todas as facetas das nossas 
operações a nível internacional. Isto 
abrangerá marketing automation, 
gestão e análise de social-média, 
eventos virtuais, programas dos 
parceiros, tradução automática e 
ferramentas analíticas para o pla-
neamento e medição da actividade.

PRONTOS PARA O FUTURO 
Na Westcon estamos assim pre-
parados para enfrentar todos os 
desafios. As nossas actuais priori-
dades estratégicas estão centradas 
no desenvolvimento de capacidades 
e ferramentas para parceiros e fa-
bricantes, uma vez que também eles 
enfrentam estes desafios e é para 
todo o canal que trabalhamos. 

m recente inquérito da Gartner 
CFO revelou que 74% dos inquiri-
dos tencionavam transferir alguns 
empregados para o trabalho à 
distância numa base permanente.
À medida que isto se estabelece 
como a forma de trabalhar, o 
nosso papel no canal é ajudar as 
organizações a irem além da sua 
resposta inicial “à crise” e torná-la 

um modo de funcionamento normal, sustentável e 
escalável, com o consequente investimento em tec-
nologia e requalificação em áreas tais como cloud, 
segurança, colaboração e desempenho da rede.

ADAPTAÇÃO A UM MUNDO SOFTWARE-DRIVEN 
Haverá certamente uma necessidade de oferecer 
modelos comerciais de aquisição e consumo que satis-
façam as necessidades das organizações na crescente 
utilização de canais digitais. Os compradores B2C e 
B2B migraram para os canais digitais e é muito pro-
vável que continuem a pesquisar, comprar, aprender 
e partilhar as suas experiências por via digital.

É também provável que haja um interesse crescente 
na automatização, particularmente no que diz respeito 
a processos data-based, e além dos processos físicos 
como o fabrico ou logística. As empresas preocupadas 
com crises futuras irão agora recorrer à automati-
zação para melhorar a sua agilidade e continuidade 
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CIBERSEGURANÇA
POR :

Patrick Howell O’Neill

empresa russa 
de cibersegu-
rança publica 
regularmente 
pesquisas con- 
ceituadas, ana- 
lisa falhas de se-
gurança infor-
mática de ponta 
e detecta vulne-
rabilidades em 

equipamentos de rede, sinais telefónicos 
e tecnologia automóvel eléctrica.

Mas as agências de informação norte-
-americanas concluíram que esta empre-
sa de mil milhões de euros – com sede em 
Moscovo, mas com escritórios em todo 
o mundo – faz muito mais do que isso.

A Positive foi um dos vários negócios 
de tecnologia sancionados pelos EUA 
pelo seu papel no apoio às agências de 
informação russas. O presidente Joe Bi-
den declarou uma emergência nacional 
para lidar com a ameaça que diz que 
Moscovo representa para os EUA. Mas 
os pormenores das sanções reveladas 
pelo Departamento do Tesouro cobrem 

OS HACKERS DA POSITIVE TECHNOLOGIES SÃO INEGAVELMENTE BONS NO QUE FAZEM

A empresa cibernética 
russa de mil milhões de 
euros que os EUA dizem 

que pirateia para Moscovo

A
apenas uma pequena fracção daquilo 
que os norte-americanos acreditam 
ser agora o papel da Positive na Rússia.

A MIT Technology Review sabe que 
os funcionários norte-americanos con-
cluíram em privado que a empresa é um 
importante fornecedor de ferramentas 
ofensivas de pirataria informática, co-
nhecimentos e até operações a espiões 
russos. Acredita-se que a Positive faz 
parte de uma rede de empresas do sector 
privado e de grupos de cibercriminosos 
que apoiam os objectivos geopolíticos 
da Rússia, e que os EUA vêem cada vez 
mais como uma ameaça directa.

O lado público da Positive assemelha-
-se a muitas outras empresas de se-
gurança cibernética: os funcionários 
analisam segurança de alta tecnologia, 
publicam pesquisas sobre novas ameaças 
e até têm cartazes bonitos no escritório 
a dizer “mantenham-se positivos!”. 
A empresa não esconde algumas das 
suas ligações ao governo russo, e tem 
um historial de 18 anos de experiência 
em segurança cibernética defensiva, 
incluindo uma relação de duas décadas 

com o Ministério da Defesa russo. Mas 
segundo avaliações dos serviços secretos 
dos EUA, anteriormente não reveladas, 
a empresa também desenvolve e vende 
ao governo russo experiências com 
software de armamento.

Uma área que se destaca é o trabalho 
da empresa na SS7, uma tecnologia 
fundamental para as redes telefónicas 
globais. Num evento público para a 
Forbes, a Positive mostrou como con-
segue contornar a encriptação através 
da exploração de fraquezas no SS7. Em 
privado, os EUA concluíram que a Posi-
tive não só descobriu e divulgou falhas 
no sistema, como também desenvolveu 
capacidades ofensivas de hacking para 
explorar falhas de segurança que foram 
depois utilizadas pelos serviços secretos 
russos em campanhas cibernéticas.

Muito do que a Positive faz pelas 
operações de hacking do governo russo 
é semelhante ao que outras empresas de 
segurança norte-americanas fazem para 
as agências dos EUA. Mas existem gran-
des diferenças. Um antigo funcionário 
dos serviços secretos americanos, que 

MIT Technlogy Review
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pediu anonimato por não estar autori-
zado a discutir material confidencial, 
descreveu a relação entre empresas 
como a Positive e os seus homólogos dos 
serviços secretos russos como «comple-
xa» e mesmo «abusiva». A remuneração 
é relativamente baixa, as exigências 
são unilaterais, a dinâmica de poder 
é enviesada e a ameaça implícita de 
não-cooperação pode ser considerável.

RELAÇÃO DE TRABALHO ESTREITA
As agências de informação norte-ame-
ricanas há muito que concluíram que 
a Positive também realiza operações 
de hacking, com uma grande equipa 
autorizada a realizar as suas próprias 
campanhas cibernéticas, desde que se-
jam do interesse nacional da Rússia. Tais 
práticas são ilegais no mundo ocidental: 
as empresas militares privadas norte-
-americanas estão sob gestão directa e 
diária da agência para a qual trabalham 
durante os contratos cibernéticos.

Antigos funcionários norte-ameri-
canos afirmam que existe uma relação 
de trabalho estreita com a agência de 
informações russa FSB que inclui a ex-
ploração, o desenvolvimento de malware 
e até mesmo engenharia inversa das 
capacidades cibernéticas utilizadas por 
nações ocidentais como os EUA contra 
a própria Rússia.

O evento anual da empresa, o Positive 
Hack Days, foi descrito nas recentes 
sanções dos EUA como um dos «eventos 
de recrutamento para a FSB e a GRU». 
O evento há muito que é famoso por ser 
frequentado por agentes russos.

O director de cibersegurança da NSA, 
Rob Joyce, revelou que as empresas 
sancionadas «prestam uma série de 
serviços à SVR, do fornecimento de 
conhecimentos especializados ao de-
senvolvimento de ferramentas, forne-

cimento de infra-estruturas e até, por 
vezes, actividades de apoio operacional», 
revelou a Politico.

Um dia após o anúncio das sanções, a 
Positive emitiu uma declaração negando 
«as acusações infundadas» por parte dos 
EUA. Salientou que não existem «pro-
vas» de irregularidades e indicou que 
fornece todas as vulnerabilidades aos 
vendedores de software «sem excepção».

OLHO POR OLHO
O anúncio de quinta-feira não é o primei-
ro caso em que empresas de segurança 
russas são alvo de escrutínio.

A maior empresa russa de segurança 
cibernética, a Kaspersky, há anos que 

está sob fogo pelas suas relações com o 
governo russo – sendo banida das redes 
governamentais dos EUA. A Kaspersky 
sempre negou ter uma relação especial 
com o governo russo.

Contudo, há um factor que distingue 
a Kaspersky da Positive, pelo menos 
aos olhos dos funcionários dos serviços 
secretos norte-americanos: a Kaspersky 
vende software antivírus a empresas e 

governos ocidentais. Existem poucas 
ferramentas de recolha de informa-
ções melhores do que um antivírus, 
um software que é propositadamente 
concebido para ver tudo o que acontece 
num computador e que pode mesmo 
assumir o controlo das máquinas que 
ocupa. As autoridades norte-americanas 
acreditam que hackers russos têm utili-
zado o software Kaspersky para espiar 
norte-americanos, mas a Positive – 
uma empresa mais pequena que vende 
produtos e serviços diferentes – não  
tem equivalente.

As recentes sanções são o último passo 
de um “olho por olho” entre Moscovo e 
Washington sobre a escalada das ope-

rações cibernéticas, incluindo o ataque 
à SolarWinds patrocinado pela Rússia 
contra os EUA, que fez com que nove 
agências federais fossem pirateadas 
durante um longo período de tempo. 
No início deste ano, o chefe interino 
da agência norte-americana de ciber-
segurança revelou que a recuperação 
desse ataque poderia levar pelo menos 
18 meses. 

TENSÃO
A KASPERSKY, HÁ ANOS QUE ESTÁ SOB FOGO PELAS SUAS 
RELAÇÕES COM O GOVERNO RUSSO – SENDO BANIDA DAS 
REDES GOVERNAMENTAIS DOS EUA. A EMPRESA SEMPRE 
NEGOU TER UMA RELAÇÃO ESPECIAL COM O GOVERNO RUSSO
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«A AULA DEVE 
SER UM ESPAÇO 
DE INTERACÇÃO 

SURPREENDENTE»

PEQUENO-ALMOÇO DEBATE

SEMPRE QUE UM FORMANDO ENTRA NUMA SALA DE AULA PRECISA DE RECEBER MAIS DO  
QUE AQUILO QUE PODIA ESTAR A APRENDER EM CASA. A EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM DOS 

PARTICIPANTES, SEJA NO ONLINE OU NO PRESENCIAL, ESTÁ A AUMENTAR DE FORMA EXPONENCIAL

POR :
António Sarmento
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s instituições de ensino presen-
tes no pequeno-almoço debate 
da Executive Digest não têm 
dúvidas: o ensino presencial 
é mais valorizado do que o 
online, mas é preciso que a 
experiência na sala de aula 
valha realmente a pena. Pedro 
Brito (executive director for 
Executive Education & Busi-
ness Transformation da Nova 

SBE), Diogo Lopes Pereira (director de Marketing da 
Católica Lisbon), Tiago Guerra (director do Técnico+ 
do IST), Maria José Amich (directora executiva do 
The Lisbon MBA), Nádia Leitão (head of Special 
Projects and Alumni Relations do ISCTE Executive 
Education) e Joana Santos Silva (professor & director 
of Innovation do ISEG Executive Education) foram 
os especialistas presentes na última conversa sobre 
o ensino de executivos.

APRENDIZAGEM
«Temos de ter cada vez mais consciência que sempre 
que uma pessoa entra numa sala de aula precisa de 
receber mais do que aquilo que podia estar a aprender 
em casa», assim se inicia a conversa com algumas 
das principais instituições da área em Portugal. A 
expectativa de experiência de aprendizagem dos 
participantes, seja no online ou no presencial, está 
a aumentar de forma exponencial. A aula deve ser 
um espaço de interacção surpreendente. «A nossa 
concorrência é o Netflix no limite. Há documentários 
brilhantes sobre qualquer tema, muito bem feitos, 
com qualidade de produção espectacular. Ou seja, 
o que tenho de fazer em aula é algo completamente 
diferente», avança uma das especialistas. «Honesta-
mente, primeiro que se crie com qualidade e de forma 
massificada programas educativos à la Netflix com 
escolha múltipla e que sejam documentários educa-
tivos e entertainment, não vai ser assim tão rápido», 
complementa outro dos presentes neste pequeno-
-almoço organizado pela Executive Digest. Ainda 
assim, há quem considere que de forma geral ainda 
não se encontrou a melhor forma de surpreender e 
criar essa experiência. «Aquilo que fizemos no pas-

A
de conhecimento e uma grande 
diversidade de background nacio-
nal e internacional. Além disso, 
existe o sentimento geral de que 
as pessoas estão muito cansadas 
de estar em casa. «Somos seres 
sociais e queremos estar uns com 
os outros», acrescenta outro dos 
presentes, ressalvando, no entanto, 
que dificilmente se voltará à situa-
ção pré-pandémica. Nos MBA, por 
exemplo, registou-se um crescimento 
bastante importante em modelo 
self-paced. «Não vamos voltar ao 
que tínhamos antes da pandemia. 
Mas vamos ter de aprender fazendo 
e desistir rapidamente do que não 
funciona. É fundamental ser muito 
rápido e ágil a incorporar tudo o 
que funciona», sublinham.

TENDÊNCIAS
Tendo em conta o actual contexto, 
manter a cultura da empresa fora 
do escritório tornou-se um desafio. 
Mas os especialistas presentes neste 
pequeno-almoço são unânimes: 
as universidades têm um papel 
importante a desempenhar. «Os 
programas de formação tailor 
made são formas de construir uma 
cultura de empresa, de aproximar 
pessoas que não se conhecem ou 
que contactam pouco no dia-a-
-dia. Assim, as nossas escolas 
podem fortalecer a relação num 
ambiente diferente», sublinha um 
dos intervenientes. «Os directores 
de recursos humanos transmitem-
-nos isso e procuram formação que 
vá nesse sentido, de forma a ter o 
engagement dos colaboradores», 
refere outro dos participantes. 

Nesse sentido, ainda que haja 
empresas que queiram avançar com 

sado – e pensando em coisas muito 
boas e bem feitas – podem não ser 
suficientes para as expectativas que 
os participantes terão no futuro.»  

Certo é que há professores que 
adoram a mudança e novas abor-
dagens metodológicas e outros que 
resistem profundamente a novas 
metodologias. O representante 
de uma das instituições explicou 
à Executive Digest que criou um 
“estúdio de televisão”, com um 
conjunto de equipamentos e mo-
delos de interacção que “obrigam” 
os professores a interagir com os 
alunos de forma diferente a que 
estavam habituados. Tem inclusivé 
uma direcção técnica que vai colo-
cando no ecrã informações sobre 
“polls” ou “surveys”, dados sobre os 
participantes, ou perguntas rele-
vantes que estes tenham colocado. 

De facto, os especialistas são 
unânimes em considerar que o 
debate online, com 50 ou 60 par-
ticipantes, não traz os resultados 
esperados: perde-se o colectivo 
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formações à distância, a maioria 
delas prefere fazer presencial, para 
que os formandos beneficiem de 
um ambiente de networking. Já 
os particulares estão a apostar em 
programas remotos. No entanto, 
verifica-se uma outra vertente. Há 
companhias a quererem agarrar 
os bons colaboradores enquanto 
na área de IT estes estão a ser 
fortemente atraídos pelo mercado 
internacional – podem ser contra-
tados para quaquer país do mundo, 
estando no conforto da sua casa.  

Os intervenientes defendem ainda 
que se as pessoas começarem a ter 
formatos mais híbridos de traba-
lho, em que estão menos tempo 
presencialmente, a aculturação 
e o networking irão ganhar mais 
importância. «Quando vamos 
falar em “matar” os escritórios é 
preciso lembrar que grande parte 
das funções são presenciais e não 
podem deixar de o ser. Nunca há 
uma solução one fits all. O local 
de trabalho é hoje um work space 

e aquilo que se começa a falar é 
que no futuro será um culture 
espace. Um espaço muito mais de 
ancoragem de cultura, de confiança 
e de colaboração», esclarece um 
dos presentes.

«A nível de formandos inter-
nacionais, bem como de pessoas 
de outros pontos do país, temos 
mais procura no formato onli-
ne. No entanto, quem estava no 
presencial e passou para remoto 
está sedento de começar presen-
cialmente pelo contacto com os 
colegas. Um programa executivo 
traz muito networking e, por mui-
tas reuniões zoom que se façam, 
é muito diferente se estivermos 
lado a lado e trocarmos opiniões 
e temas do dia-a-dia», acrescenta 
outro dos especialistas. Porém, 
todos os participantes consideram 
que a possibilidade de participar 
à distância é irresistível e que irá 
continuar – tornando o mercado 
mais fragmentado e em que é 
necessário competir internacio-

nalmente. Quanto às empresas, o 
sentimento geral é de cautela face 
ao resto do ano. 

SUSTENTABILIDADE
Sobre o tema da sustentabili-
dade, os especialistas presentes 
no pequeno-almoço consideram 
que as escolas de negócio podem 
ajudar as empresas a marcar a 
agenda, desde que se posicionem 
bem na temática e consigam dar 
aos clientes uma vantagem com-
petitiva. «A sustentabilidade não é 
só green. É muito mais abrangente 
e não estou a falar dos ODS. As 
universidades têm um papel muito 
importante no processo educativo 
dos decisores, seja através de inves-
tigação aplicada nomeadamente 
nas políticas públicas, seja através 
de jornadas de aprendizagem ou 
no apoio à transformação. Inde-
pendentemente da forma como o 
faz, as escolas têm oportunidade 
de criar estes movimentos de 
impacto ajudando as pessoas e 
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Maria José Amich
The Lisbon MBA

Nádia Leitão
ISCTE Executive Education

Joana Santos Silva
ISEG Executive Education

as empresas a ganharem mais 
maturidade na matéria», refere 
um dos participantes. 

No entanto, sublinham, algu-
mas empresas ainda olham para 
esta temática como custo, porque 
muitas vezes fazer a transição para 
a sustentabilidade encarece. De 
qualquer forma, será um tema 
incontornável e, provavelmente, 
virá uma regulação que o torne 
mais fundamentado. 

Os responsáveis presentes neste 
pequeno-almoço avisam também 
que têm recebido alguns pedidos 
de temas relacionados com a li-
derança, à parte da saúde mental, 
worklife balance e até burnout. 
«É cada vez mais importante 
manter as pessoas felizes, porque 
são mais produtivas. Em última 
instância é necessário dar dinheiro 
à empresa e sabemos que o bem-
-estar organizacional também 
leva a uma melhor performance. 
Da última vez que entrámos em 
crise, as empresas vingaram-se 

com hard skills. Neste momento 
estamos a ter soft skills devido 
ao confinamento. Actualmente, 
estamos perante duas disrupções 
– a digital, em que os gestores não 
precisam de ser analistas de dados, 
mas precisam de saber como vão 
utilizar análise de dados para to-
mar decisões de forma séria – e a 
sustentabilidade. Esta última tem 
de deixar de ser um tema “giro” e 
entrar no relatório corporativo do 
final do ano», dizem.

FUTURO
Com todas as incerteza, o que estão 
à espera que seja o resto do ano de 
2021? Esta foi a última questão 
debatida no pequeno-almoço. Aqui, 
os especialistas foram unânimes: 
continuará a haver incerteza e é 
necessário ter um plano A, B e C. 
«Há empresas a fazer investimento 
em formação, em particular nos 
soft skills, mas grandes projectos 
só talvez a partir do próximo ano», 
indica um dos participantes. «Temos 

propostas em versão presencial, 
blended e online. O cliente já está 
a fazer a sua filtragem tendo em 
conta a confiança para o futuro», 
acrescenta outro interveniente. 

A parte da educação tem aqui 
um papel fundamental e deverá 
aproximar-se cada vez mais das 
empresas. O papel das escolas de 
negócio vai ser fundamental para 
ajudar no reskilling e upskilling 
das pessoas e voltar a inseri-las 
no mercado de trabalho. 

O que as pessoas estão a fazer é 
preparar o seu processo, chamem-
-lhe empregabilidade futura ou 
transição de carreira. «As univer-
sidades devem ter soluções para 
apoiar as dificuldades, os desafios 
e necessidades específicas de cur-
to prazo das empresas. O que as 
pessoas estão a fazer é preparar o 
seu processo – chamem-lhe em-
pregabilidade futura ou transição 
de carreira – e nos momentos de 
crise procuram um certificado», 
conclui outro dos participantes. 

PEQUENO-ALMOÇO DEBATE
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CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL

escola. Também vemos o modelo 
executive education as a service 
(formação por subscrição) como um 
interessante caminho a explorar. 
Permite à escola oferecer forma-
ção executiva mais segmentada 
e modular face à que já oferece, 
para um público que por razões 
várias procura essa segmentação 
e modularidade. Permite por isso 
uma maior flexibilidade e ajusta-
mento dos conteúdos à medida 

das necessidades dos alunos e das 
empresas. Poderá ter ainda a van-
tagem de criar incentivos maiores 
ao envolvimento das empresas 
no financiamento da formação 
executiva dos seus colaboradores», 
explica Gonçalo Faria, associate 
dean for Executive Education, à 
Executive Digest. 

Apesar de haver empresas e 
organizações que financiam a 
formação executiva dos seus colabo-

A PRIORIDADE DA INSTITUIÇÃO É A 
QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO AOS 
FORMANDOS, INDEPENDENTEMENTE DO 
FORMATO OU DO TIPO DE PROGRAMA

s características diferencia- 
doras dos programas da Ca-
tólica Porto Business School 
decorrem da concepção da 
formação como uma experiên-
cia de aprendizagem e de vida. 
Sempre numa visão holística 
a 360.º do gestor, trabalhan-
do soft skills em paralelo às 
hard skills. Esta abordagem 

materializa-se não só nos programas curriculares 
da oferta, mas também no acesso dos alunos a um 
serviço de desenvolvimento de competências indi-
vidualizado e gratuito, assegurado pelo Career and 
Development Office. Actualmente, a universidade 
tem instituído cursos mais curtos e focados, que 
versam áreas que julgam oportunas. Um exemplo 
muito recente é o curso “Legislação COVID e a crise 
da empresa: Como optar entre PER, RERE, PEVE 
ou apresentação à insolvência?”.

«Continuamos a adaptar os programas já existentes 
ao formato blended, com componentes presenciais 
e online. Apesar de continuarmos a privilegiar 
o formato presencial, entendemos que existem 
oportunidades muito interessantes a explorar com 
o formato blended e 100% online. Abrem-se pers-
pectivas muito interessantes de alargamento de pú-
blicos e de áreas de formação executiva a cobrir pela 

A

EXCELÊNCIA DO 
SERVIÇO PRESTADO
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A Católica Porto Business School encara como 
algo de estruturante o tema da sustentabilidade 
na sua missão, objectivos e actuação. Em concreto, 
entende como missão o desenvolvimento de 
profissionais para uma sociedade sustentável 
e contribuir com avanços no conhecimento em 
gestão e economia, através do envolvimento 
com empresas, inovando e com uma visão global. 
Os programas de formação executiva reflectem 
esta missão e, por isso, são um contributo para o 
desenvolvimento dos alunos enquanto pessoas 
e, em consequência, para o desenvolvimento 
sustentável das organizações em que colaboram. 
Na competência mais específica de produção de 
conhecimento, são objectivos estratégicos da 
Católica Porto Business School oferecer no futuro 
muito próximo formação na área da economia 
social, da ética e da sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE

radores, o esforço de investimento 
em formação executiva continua 
a vir fundamentalmente de par-
ticulares. A evolução da oferta de 
programas que pode surgir no 
futuro próximo, nomeadamente 
em formatos online e de duração 
mais curta, poderá eventualmente 
criar maiores incentivos para o 
investimento das empresas em 
programas de formação executiva 
para os seus colaboradores.

O perfil de empresas com quem 
a Católica Porto Business School 
trabalha, incluindo a sua dimensão 
e origem geográfica, é heteróge-
no. No entanto, olhando para o 
futuro, é natural que a inserção 
da componente online no oferta 
formativa, aberta e customizada, 
permita reforçar a importância 
do peso relativo de empresas que 
operam fora do que designa “zona 
de influência”.

Sobre se a universidade, através 
da formação, pode ser uma espé-
cie de aglutinador das diferentes 
áreas das empresas e das pessoas, 
o especialista concorda. «Sim. Por 
um lado, pensando na formação 
aberta, são as ofertas generalistas 
de gestão que maior procura têm, 
o que sugere uma vontade em 
obter uma formação transversal. 
Por outro lado, pensando nas 
possibilidades que a formação 
customizada oferece, é possível 
orientar essa formação para grupos 
de colaboradores com o nível de 
heterogeneidade que se achar mais 
conveniente. Ou seja, a dimensão 
mais ou menos aglutinadora do 
programa é definido à medida. 
Posso acrescentar, relacionado 
com a questão levantada, que uma 
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área em que estamos empenhados 
é o Mentorship para empresas, 
contribuindo para desbloquear 
o potencial das suas equipas. 
No contexto de menor contacto 
presencial no dia-a-dia das em-
presas, esse conectar físico dos 
colaboradores das empresas num 
ambiente diferente como é o de 
uma escola de negócios pode ser 
um importante catalisador do 
valor potencial das diferentes 
equipas de uma empresa» afirma 
Gonçalo Faria.

FORMANDOS 
Os programas com mais procura 
na instituição são as ofertas ge-
neralistas de gestão, que incluem 
o MBA Executivo, o Curso Geral 
de Gestão e o Programa Intensivo 
de Gestão. O universo de pessoas 
que procuram e frequentam os 
programas de formação execu-
tiva na área de gestão é bastante 
heterógeno. Maioritariamente são 

pessoas que não têm formação de 
base em Gestão e vêm de outras 
áreas de conhecimento bem como 
de realidades profissionais muito 
heterogéneas. «Temos alunos fo-
cados na progressão de carreira, 
outros que assumem funções de 
direcção, outros que pretendem 
criar e desenvolver o seu próprio 
negócio, outros ainda que procu-
ram uma conversão de carreiras. 
O denominador comum entre 
estes alunos é o de que procuram 
adquirir conhecimentos práticos 
de gestão de uma forma holística 
e conhecer ferramentas de apoio 
às suas funções. Para além das 
ofertas generalistas de gestão 
temos programas de formação 
sectorial, como Gestão na Saúde 
(no Porto e na Madeira) e Hospi-
tality Management, e da área de 
Estratégia. Nestes programas a 
procura é naturalmente mais 
segmentada», sublinha o associate 
dean for Executive Education. 

Sobre estratégias de comunica-
ção para chegar ao público-alvo, 
a Católica Porto Business School 
desenvolve planos de comunicação 
individualizados e adaptados às 
necessidades de cada curso, tendo 
em conta os seus destinatários, 
objectivos, duração e formato 
do mesmo. A par das estratégias 
direccionadas a cada curso man-
tém, numa lógica de contacto 
estreito com o seu público, uma 
comunicação permanente no 
site institucional, redes sociais, 
newsletters e outras de plata-
formas digitais. A escola realiza 
ainda, anualmente, seminários e 
webinars no âmbito dos cursos, 
onde docentes, directores de pro-
grama e especialistas das áreas a 
abordar dão a conhecer de forma 
mais prática as formações que a 
mesma oferece. Não esquecendo 
o contexto vivido nos últimos 
tempos e tendo em conta a cres-
cente digitalização da sociedade, 
muitas destas iniciativas foram 
transpostas para o registo online. 

Em relação ao ano de 2021, a 
Católica Porto Business School 
mostra-se muito confiante. «A 
nossa prioridade é a excelência 
do serviço prestado, independen-
temente do formato (presencial, 
online, híbrido) ou do tipo de 
programa (customizado, aberto, 
curto ou longo). Estamos com 
todos os nossos programas de 
formação aberta em funciona-
mento e em bom ritmo, com novas 
propostas de programas em vista, 
e mantemo-nos muito activos na 
formação customizada, quer em 
regime presencial quer em regime 
online», conclui Gonçalo Faria. 

>> Gonçalo Faria, 
associate dean 
for Executive 
Education da 
Católica Porto 
Business School
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OS PARTICIPANTES 
TÊM DIFERENTES 
FORMAÇÕES 
ACADÉMICAS E 
EXPERIÊNCIAS 
PROFISSIONAIS: 
DESDE A ENGENHARIA, 
À ECONOMIA, 
PASSANDO POR 
FUNÇÕES LIGADAS AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE 

safios ligados à unidade curricular 
de inteligência emocional. 

Durante um fim de semana, 
os alunos ganham conhecimento 
pessoal e são expostos a desafios 
que têm de resolver em grupo, ga-
nhando assim consciência das suas 
forças e desafios no papel de líder. 
Essa análise é feita em conjunto 
com um grupo de especialistas na 
avaliação de competências pessoais.

Por outro lado, no que respeita 
a temas técnicos, a universidade 
convida especialistas internacionais 
de várias áreas para leccionar semi-
nários ou workshops. Por exemplo, 
Luiz Moutinho, especialista em 
Marketing, esteve presente nas 
últimas edições do MBA. Este 
ano Erkko Autio, especialista em 
inovação e empreendedorismo e 
docente no Imperial College, e 
Dennis Herhausen, especialista 
em Marketing e docente na Kedge 
Business School, irão participar 
no curso.

O curso conta também com um 
conselho consultivo constituído por 
Rodrigo Rosa, ex-CFO da Embraer 
Europa e ex-CEO da OGMA; Vítor 
Dinis, sócio-fundador e CFO da 
Pathena; e Raquel Seabra, Execu-
tive Board Member da Sogrape.

PARA QUEM? 
O curso de MBA para Executivos 
está desenhado para profissionais 
que, independentemente da sua 
formação de base, ambicionam 
desenvolver competências de ges-
tão e adquirir uma formação de 
topo que lhes permita progredir 
enquanto líderes nas suas áreas 
de actividade ou na criação de 
novos negócios.

facto que, para fazer crescer e soli-
dificar uma carreira, não há nada 
como colocar a nossa experiência 
profissional à prova e embarcar 
numa viagem de descoberta não 
só de conhecimento, mas também 
das ferramentas essenciais para o 
futuro da liderança das empresas.

Foi por isso que foi criado o MBA 
para Executivos da Universidade de 

Coimbra. É um curso pensado para quem procura 
avançar na sua carreira, de um perfil de gestão 
intermédio, ou mais técnico, para uma posição de 
liderança ou para quem procura desenvolver o seu 
próprio negócio. 

Da Estratégia à Liderança e Gestão de Equipas, 
passando pela Comunicação, Finanças ou Marketing 
Digital, são diversas as áreas onde os alunos deste 
curso adquirem ou desenvolvem competências, a 
par de um programa complementar de actividades 
outdoor, seminários e projectos de consultoria com 
casos reais e práticos de empresas parceiras através 
da unidade curricular MBA Consulting Project.

O plano de estudos do MBA para Executivos, minis-
trado pela Faculdade de Economia da Universidade 
de Coimbra (FEUC), está pensado para quatro trimes-
tres e engloba 16 unidades curriculares (disciplinas), 
incluindo algumas opcionais, cuja frequência pode 
ser ajustada ao ritmo e disponibilidade do aluno.

O curso procura juntar um leque variado de pes-
soas na sua comunidade, não só de docentes – com 
experiência académica e empresarial em várias 
áreas – como também de alunos, com diferentes 
backgrounds, tornando assim a experiência do MBA 
o mais completa possível.

Durante o último ano, a FEUC preparou-se rapida-
mente para agilizar as suas actividades online, para 
os momentos de confinamento obrigatório. Porque 
uma das componentes mais relevantes do curso são 
o networking e a oportunidade de aprender em con-
junto, o curso vai desenrolar-se presencialmente. No 
entanto, caso haja necessidade, a universidade tem a 
capacidade de responder a potenciais momentos de 
confinamento, através de actividades virtuais, não 
comprometendo a frequência do curso. 

É
Com uma forte componente 

prática e de ligação ao ecossistema 
empreendedor, o MBA alia a expe-
riência única numa universidade 
com mais de 700 anos de excelência 
a um plano de estudos orientado para 
o futuro da liderança na economia 
global, assente numa comunidade 
cooperante e inspiradora.

UM CURSO DESENHADO  
PARA LÍDERES DO FUTURO 
Para além do plano curricular 
definido para o programa, o MBA 
para Executivos da Universidade 
de Coimbra conta com um con-
junto de iniciativas e recursos que 
ajudam cada aluno a preparar-se 
para a liderança de uma equipa.

Grande parte dos perfis que 
chegam ao MBA são técnicos 
ou assumem posições de chefia 
intermédia. Com foco no seu cres-
cimento no âmbito da liderança, 
foi desenhada uma actividade 
outdoor com um conjunto de de-

DESTINATÁRIOS
O CURSO DE MBA PARA EXECUTIVOS ESTÁ 
DESENHADO PARA PROFISSIONAIS QUE 
AMBICIONAM DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE 
GESTÃO E ADQUIRIR UMA FORMAÇÃO DE TOPO
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O curso é acessível a qualquer 
pessoa com grau de licenciatura, ou 
equivalente legal, com mais de três 
anos de experiência profissional e 
que aspire a progredir na carreira 
ou criar bases para lançar a sua 
própria empresa.

Os participantes têm diferentes 
formações académicas e experiên-
cias profissionais: desde a enge-
nharia, à economia, passando por 
funções ligadas aos cuidados de 
saúde como farmácia, bioquímica 
ou enfermagem. 

Cerca de 50% dos participantes 
têm cargos de gestão ou coordena-
ção, os restantes têm cargos técnicos 
ou são profissionais liberais.

Nas últimas duas edições a média 
de idades dos participantes foi de 37 
anos e cerca de 40% são mulheres, 
um número muito acima da média 
(cerca de 25%), e que tem sido re-
sultado de um esforço activo – por 
exemplo, através da participação 
no projecto Connect to Success, 
da Embaixada dos EUA – uma 
iniciativa que foi enquadrada na 
unidade curricular de Consulting 

Project – com vista a apoiar projectos 
liderados por mulheres.

EMPREENDEDORISMO 
Através da criação do Instituto 
Pedro Nunes (IPN), a universidade 
promove a inovação e a transferên-
cia de tecnologia, estabelecendo 
a ligação entre o meio científico e 
tecnológico e o tecido produtivo.

Esta é uma incubadora de refe-
rência, onde está sediado um dos 
quatro unicórnios portugueses – a 
Feedzai. É nesta linha de potencial 
de criação de negócio, que o MBA 
para Executivos da Universidade 
de Coimbra dinamiza, todos os 
anos, um bootcamp de inovação, 
em conjunto com o IPN, aproxi-
mando assim os seus alunos da 
realidade das melhores startups 
e empreendedores com presença 
no nosso país.

Para além disso, é frequente a 
presença de startups, incubadoras 
e aceleradoras noutros momentos 
do programa – seminários ou 
workshops – essencial para que os 
alunos tenham um conhecimento 
aprofundado sobre como funcio-
na o ecossistema empreendedor 
e ganhem ligações aos maiores 
players do mercado.

CONSULTORIA 
O MBA para Executivos da Uni-
versidade de Coimbra conta com 
uma forte orientação prática. É 
por isso que o curso inclui o MBA 
Consulting Project, uma unidade 
curricular que tem como objectivo 
reforçar a relação dos alunos com 
o tecido empresarial, ampliando 
assim as redes de interacção com 
a comunidade. 

Todos os anos, várias empresas 
apresentam candidaturas para que 
possam beneficiar de um trabalho 
de consultoria a realizar por estu-
dantes do MBA para Executivos. 
Em edições passadas, participaram 
na iniciativa empresas como a 
Navigator, Worten, SAPEC, En-
ging, Bionimetx, Crioestaminal, 
Allby, Equigerminal, TUU ou a 
Critical Software. Este ano, esta 
unidade curricular contará com 
empresas como Licor Beirão ou 
Grestel, entre outras.

Durante três meses, os alu-
nos do MBA para Executivos 
ganham a oportunidade de ter 
uma experiência prática na área 
da consultoria, permitindo-lhes 
aplicar conhecimentos adquiridos 
no curso. Através da unidade cur-
ricular MBA Consulting Project, 
a FEUC também reforça a sua 
ligação à sociedade, contribuindo 
para a resolução de problemas reais 
das empresas em diversas áreas: 
estratégia, marketing, logística, 
recursos humanos, entre outras.

UMA COMUNIDADE DE 
APRENDIZAGEM PARA A VIDA 
Para que a aprendizagem não 
termine com o curso, foi criado 
o Clube MBA da Faculdade de 
Economia da Universidade de 
Coimbra que congrega os antigos 
e actuais alunos.

É este clube que organiza regu-
larmente encontros de ex-alunos 
assim como conferências com 
empresários de referência como 
Francisco Pinto Balsemão ou 
Tim Vieira, assim como visitas a 
empresas como a Navigator ou a 
E-redes (antiga EDP Distribuição). 

>> O MBA para 
Executivos da 
Universidade 
de Coimbra 
conta com uma 
forte orientação 
prática. É por 
isso que o curso 
inclui o MBA 
Consulting 
Project

FACULDADE DE ECONOMIA DA  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
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INVESTIMENTO 
DE VALOR
OS PROGRAMAS DE 
FORMAÇÃO EXECUTIVA 
DO IPAM PROMOVEM 
UM CONJUNTO DE 
COMPETÊNCIAS, 
NO DOMÍNIO DOS 
DESAFIOS DO FUTURO

IPAM
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No actual contexto económico 
e empresarial, em constante alte-
ração, os programas de formação 
executiva do IPAM promovem 
um conjunto de competências, no 
domínio dos desafios do futuro e 
pela construção de experiências de 
aprendizagem indutoras de pessoas 
e de organizações mais preparadas 
em todas as suas vertentes permi-
tindo uma performance individual 
e profissional do indivíduo, bem 
como o partilhar de experiências 
fomentando assim o networking. 

Com um Modelo Académi-
co de ensino imersivo, o IPAM 
orgulha-se da metodologia “learn 
by doing”, que é transversal a to-
dos os segmentos da instituição. 
Em constante proximidade com 
as empresas, o ensino baseia-se 
em casos reais, trabalhados em 
conjunto com as próprias empre-
sas, sendo este contacto com a 
realidade profissional uma fonte 

IPAM apresenta um porte-
fólio de formação que visa 
dar resposta às tendências 
de mercado em áreas como 
transformação digital, inte-
ligência artificial, business 
intelligence, consumer insi-
ghts, e-commerce, branding, 
e também vem mantendo os 
chamados programas estru-

turais na área do marketing e sales. A instituição 
assiste a uma procura por programas mais curtos 
e intensivos em áreas iminentemente técnicas, que 
permitam aceder rapidamente a novos conhecimen-
tos, e ajudem à certificação de competências que vão 
ajudar no desenvolvimento pessoal ou na mudança 
profissional. «A nossa estratégia passa por apostar 
na inovação, e tendo em conta a alteração que se 
perspectiva em termos de experiência de apren-
dizagem e em função de diferentes necessidades e 
targets, a aposta passa pelo ensino presencial (face 
to face), o ensino à distância (e-learning) e o ensino 
híbrido (blended-learning)», explica Sílvia Bandeira, 
coordenadora de programas executivos do IPAM, à 
Executive Digest. 

O

DESENVOLVIMENTO
OS ALUNOS TÊM TAMBÉM APOIO NO 
DESENVOLVIMENTO DAS SUAS SOFT E HARD SKILLS, 
NO SEU PLANO DE CARREIRA E ASSEGURAMOS A 
LIGAÇÃO DA ESCOLA COM O TECIDO EMPRESARIAL
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>> No IPAM 
sempre houve 
uma aposta 
num ensino/
aprendizagem 
inovador, 
apostando 
muito na prática, 
em parcerias 
com marcas e 
organizações no 
desenvolvimento 
de conteúdos

rica de networking para os alunos 
que lhes proporciona vantagens 
competitivas face a um ensino 
menos participativo. Sendo o de-
senvolvimento pessoal, relacional 
e organizacional fundamental, 
através do Employability Office, 
os alunos têm também apoio no 
desenvolvimento das suas soft e 
hard skills, no seu plano de carreira 

e beneficiam da ligação da escola 
com o tecido empresarial.

INVESTIMENTO 
Quando se fala de formação, esta 
é sobretudo associada à gestão 
de pessoas e deve ser uma aposta 
estratégica das organizações para 
desenvolver o seu capital humano. 
O desempenho dos colaboradores 
com mais formação, ou compe-
tências, são essenciais para que 
as organizações atinjam os seus 
objectivos. A formação deve ser 
encarada pelas organizações como 
um investimento de valor. Actual-
mente, as empresas procuram 
atracção e retenção dos melhores 
profissionais e, para isso, devem 
apostar no seu desenvolvimento 
e motivação. «Manter os cola-
boradores actualizados sobre as 
tendências de mercado, tecnologias, 
desenvolvimento das suas áreas 

de actividade, contribui para uma 
melhor capacidade de inovação e 
adaptação às exigências do mundo 
de hoje. A formação executiva vai 
valorizar a imagem das organi-
zações, e dos seus colaboradores 
nas mais variadas competências», 
acrescenta Sílvia Bandeira.

A adaptação a novos modelos 
pedagógicos e de aprendizagem, 
sempre foram tidos em atenção 
pelo IPAM. Sempre houve uma 
aposta num ensino/aprendizagem 
inovador, apostando muito na 
prática, em parcerias com marcas 
e organizações no desenvolvimento 
de conteúdos. A pandemia veio 
acelerar a adaptação ao uso de 
meios digitais para a formação à 
distância ou em blended learning 
e com isto surgem novos métodos 
pedagógicos e de aprendizagem. Os 
programas de formação começam 
a apostar numa estrutura peda-
gógica de aprendizagem híbrida, 
com aulas presenciais, aulas à 
distância e rotativas. Para avançar 
nesta nova forma de ensino os 
professores desenvolvem as suas 
competências em áreas como as 
Novas Tecnologias, plataformas de 
ensino, como seja o BlackBoard, 
Canvas, entre outros. «O desen-
volvimento destes ambientes de 
aprendizagem virtuais leva a que 
o professor adapte os métodos de 
ensino como a disponibilidade de 
elementos de estudo em ambiente 
digital, ferramentas colaborativas 
para actividades individuais e de 
grupo. Os professores são formados 
de uma forma que lhes vai permi-
tir usar as tecnologias de forma 
eficaz», conclui a coordenadora 
de programas executivos. 
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e antes da pandemia não sabíamos 
ainda a apetência dos vários públi-
cos quanto a entregas formativas 
neste momento há claramente 
três segmentos: os claramente 
presenciais, os claramente online 
e os que pretendem flexibilidade 
e poderem, de quando em vez, 
poder participar via online. Em 
entrevista à Executive Digest, José 

Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive 
Education explica quais os principais desafios da 
instituição para o futuro.

Há cerca de dois meses, o sentimento de muitas esco-
las de negócios era o de que a procura por parte das 
empresas em programas de formação executiva iria 
aumentar em 2021. Esta perspectiva está a verificar-se?
Não se verificou um acréscimo. Antes uma estabili-
zação. No entanto há muitos pedidos de propostas 
e há muitas reuniões. Há decisões adiadas. Mas a 
pouco e pouco estamos a entrar num processo mais 
controlado da pandemia, assim se espera, que nos 
pode dar a todos mais tranquilidade e investimento. 
Adicionalmente, em termos internacionais seria 
excelente vermos acalmia na Índia e abertura das 
portas na China pois são dois mercados onde estamos 
e continuamos a investir.

S
OS FORMANDOS PROCURAM 
VALORIZAR-SE EM PERÍODO 
DE CRISE PARA QUE, QUANDO 
AS COISAS ESTIVEREM MAIS 
CALMAS, POSSAM APROVEITAR AS 
OPORTUNIDADES QUE IRÃO SURGIR

APROVEITAR AS 
OPORTUNIDADES

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
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Quais as tendências de oferta 
e procura que estão agora a ser 
introduzidas nos programas de 
formação de executivos? Cada 
vez mais à medida e direccionada?
Pelo lado da oferta, uma transição 
para o digital de forma inexorável. 
Pelo lado da procura uma transição 
igualmente para o digital. Dito 
isto, se antes não sabíamos ainda 
a apetência dos vários públicos 

quanto a entregas formativas 
neste momento há claramente 
três segmentos: os claramente 
presenciais, os claramente online 
e os que pretendem flexibilidade 
e poderem, de quando em vez, 
poder participar via online. 

Por outro lado, vê-se um cliente 
empresarial muito preocupado 
com questões de higienização e 
distanciamento quando estamos 
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A PANDEMIA ABRIU UMA  
SÉRIE DE NOVOS MERCADOS 
NÃO EXISTENTES ATÉ À  
DATA E PRINCIPALMENTE  
COM O ONLINE

em presencial o que é bom para 
nós dado que investimos muito 
nesta área. Ampliámos espaços, 
criámos condições de mobiliário 
individual, colocámos mais tec-
nologia em sala de aula e temos 
o edifício quase desde início com 
certificação COVID-out, entretanto 
já recertificado.

O cliente individual está mais 
preocupado também com questões 
de segurança e de higienização. 
No global e em termos de temas e 
formatos vê-se um grande interesse 
por formatos menos convencio-
nais – não obstante a pandemia 
– e por temas menos correntes. 
Não obstante, continua a haver 
procura por temas transversais 
de gestão o que indicia também 
uma necessidade de preparação 
para a decisão e a autonomia no 
pós-pandemia. 

É evidente também, em termos 
de clientes individuais, uma pro-
cura pela necessidade de se valo-
rizarem em período de crise para 
que, quando as coisas estiverem 
mais calmas, possam aproveitar 
as oportunidades que irão surgir.

No global, parece claro que esta 
procura por formação é crítica 
já que depois da tempestade são 
precisos igualmente marinheiros 
para conduzir embarcações entre-
tanto danificadas.

Têm vindo a ser reforçadas áreas 
como a gestão de crises, cenários 
para lidar com a incerteza, e a re- 
siliência emocional?
Claro que sim. Há vários avanços 
em matérias mais convencionais 
no sentido de conseguir introdu-
zir novas componentes. Se por 

exemplo já era muito importante 
a questão do risco em gestão de 
projectos neste momento tornou-
-se igualmente crítica em gestão 
da cadeia de abastecimento e nas 
decisões de stock e capacidade.

Voltaram a ser importantes ins-
trumentos de teoria da decisão e 
software de análise multicritério. 
Igualmente importante foi a grande 
subida em termos de necessidades 
de liderança, de componentes de 
resiliência e genericamente de 
competências brandas. E isso 
verifica-se nas várias dimensões 
de vários programas.  

Os professores têm também acelera-
do a sua adaptação a novos modelos 
pedagógicos e de aprendizagem?
Muitíssimo. Os docentes têm feito 
um enorme esforço para se tornarem 
mais digitais, encontrando novas 
aproximações pedagógicas e novos 
mundos na componente visual e na 
gamificação. Entanto, é interessante 
ver que muitas das iniciativas que 
resultaram no campo digital estão 
também a migrar para a sala de 
aula adaptadas. Ou seja, os dois 
mundos, digital e de sala de aula, 
estão a contagiar-se em termos de 
inovação e isso é fantástico.

Atendendo às grandes mudanças 
que estão a acontecer nas empresas, 
sobretudo na faixa etária dos 40, o 
vosso perfil de formandos mudou?
O nosso perfil de formandos está 
sempre em mutação. E não há ape-
nas um perfil. Há muitos perfis e 
cada vez haverá mais. Há os muito 
digitais, há os pouco digitais, há 
os remotos, há os não remotos, 
há os que trabalham de qualquer 
lado, há os que trabalham ainda 
presencialmente, há os nómadas 
– digitais ou não – e há muitos 
com perfis híbridos. Isto cruzado 
com os que procuram novas opor-
tunidades e um shift de carreira 
e os que procuram subir nas suas 
organizações ou criar as suas 
oportunidades de negócio.

Quais são as vossas estratégias de 
comunicação para fazer chegar as  
vossas acções de formação ao pú- 
blico-alvo?
Praticamente tudo digital. Usan-
do várias aproximações e várias 
redes. Temos também os eventos, 
de variados tipos, desde os inspi-
racionais aos mais técnicos, mas 
que são também uma belíssima 
forma de comunicação. 

Como é que as universidades de-
vem olhar hoje para a questão da 
sustentabilidade, visto que é muito 
mais do que o ambiente, e numa 
altura em que várias instituições 
estão a apostar em programas re- 
lacionados com esta área?
Estamos a olhar de forma ab-
solutamente profissional para o 
tema. Vamos lançar um MBA em 
Sustainability, posso dizê-lo em pri-

!
VOLTARAM 

A SER 
IMPORTANTES 

INSTRUMENTOS 
DE TEORIA 

DA DECISÃO 
E SOFTWARE 
DE ANÁLISE 

MULTICRITÉRIO. 
IGUALMENTE 
IMPORTANTE 

FOI A GRANDE 
SUBIDA EM 
TERMOS DE 

NECESSIDADES 
DE LIDERANÇA, 
COMPONENTES 

DE 
RESILIÊNCIA E 

COMPETÊNCIAS 
BRANDAS. E 

ISSO VERIFICA-
-SE NAS VÁRIAS 

DIMENSÕES 
DE VÁRIOS 

PROGRAMAS

TEMAS
VÊ-SE UM GRANDE INTERESSE POR FORMATOS 
MENOS CONVENCIONAIS E POR TEMAS MENOS 
CORRENTES. CONTINUANDO A HAVER PROCURA 
POR TEMAS TRANSVERSAIS DE GESTÃO
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>> José Crespo de Carvalho, presidente 
do ISCTE Executive Education

!
VAMOS LANÇAR 

UM MBA EM 
SUSTAINABILITY, 
POSSO DIZÊ-LO 

EM PRIMEIRA 
MÃO, E QUE 

JÁ ESTÁ 
ACREDITADO 
PELA AMBA E 

NOS POSICIONA 
COMO 

PIONEIROS EM 
PORTUGAL NA 

ÁREA. DE RESTO 
TODO O ISCTE 

ESTÁ MUITO 
FORTE NESTA 

ÁREA

meira mão, e que já está acreditado 
internacionalmente pela AMBA e 
nos posiciona como pioneiros em 
Portugal na área. De resto todo o 
ISCTE está muito forte nesta área. 
Em breve sairemos para o mercado 
com este produto que terá o seu 
intake em Janeiro de 2022.

O desenvolvimento de cursos on- 
line permitiu que muitos formandos 
fora dos grandes centros urbanos 
começassem a frequentá-los. Isso 
também se sente com as empresas?  
Ou seja, têm cada vez mais empre- 
sas fora da vossa zona de influência a 
procurar-vos para acções de forma- 
ção ou outro tipo de parcerias? 
Completamente. De fora dos grandes 
centros e de fora de Portugal com 
expressão para uma participação 
em grande nível de portugueses 
residentes em vários mercados 
europeus. As empresas de fora 
dos grandes centros urbanos têm 
também sido uma agradável sur-
presa em termos de formação e 
que, noutros tempos, não estavam 
no circuito formativo. Ou seja, a 
pandemia abriu uma série de novos 

mercados não existentes até à data 
e principalmente com o online. 

A questão das grandes escolas 
felizmente não se coloca porque a 
maioria tem preços muito pouco 
competitivos para cursos com 
presença permanente de docentes 
e com diplomas, por exemplo, de 
pós-graduação. Dito isto, há muitos 
MOOCs por aí, no mercado. Na-
cionais e internacionais. Mas não 
é essa a nossa área e nós fazemos 
questão de acompanhar e trabalhar 
próximo dos nossos participantes 
em tudo. Trata-se de serviço que 
não queremos dispensar.

Se as pessoas começarem a ter 
formatos mais híbridos de traba-
lho, em que estão menos tempo 
presencialmente no escritório, con- 
sideram que a vossa instituição, atra- 
vés da formação, pode ser uma es- 
pécie de aglutinador das diferentes 
áreas das empresas e das pessoas?
Claro que sim. Já o somos em 
algumas empresas. E temos tido 
programas para empresas onde as 
pessoas nem tão pouco se conhe-
ciam antes da formação. Outro 

mercado inexplorado e que veio 
por via da crise pandémica.

Com todas as incertezas, o que 
estão à espera que seja o resto do 
ano de 2021?
Estamos à espera de crescer. Aliás, 
a esta altura do ano posso dizer 
que estamos e vamos crescer mais. 
Não parámos de crescer na pan-
demia porque conseguimos uma 
adaptação enorme. Não vamos 
querer parar de crescer uma vez 
que conseguimos perceber rápido 
algumas das novas dimensões da 
oferta que devíamos fazer para 
públicos mais convencionais e 
mais emergentes. 

As incertezas trazem, efectiva-
mente, dúvidas. Mas há uma coisa 
que sei e temos por adquirido. Nos 
períodos de crise, para além de 
conter custo é fundamental não 
parar de investir. Parar de investir 
é sair da crise morto. 

Dito isto, continuamos a investir 
e apesar de todas as incertezas 
temos uma estrutura muito leve, 
muito flexível, composta por pes-
soas muitíssimo dedicadas e muito 
pouco rotativas e que trabalham 
por paixão. Mais ainda, são muito 
permeáveis a formação e continuam 
sempre a querer crescer. 

As incertezas dão-nos força e 
adrenalina e nos momentos de crise 
fazem-se grandes organizações. 
Esta organização deu tantas provas 
disso mesmo nos vários passados 
de crise que já teve que nem tão 
pouco o leitor imagina. Faz parte 
também do nosso ADN. Crise, 
adaptação, crescimento, investi-
mento e passagem ao próximo ciclo. 
Somos muitíssimo resilientes. 



(+351) 217 826 100
rita.anjos@iscte-iul.pt

Dotou-me de competências 
e conhecimentos que me 
permitiram abrir portas 
para exercer a carreira que 
ambicionava. Mas mais que 
um programa académico, 
tornou-se uma experiência 
pessoal extraordinária. 
Desde o corpo docente 
exemplar, que nos brindou 
com testemunhos 
profundamente 
inspiradores, aos colegas 
que, tal como eu, seguiam 
ali a sua paixão pelo 
Marketing.

Rita Pinho
Gestora de Categorias, 
Delta Cafés
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ISEG EXECUTIVE EDUCATION

O ISEG REALIZOU GRANDES INVESTIMENTOS 
TECNOLÓGICOS, NO SENTIDO DE GARANTIR QUE 
TODAS AS SALAS TENHAM OS RECURSOS MAIS 
ADEQUADOS PARA GARANTIR BOAS CONDIÇÕES 
DE FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS À DISTÂNCIA

pesar de 2020 ter sido um 
ano de grande turbulência 
para a maioria das escolas 
de negócios, o ISEG Execu-
tive Education teve um ano 
excelente, com os melhores 
resultados de sempre: pro-
gramas esgotados e elevadas 
avaliações dos participantes, 
o que significa que o merca-

do está a reconhecer e a  validar a estratégia que 
a instituição tem vindo a desenvolver. «Em 2021, 
felizmente, esta tendência está a acentuar-se, pre-

A

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
ESPECIAL

INOVAÇÃO E 
LIDERANÇA
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um desempenho superior, com 
avaliações excelentes.
 
OFERTA
Em Junho, o ISEG Executive Edu-
cation vai dar início à 7.ª edição 
do programa executivo Futures, 
Strategic Design & Innovation, com 
acesso a uma plataforma do World 
Economic Forum, um framework 
para a antecipação de cenários e 
sessões de design thinking, além 
de vários oradores de renome in-
ternacional. Em Setembro, iniciam 
a 15.ª edição da pós-graduação em 
Prospectiva, Estratégia e Inovação, 
em parceria com a COTEC, EDP e 
World Economic Forum, onde são 
aprofundados os temas da gestão 
em contextos incertos, a criação 
de cenários como ferramenta de 
inovação e a liderança que permite 
mudar a cultura organizacional. 
Como nova aposta, terá em Outubro 
o arranque do programa executico 
Strategic Management & Innova-
tion, coordenado pela professora 
Joana Santos Silva, que já liderou 
alguns dos programas executivos 
de maior sucesso em Portugal.

«A aposta que realizámos no 
formato blended learning deveu-
-se precisamente à procura dos 
nossos programas por partes 

vemos de novo um ano muito rico, 
com inovação e muitos projectos 
valiosos desenvolvidos com em-
presas de referência», explica 
Luís Cardoso, presidente do ISEG 
Executive Education.

Esta confiança tem encontrado 
confirmação na procura que sen-
tiram no primeiro trimestre, e que 
resultou já no arranque de vários 
programas de pós-graduação, 
executivos e customizados com 
grupos de profissionais mui-
to interessantes. Para além dos 
muitos programas do intake de 
Setembro que já se encontram 
próximos de ter turmas esgotadas.  
Áreas como o digital, a sustenta-
bilidade e as soft skills são já há 
muito trabalhadas pelo ISEG, 
com programas com vários anos 
de existência, que vêem agora a 
sua procura reforçada. 

Ao nível do formato, introduziram 
na oferta programas executivos e 
pós-graduações em blended lear-
ning, numa aposta que se revelou 
de grande sucesso. Tiveram início 
programas com participantes vin-
dos de todo o país e estrangeiro. 
Existe uma forte valorização do 
networking e metodologias activas 
em sala, que neste formato são 
asseguradas em três momentos 
presenciais no campus do ISEG, 
a que se juntam cerca de 70% 
das aulas a distância, permitindo 
conjugar com vidas ocupadas e 
residência fora da grande Lisboa. 
No caso dos programas custo-
mizados, além do presencial e 
blended learning, em função das 
necessidades da empresa, também 
apresentam programas exclusiva-
mente online, que têm apresentado 

de executivos que não residem 
na zona da Grande Lisboa. No 
caso das soluções customizadas, 
naturalmente o formato online e 
blended learning poderão também 
trazer uma comodidade acrescida 
às empresas de outras geografias. 
No entanto, é importante destacar 
que antes da pandemia tínhamos 
programas a decorrer noutras 
geografias, como Angola e São 
Tomé e Príncipe, que se mantêm 
e temos de momento outros em 
perspectiva. A explicação é que 
nas soluções customizadas existe 
um processo de co-criação, perfei-
tamente ajustado às necessidades 
de cada empresa e organização, 
que promove uma flexibilidade 

EM 2021 PREVEMOS DE NOVO 
UM ANO MUITO RICO, COM 
INOVAÇÃO E MUITOS PROJECTOS 
VALIOSOS DESENVOLVIDOS 
COM EMPRESAS DE REFERÊNCIA

A importância do tema está expressa 
na procura que a instituição tem pelos 
programas na área. A pós-graduação 
em Gestão da Sustentabilidade é uma 
referência em Portugal e em Setembro terá 
início a 10.ª edição, com um grupo alargado 
e valioso de participantes. O programa 
executivo Sustainable Finance: green and 
climate finance, que foi pioneiro em Portugal 
e tem o apoio institucional do Ministério 
do Ambiente e Acção Climática, inicia a 2.ª 
edição em Junho, com um vasto leque de 
participantes de diferentes sectores. Por fim, 
no final do mês de Junho, lançarão um novo 
programa imersivo nesta área, Sustainability: 
a corporate journey. Este programa, em 
parceria com a GRACE e Sair da Casca,  
é ideal para qualquer executivo, que 
pretenda incorporar a sustentabilidade  
na estratégia da empresa ou organização.

SUSTENTABILIDADE

PROCURA
ÁREAS COMO O DIGITAL, A SUSTENTABILIDADE E AS 
SOFT SKILLS SÃO JÁ HÁ MUITO TRABALHADAS PELO ISEG, 
COM PROGRAMAS COM VÁRIOS ANOS DE EXISTÊNCIA, 
QUE VÊEM AGORA A SUA PROCURA REFORÇADA
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e agilidade de nossa parte, que 
assegura sessões presenciais em 
qualquer geografia», sublinha. 

Na formação executiva uma das 
variáveis mais valorizada pelos 
participantes é o networking, que 
o ISEG fez questão de preservar 
e potenciar também na oferta 
blended learning. Para além das 
metodologias activas em sala, 
criaram momentos cruciais de 
convívio entre os participantes, 
como coffee-breaks e almoços, 
para que seja estimulada a partilha 
de experiências entre as pessoas, 
muitas vezes com backgrounds, 
sectores de actividade e vivências 
distintas. «É um enriquecimento 
muito grande nos programas de 
inscrição aberta, que também 
encontra paralelo nas soluções 
customizadas. No feedback aos 
programas customizados é referida a 
forma como melhor se relacionaram 
e conheceram colegas de trabalho 
da mesma empresa, mas de outros 

departamentos, fruto deste tipo de 
dinâmicas», avança Luís Cardoso.

ENSINO
O ISEG desenvolveu de imediato, 
no início da pandemia, uma acção 
concertada no sentido de se habilitar 
a responder da melhor forma ao 
novo contexto. Foram efectuados 
grandes investimentos tecnológicos, 
no sentido de garantir que todas 
as salas tenham os recursos mais 
adequados para garantir boas 
condições de funcionamento de 
programas à distância. Em si-
multâneo, efectuou-se um grande 
trabalho de formação pedagógica 
dos professores, habilitando-os a 
estarem em condições de lidar com 
os novos formatos à distância que 
foram implementados. 

«Pelas características dos nossos 
programas, abrangemos diversas 
faixas etárias. Nas pós-graduações, 
onde somos uma referência nacio-
nal, conseguimos um equilíbrio 

entre profissionais jovens, em 
início de carreira e que procuram 
uma especialização que permita 
alavancar o seu percurso, e exe-
cutivos mais experientes, que pela 
responsabilidade das funções que 
desempenham sentem necessidade 
de uma formação estruturante, de 
uma área que não é a sua formação 
base. Por outro lado, ao nível de 
programas executivos e do ISEG 
MBA, o perfil de participantes 
encontra-se alinhado com os 40 
anos, mas também percebemos 
que existem mais jovens a exercer 
funções de responsabilidade e que 
procuram este tipo de programa 
state of the art. Assim como CEO, 
directores gerais e outros C-Level, 
muitas vezes com idade mais 
avançada, que compreendem o 
potencial de networking dos pro-
gramas, mas também o conceito 
de lifelong learning, que é cada 
vez mais crucial para o sucesso 
das empresas, organizações e pro-
fissionais», explica Luís Cardoso. 

E qual a estratégia de comuni-
cação para fazer chegar as acções 
de formação ao público-alvo? No 
caso do ISEG Executive Education, 
fruto do contexto, desenvolveram 
durante o último ano acções maio-
ritariamente digitais – podemos 
destacar por exemplo um ciclo de 
webinars que foi um sucesso ou 
eventos em parceria com empresas 
e associações relevantes para a co-
munidade empresarial portuguesa. 
«Além disso, desenvolvemos ebooks, 
estivemos presentes na impresa 
e apostamos cada vez mais uma 
comunicação humanizada e com 
conteúdo relevante nas nossas 
redes sociais», conclui. 

ISEG EXECUTIVE EDUCATION

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
ESPECIAL

>> Luís Cardoso, 
presidente do 
ISEG Executive 
Education
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LIGA PORTUGAL

QUANDO O PRESIDENTE PEDRO PROENÇA  
CHEGOU EM 2015, APONTOU ESTE COMO UM 
PONTO FULCRAL NA ESTRATÉGIA A SEGUIR

realização destas formações, 
além de visar dotar os alunos 
de conhecimentos específicos 
sobre o futebol profissional, 
tem também como objectivo 
aproximá-los da realidade 
dos clubes, fornecendo-lhes 
uma perspectiva mais prática 
do nosso futebol nacional. 
Em entrevista à Executive 

Digest, a directora executiva coordenadora da Liga 
Portugal, Sónia Carneiro, explica os desafios e os 
projectos para o futuro. 

A
APOSTA NA FORMAÇÃO

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
ESPECIAL

A Liga Portugal tem a obrigação 
de liderar o futebol profissional, 
uma missão assente nos valores de 
Credibilidade, Talento, Espectáculo 
e Agregação. Nesse sentido, qual é 
o papel que o ensino e a formação 
desempenham nesta missão?
A formação tem sido uma aposta 
desta direcção executiva, desde a 

primeira hora. Quando o presidente 
Pedro Proença chegou em 2015, 
apontou este como um ponto ful-
cral na estratégia a seguir. Toda a 
direcção executiva entendeu essa 
mensagem pois queremos ter mais 
quadros capazes e preparados no 
Futebol Profissional. Os nossos 
clubes são, cada vez mais, em-

>> Pedro Proença, presidente da Liga Portugal
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presas e devem ser geridos como 
tal, daí a importância da nossa 
pós-graduação em Organização 
e Gestão no Futebol Profissional, 
que vai entrar na sua sexta edição. 
O sucesso foi de tal forma grande, 
que decidimos lançar a de Comu-
nicação no Futebol Profissional 
por entendermos que é uma área 
muito importante e na qual de-
vemos também apostar. Assim, 
o Talent Business Center da Liga 
Portugal pretende desenvolver 
soluções formativas para criar com-
petências e desenvolver o talento. 
A realização destas formações, 
além de visar dotar os alunos de 
conhecimentos específicos sobre o 
futebol profissional, tem também 
como objectivo aproximá-los da 
realidade dos clubes, fornecendo-
-lhes uma perspectiva mais prática 
do nosso futebol nacional.

Quando é que a Liga Portugal 
considerou que era o momento 
ideal para começar a desenvolver 
formação em parceria com univer-
sidades? E porquê? Quais são os  
vossos objectivos?
Na verdade a junção do know-how 
dos profissionais da Liga Portugal e 
do futebol profissional com a parte 
académica de uma universidade 
afigurou-se-nos como a única forma 
de marcar a diferença. Ainda por 
cima quando a escolha e a parceria 
têm a chancela de uma universi-
dade como a Católica, com todo o 
prestígio que sabemos ter. O corpo 
docente da Universidade Católica, 
além de altamente qualificado, 
oferece a garantia de qualidade 
e, por isso, entendemos que esta 
seria a melhor escolha para uma 

parceria de qualificação. Só assim 
se formam dirigentes mesclando a 
parte teórica, que é determinate, 
com a parte prática que só uma 
organização como a Liga Portugal 
pode proporcionar.

A necessidade de formação contínua 
é fundamental para os funcionários 
das estruturas desportivas. Que 
cursos têm actualmente em vigor 
ou esperam vir a ter este ano?
Neste momento temos as duas pós-
-graduações que já referi, ambas 
em parceria com a Universidade 
Católica, a de Organização e Ges-
tão com a Faculdade de Direito da 
escola do Porto e a de Comunicação 
com a Católica de Braga. Estamos 
a estudar o lançamento de  uma 
licenciatura, que será feita através 
da faculdade de economia e gestão 
da Católica Porto Business School. O 
objectivo macro é aumentar os skills 
e formar dirigentes mais capazes 
no futuro do Futebol português.

Quais são as vossas formações 
mais procuradas?
A pós-graduação em Organização e 
Gestão tem tido uma maior procura, 
mas pensamos que isto se deve ao 
facto de já estar implementada 
no mercado. A de Comunicação 
tem vindo a crescer, em termos 
de procura, e por isso pensamos 
que ambas são, neste momento, 
apostas ganhas.

As formações são abertas a vários 
tipo de destinatários? Quais?
Sim. Qualquer pessoa que tenha 
as qualificações pode inscrever-se 

>> Sónia Carneiro, 
directora 
executiva 
coordenadora  
da Liga Portugal

TALENTO
O TALENT BUSINESS CENTER DA LIGA 
PORTUGAL PRETENDE DESENVOLVER 
SOLUÇÕES FORMATIVAS PARA CRIAR 
COMPETÊNCIAS E DESENVOLVER O TALENTO

QUALQUER 
PROFISSIONAL 
DA ÁREA DEVE 
ESTAR MUNIDO DE 
INSTRUMENTOS 
VÁLIDOS PARA 
COMUNICAR NUMA 
CRISE, OU PERCEBER, 
POR EXEMPLO, 
COMO OU SE DEVE 
CONTORNÁ-LA
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numa das nossas pós-graduações 
e ter no currículo a chancela da 
Universidade Católica e da Liga 
Portugal, naturalmente.

A parte Jurídica, a Gestão e o Pla-
neamento são áreas fundamentais 
nas formações? Porquê?
Sim, são, mas há mais. Essas são 
áreas fundamentais no Futebol 
Profissional e, por isso, entende-
mos que devemos apostar nelas 
com todo o rigor e credibilidade. 

Mas, como disse anteriormente, 
também a Comunicação é fun-
damental nesta indústria, não só 
no novo mundo das redes sociais 
e como o digital assumiu impor-
tância no nosso quotidiano, mas 
também em termos de Comu-
nicação corporativa. Qualquer 
profissional da área deve estar 
munido de instrumentos válidos 
para comunicar numa crise, ou 
perceber, por exemplo, como ou 
se deve contorná-la.

Na vossa opinião, quais as carac-
terísticas que um bom gestor des-
portivo precisa de ter para atingir 
o sucesso na profissão?
Acima de tudo deve ser um bom 
gestor, mas um verdadeiro apai-
xonado por esta indústria. Estes 
são dois factores que, cada vez 
mais, funcionam em conjunto e 
assim devem ser trabalhados. Um 
gestor de topo só terá sucesso no 
Futebol Profissional se entender 
os contornos e necessidades de 
uma área tão específica como esta.

Há quem considere que o talento 
não chega apenas para os jovens 
darem o salto para o alto rendi-
mento. A formação tem aqui um 
papel essencial?
Esta é uma questão mais dirigi-
da aos Clubes, mas basta olhar 
para o passado recente do nosso 
Futebol para perceber que sim. 
Ter bons escalões de formação e 
apostar neles são quase pontos 
obrigatórios para termos melhores 
futebolistas, mas também me-
lhores homens e comunicadores, 
valências importantes no Futebol 
de hoje, no qual a globalidade é 
uma realidade presente.

Ainda ao nível da formação, o que 
ainda falta fazer e gostavam que 
fosse feito no futuro?
Temos vários projectos para o 
futuro, além da licenciatura da 
qual falámos. A Liga Portugal já 
apresenta uma série de formações, 
para directores de Segurança, 
Campo e Imprensa, bem como 
para os nossos delegados, que 
queremos aumentar e poten-
ciar. Já na próxima época vamos 
igualmente implentar formações 
executivas em diversas áreas liga-
das ao futebol profissional, como 
o scouting, marketing desportivo, 
entre outras. Diria que qualquer 
sector do Futebol Profissional 
deve ser qualificado e, por isso, 
será nesse caminho que vamos 
apostar num futuro a curto e 
médio prazo. Assim, o Talent 
Business Center da Liga Portugal 
continuará a organizar projectos, 
iniciativas e actividades que per-
mitam desenvolver programas de 
formação e conhecimento. 

>> A Liga Portugal 
já apresenta 
uma série de 
formações, 
para directores 
de Segurança, 
Campo e 
Imprensa, 
bem como 
para os nossos 
delegados, 
que queremos 
aumentar  
e potenciar

LIGA PORTUGAL

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
ESPECIAL

!
O OBJECTIVO 

MACRO DESTAS 
FORMAÇÕES 
É AUMENTAR 

OS SKILLS 
E FORMAR 

DIRIGENTES 
MAIS CAPAZES 

NO FUTURO 
DO FUTEBOL 
PORTUGUÊS

>> Luís Vicente, CEO do Group Eleven Sports

>> Russell Jones, general manager do Wolves



Comece já a construir o seu caminho para o topo

CANDIDATURAS Até 10 de SETEMBRO

PÓS-GRADUAçÕES CERTIFICADAS PELO FUTEBOL PROFISSIONAL

ED /ED

Postgraduate
Course

COMUNICAÇÃO 
NO FUTEBOL PROFISSIONAL

3ª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO 
E GESTÃO
NO FUTEBOL PROFISSIONAL

6ª EDIÇÃO



186     MAIO 2021

©

NOVA SBE

A EDUCAÇÃO REPRESENTA UMA 
DAS GRANDES CHAVES PARA A 
ADAPTABILIDADE EM MOMENTOS 
DE GRANDE INCERTEZA

pandemia e o consequente 
contexto dos últimos 12 me-
ses aceleraram o processo 
de transformação digital, 
forçando muitas empresas e 
colaboradores e adaptarem-
-se a um “novo normal”, com 
novas regras, oportunidades 
e desafios distintos. No úl-
timo ano, registou-se um 

aumento da procura de formação. Sobretudo a título 
individual. «Sentimos que muitas organizações 
estão ainda apreensivas e expectantes em relação 
ao futuro, demasiadamente incerto par todos. No 
entanto, muitos profissionais sentem que esta é a 
altura ideal para actualizar as suas competências, 
com vista a ultrapassarem os actuais obstáculos e 
destacarem-se no mercado de trabalho, apostando 
na aquisição de novas competências. Estes podem 
ser factores explicativos para a maior procura a título 
pessoal», explica Pedro Brito, executive director for 
Executive Education & Business Transformation da 
Nova SBE, à Executive Digest. 

Uma das claras tendências actuais é a procura de 
formações nas áreas do digital e sustentabilidade, 
para além da inovação e liderança que têm tam-
bém evoluído em termos de tipo de competências 
e ferramentas necessárias para se manter a com-
petitividade e gestão de pessoas. Estes são os “hot 

A
topics” do momento no que diz 
respeito à formação profissional, 
a título individual e colectivo, no 
contexto actual.

«Sempre considerámos estas 
áreas como essenciais no mundo 
profissional e o nosso portefó-
lio de formação reflectiu esta 
crença, desde que começou a ser 
desenvolvido. Mesmo antes da 
crise provocada pela pandemia, já 
dispúnhamos de uma vasta oferta 
de programas intensivos dedicados 
ou com conteúdos programáticos 
dentro de formações específicas, 
nas áreas de comunicação, lide-
rança e estratégia», acrescenta 
Pedro Brito.  

Actualmente, a instituição de-
para-se com uma tendência maior 
de procura por estes temas, em 
comparação com o período em 
que lançou estas soluções para o 
mercado – correndo o risco de dizer 
que estavam muito à frente do seu 
tempo – mas também encontrou 
uma maior procura na área de 
inovação, empreendedorismo, 
digital e gestão de operações, temas 
que, dentro das formações que 
oferece, capacitam os profissionais 
e organizações para conseguirem 
dar respostas ágeis em contextos 
de incerteza.

«Reforçámos, especificamente, 
a oferta na área da gestão das 

PREPARAR 
O FUTURO

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
ESPECIAL
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trução do conceito de sala de 
aula física, passando para uma 
sala de aula global que vai ao 
encontro do participante onde 
quer que ele esteja, com inúme-
ras possibilidade e combinações 
de formação. Neste âmbito, por 
exemplo, uma das soluções en-
contrada foi a criação do Horizon 
Studio, para apoiar o processo de 
aprendizagem virtual, alicerçado 
num estúdio real, montado no 
campus de Carcavelos, com uma 
dinâmica de interacção com os 
alunos completamente diferente. 

Por outro lado, o online exigiu 
uma preparação e capacitação do 
faculty para novos contextos de 
sala de aula, e as metodologias 
e modelos pedagógicos foram 
adaptados para que não se perca 
a experiência de aprendizagem 
que o formato presencial oferece.

«Cada vez temos mais forma-
ções para níveis de complexidade 
funcional diferentes, e não neces-
sariamente faixas etárias distin-
tas. Desta forma, conseguimos 
capitalizar o network e tornar 
as experiências dos profissionais 
de cada área mais transversais. 
O que mudou foi a forma como 
apresentamos a nossa oferta de 
programas abertos. Estão orga-
nizados por jornadas, permitindo 
que o profissional possa mais 
facilmente escolher o programa 
mais adequado para o seu nível 
de maturidade na matéria, assim 
como procurar um tipo de apren-
dizagem mais alinhado com a 
sua expectativa (desde um foco 
na aplicação prática até a uma 
vertente mais estratégica)», diz 
Pedro Brito. 

emoções, que será um tema cada 
vez mais importante para lidar 
com situações de crise. Mas, não 
só. Ampliámos o nosso portefólio 
para enfrentar os principais desa-
fios actuais. A título de exemplo, a 
liderança em trabalho remoto ou 
hibrido é um desafio de liderança. 
É preciso redefinir conceitos sobre 
foco e rotinas, perceber como se 
criam relações de confiança e 
colaboração sem estar fisicamente 
no mesmo lugar. E, muitas vezes, 
sem sequer chegar a conhecer os 
colegas presencialmente», afirma 
Pedro Brito. 

Neste momento, assiste-se a uma 
mudança de paradigma na forma 

como se trabalha: de um workspace 
para um culturespace – espaço de 
manutenção de cultura e confiança, 
aprendizagem e colaboração, e 
de ancoragem cultural, que está 
a deixar de ser físico. «Por isso 
os escritórios não vão deixar de 
existir! Pelo contrário, precisam 
de adaptar-se para promoverem 
a criatividade e interação entre os 
colaboradores», sublinha.

FORMANDOS
No início, a adaptação a este 
contexto passou muito por levar 
para o formato online os modelos 
outrora entregues em formato 
presencial. Como nas restantes 
organizações, a Nova SBE teve 
de testar e desenvolver novas 
soluções digitais, caminhando 
evidentemente para a descons-

>> Pedro Brito, executive director 
for Executive Education & Business 
Transformation da Nova SBE

!
O OBJETIVO DA 
FORMAÇÃO DE 
EXECUTIVOS E 
DA NOVA SBE 

É CRIAR UM 
ECOSSISTEMA 
QUE PERMITA 

A PARTILHA DE 
CONHECIMENTOS 

QUE 
IMPULSIONEM O 
CRESCIMENTO 
INDIVIDUAL E 
COLECTIVO

TENDÊNCIAS
UMA DAS CLARAS TENDÊNCIAS ACTUAIS É A 
PROCURA DE FORMAÇÕES NAS ÁREAS DO DIGITAL 
E SUSTENTABILIDADE, PARA ALÉM DA INOVAÇÃO  
E LIDERANÇA QUE TÊM TAMBÉM EVOLUÍDO
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>> A Nova SBE 
reforçou, 
especificamente, 
a oferta na área 
da gestão das 
emoções, que 
será um tema 
cada vez mais 
importante 
para lidar com 
situações  
de crise

NOVA SBE
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olhar para o resto do ano de uma 
forma optimista. É esperado que 
grande parte da população esteja 
vacinada nos próximos meses,  
e já existem alguns sinais de re-
toma à normalidade. Mesmo no 
pico da pandemia, as empresas 
e os profissionais não desinves- 
tiram totalmente na sua forma- 
ção. «Para muitas pessoas, este 
período revelou-se numa opor-
tunidade para redesenharem 
os seus quadros de competên-
cias, actualizar conhecimentos e 
prepararem-se para o futuro. Por 
estas razões, acreditamos que, nos 
próximos meses, a tendência de 
procura se mantenha, até porque 
a educação está a representar 
uma das grandes chaves para a 
adaptabilidade em momentos 
de grande incerteza», conclui o 
executive director for Executive 
Education & Business Transfor-
mation da Nova SBE. 

O objectivo da formação de 
executivos e da Nova SBE é criar 
um ecossistema que permita a 
partilha de conhecimentos que 
impulsionem o crescimento indi-
vidual e colectivo. Neste sentido, 
a comunicação passa muito pela 
óptica da partilha desta missão 
com a comunidade, incentivando a 
participação e frisando que todos 
temos um papel a desempenhar. 
Foi a partir deste mote que surgiu 
o projecto “Role to Play”, da Nova 
SBE.  «Queremos também dar-lhe 
o empowerment para escolher o 
que e como aprender, dentro das 
nossas jornadas de aprendiza-
gem, numa expansão contínua 
de conhecimento em áreas com 
maior impacto de transformação 
individual e organizacional», refere 
Pedro Brito. 

Para além disto, a instituição 
tem uma estratégia de comuni-
cação muito assente na produção 

de conteúdos que acrescentem 
valor à comunidade. O objectivo 
é despertar o interesse para temas 
relevantes do contexto actual, 
incentivando desta forma o desen-
volvimento profissional. É sabido 
que os colaboradores das grandes 
empresas acabam por ter pouco 
contacto com colegas de diferentes 
equipas e geografias, não ultra-
passando a esfera dos contactos 
mais próximos. «Muitas das vezes 
os desafios que as empresas nos 
trazem prendem-se, precisamente, 
com o facto de não existirem esses 
contactos profissionais dentro da 
organização, sendo que a nossa 
missão é criar um ecossistema 
no qual seja possível trabalhar 
a cultura organizacional e um 
mindset alinhado e actual, para 
enfrentar os desafios com que as 
organizações se deparam», conta. 

Mesmo no contexto actual de 
incerteza, a Nova SBE continua a 

A Nova SBE acredita que as universidades têm a 
responsabilidade de ensinar, dar conhecimento 
e promover o desenvolvimento sustentável 
de forma global. A instituição sempre viu a 
sustentabilidade como a nossa missão de 
impacto na comunidade e, por isso, tornou-se no 
seu princípio basilar. Neste sentido trabalham 
em três pilares fundamentais: investigação 
aplicada em torno de temas relacionados com 
a sustentabilidade, um pilar focado na jornada 
educativa e finalmente um pilar de transformação 
das empresas. Todas têm como objectivo a 
criação de impacto, não só no nosso campus e  
nas vidas dos alunos, mas também na sociedade.

SUSTENTABILIDADE
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Não obstante o distanciamento 
físico, foi possível manter o en-
gagement da comunidade UPT 
através da realização de webinares, 
workshops e programa de tutoria 
e mentoring, entre outras inicia-
tivas. É de esperar que o ensino 
pós-pandemia, possa regressar ao 
presencial, que é, na sua essência, 
insubstituível, mas, parece-me 
que o sistema híbrido se deverá 
manter em 2021/22. 

A UNIVERSIDADE PORTUCALENSE 
DISTINGUE-SE PELA FORTE LIGAÇÃO 
QUE TEM COM O TECIDO EMPRESARIAL 
E COM A PREOCUPAÇÃO DE 
RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES

forte dinamização da tecnolo-
gia no ensino trouxe também 
vantagens inegáveis. No caso 
da Universidade Portucalense, 
há um aproveitamento da tec-
nologia para reforçar as fortes 
ligações que a instituição tem 
junto do tecido empresarial, e 
uma intensificação da ligação 
dos alunos com empresários e 

gestores a nível mundial. Em entrevista à Executive 
Digest, Shital Jayantilal, directora do departamento 
de Economia e Gestão da Universidade Portucalense 
(UPT), explica os desafios da instituição para o futuro.

Na vossa opinião, esta pandemia mundial veio alterar 
a forma como se ensina? Quais os principais desafios 
para o ensino pós-pandemia?
O confinamento, o distanciamento social, a crise 
económica e até a forma como convivemos... As reper-
cussões desta pandemia fizeram-se sentir a todos os 
níveis! No entanto, as sociedades, adoptando formas 
e ritmos variados, acabaram por realizar os ajusta-
mentos indispensáveis. O ensino não foi excepção. Foi 
necessário passar para um ensino tecnologicamente 
mediado, possível pelo enorme esforço e empenho 
por parte dos docentes, e colaboração activa que os 
alunos deram a todo o processo. 

A

MBA, PÓS-GRADUAÇÕES & FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS
ESPECIAL

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE

Na UPT, no primeiro confina-
mento, passámos para o online em 
menos de 48 horas!  Naturalmen-
te, a adaptação e aprendizagem, 
tem sido um processo dinâmico 
e contínuo, mas hoje estamos, 
alunos e docentes, seguramente 
mais preparados, mais resilientes 
e mais fortes. 

Na UPT, o ensino foi sempre 
centrado no aluno e foi algo que 
para nós se manteve como basilar. 

ENSINO CENTRADO 
NO ALUNO
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A forte dinamização da tecno-
logia no ensino trouxe também 
vantagens inegáveis. No caso da 
UPT, aproveitamos a tecnologia, 
para reforçar as fortes ligações que 
temos junto do tecido empresarial, 
e intensificar a ligação dos alunos 
com empresários e gestores a nível 
mundial. A título exemplificativo, 
no âmbito de um ciclo de webi-
nares centrado na discussão dos 
desafios/oportunidades do pós-

-COVID, intitulado “What’s Next” 
juntámos gestores de Singapura, 
Médio Oriente, Europa e Silicon 
Valley oferecendo uma visão ver-
dadeiramente global.

Na minha opinião, caminhamos 
para universidades que conjugam 
o espaço físico com o virtual, 
e afirmam-se como epicentro 
da aprendizagem, criatividade 
e inovação. Esta construção do 
ensino e da universidade de uma 
forma mais holística, com o reforço 
contínuo do trabalho em rede com 
os diferentes stakeholders (alunos, 
alumni, docentes, investigadores, 
empresas, parceiros, entre outros) 
será essencial para a universidade 
continuar a construir pontes entre 
indústrias, países e culturas. 

Os professores têm também acelera-
do a sua adaptação a novos modelos 
pedagógicos e de aprendizagem? 
A UPT distingue-se pela forte 
ligação que tem com o tecido 
empresarial e com a preocupação 
de responder às suas necessidades. 
Assim, a UPT tem ajustado as suas 
metodologias e conteúdos para 
melhor preparar os seus alunos 
para ultrapassar os desafios que 
as empresas enfrentam.

Os profissionais que frequen-
tem a formação executiva terão a 
oportunidade de fortalecer as suas 
competências técnicas, mas também 
a sua capacidade de perseverança 
e resiliência, num ambiente que 
estimula a criatividade e inovação, 
na resolução de problemas, cada 
vez mais complexos, que o mundo 
empresarial enfrenta.

O nosso corpo docente carac-
teriza-se pela solidez conceptual, 

experiência e forte ligação ao 
mundo empresarial e também 
por empregar metodologias de 
ensino-aprendizagem focadas 
nos alunos. A pandemia permi-
tiu acelerar esse recurso a novos 
modelos pedagógicos e de apren-
dizagem centrados na co-criação 
de conhecimento e competências. 

E em relação às soft skills? Houve 
um reforço destas em alguns dos 
vossos programas? 
A UPT tem como objectivo dotar 
os alunos com as competências 
técnicas imprescindíveis para o 
sucesso nas instituições que lide-
ram, mas também contribuir para 
reforçar as soft skills. A capacidade 
de liderança, de comunicação, de 
motivação, de gestão de conflito 
e de resiliência, são competências 
cada vez mais relevantes para 
ultrapassar os desafios que os 
profissionais enfrentam.

A UPT tem uma ligação muito 
próxima com as empresas, e por 
isso sempre se preocupou em 
formar gestores numa perspectiva 
transversal, complementado as 
hard skills com essas competências 
pessoais e relacionais. Da formação 
executiva da UPT, realço o MBA 
para Gestores de PME. Para estes 
profissionais poderem responder 
aos futuros desafios que se irão 
colocar às nossas empresas, terão 
que saber liderar e motivar as 
suas equipas, com a flexibilidade 
necessária para se adaptarem às 
mudanças, impulsionado a ino-
vação, no seio de negócios cada 
vez mais digitalizados. Por esta 
razão, a componente teórica do 
MBA, é complementada por uma 

DESAFIOS
A UPT TEM AJUSTADO AS SUAS METODOLOGIAS 
E CONTEÚDOS PARA MELHOR PREPARAR 
OS SEUS ALUNOS PARA ULTRAPASSAR OS 
DESAFIOS QUE AS EMPRESAS ENFRENTAM
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O NOSSO 
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DOCENTE 

CARACTERIZA-
-SE PELA 
SOLIDEZ 

CONCEPTUAL, 
EXPERIÊNCIA E 

FORTE LIGAÇÃO 
AO MUNDO 

EMPRESARIAL E 
POR EMPREGAR 
METODOLOGIAS 
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APRENDIZAGEM 
FOCADAS NOS 

ALUNOS
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forte componente prática através 
de estudos de casos reais, simula-
ções em ambiente empresarial e 
troca de experiências com outros 
empresários e líderes. Para além dos 
conhecimentos técnicos e científicos 
que os alunos do MBA adquirem, 
desenvolvem ainda competências 
interpessoais e relacionais, que 
são cruciais para o sucesso no 
mundo altamente competitivo e 
em constante mutança, em que 
vivemos. Adicionalmente, a for-
mação executiva da UPT, oferece 
a oportunidade de cultivar um 
networking transversal e global.

A experiência de aprendizagem 
da nossa formação executiva, e do 
MBA para Gestores de PME, em 
particular, irá permitir o desen-
volvimento dos profissionais em 
pensadores criativos e críticos, 
solucionadores de problemas e 
cidadãos e líderes orientados para a 
criação de valor nas suas empresas 
e agentes activos no progresso da 
nossa sociedade.

Como é que as universidades de- 
vem olhar hoje para a questão da 
sustentabilidade, visto que é muito 
mais do que o ambiente? 
A sustentabilidade é o desafio 
global mais significativo. Tem, 
em tempos recentes, ganho mais 
relevo, quer ao nível da sociedade 
em geral, quer no seio das insti-
tuições de ensino. As exigências 
impostas, em termos legais, pelo 
menos em parte, justificam o 
papel central que este desafio tem 
tomado. É a crescente preocupação 
dos diferentes stakeholders em 
garantir que a criação de valor vá 
para além da vertente económica 

e financeira, mas que contemple 
a criação de valor para os alu-
nos, colaborares, comunidades e 
sociedade em geral, que realça a 
abrangência da sustentabilidade. 
Tal como referido nos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, a sustentabilidade, aborda, 
para além da vertente ambiental, 
o equilíbrio com as necessidades 
económicas e sociais. É, também 
esta versão holística que consta 
como um dos objectivos estra-
tégicos na nossa Presidência da 
União Europeia. 

O desenvolvimento sustentável, 
nas universidades, é impulsiona-
dor de uma reflexão, realizada de 
forma colaborativa em diálogo 
com a comunidade, na procura 
e implementação de soluções. As 
universidades irão se colocar ao 
serviço da promoção da sustentabi-
lidade, adequando as suas formas 
de actuação e relacionamento. O 
ensino será conduzido pela preo-
cupação de dotar os alunos com 

conhecimento e competências para 
esse desenvolvimento sustentável. 

A abertura, a partilha e a trans-
disciplinaridade serão cada vez 
mais relevantes para estimular 
a inovação numa abordagem 
diferenciadora que, muitas vezes 
acontece nas fronteiras de dife-
rentes disciplinas. 

O papel social da universidade, 
defendendo a diversidade e a 
coesão social, e apoiando a sua 
comunidade, serão fulcrais para a 
promoção do desenvolvimento sus-
tentável. A universidade enquanto 
local de comunhão de diferentes 
ideias, abordagens e opiniões, e 
ponto de encontro e partilha de 
experiências e saberes, de pessoas 
de diversas origens, irá contribuir 
para uma sociedade mais diversa, 
pluralista e mais acolhedora. Neste 
sentido, as universidades terão um 
papel importante para atenuar as 
disparidades sociais agravadas 
pela pandemia. 

Com todas as incertezas, o que 
estão à espera que seja o resto do 
ano de 2021? 
A pandemia e subsequente crise 
económica e social continuarão 
a ter impacto no futuro próximo, 
sendo de esperar que 21/22 seja 
(mais) um ano desafiante! 

«A satisfação está no esforço e 
não apenas na realização», Ma-
hatama Gandhi.

Assim sendo, a comunidade UPT 
irá, sem dúvida, continuar, com 
o esforço e dedicação de todos, a 
formar alunos preparados para 
vencer os desafios, e motivados 
a contribuir para a melhoria da 
nossa sociedade. 
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directora do 
departamento 
de Economia 
e Gestão da 
Universidade 
Portucalense
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CASOS E CASOS SÉRIOS

OPINIÃO

e facto, as numerosas previsões 
feitas tanto pelos poucos espe-
cialistas como pelos numerosos 
amadores, em Portugal e no mundo 
inteiro, vieram sistematicamente 
a revelar-se erradas, umas vezes 
por defeito, outras por excesso. 
Sabemos pouco sobre a eficácia 
das diversas medidas adoptadas 
e, acima de tudo, temos tido uma 
enorme dificuldade em prever a 
evolução da situação no médio e 

longo prazo. É de facto possível prever a tendência no curto 
prazo (mais ou menos até duas semanas no futuro) mas a 
partir daí a evolução da pandemia depende de um número 
enorme de factores, muitos dos quais são desconhecidos: o 
comportamento da população, a imunidade adquirida, as 
condições meteorológicas, a existência de eventos específi-
cos que causem grande dispersão (super-spreading events) 
e muitos outros factores que não podem ser previstos com 
qualquer confiança.

Devido a esta imprevisibilidade, é natural que os governos 
tomem a opção de errar pelo lado do excesso de precaução, 
uma vez que uma nova explosão dos internamentos em 
hospitais e unidades de cuidados intensivos teria grandes 
custos humanos e materiais. No entanto, é preciso reco-
nhecer que errar pelo lado da cautela excessiva também 
não é isento de custos, sociais e económicos, que importa 
minimizar, porque são muito significativos.

O pouco esclarecedor diagrama bidimensional que o go-
verno decidiu apresentar (o famoso semáforo) não ajuda a 
ter uma ideia particularmente clara da situação. Justifica-se 
que no eixo horizontal (também chamado das abcissas) esteja 
o indicador Rt, o agora famoso índice de transmissibilidade 
do vírus. Quando esse valor é superior a um, a epidemia 
cresce de forma aproximadamente exponencial, criando o 
potencial para um aumento grande do número de casos no 
futuro que pode vir a causar, novamente, problemas sérios 
ao sistema nacional de saúde. Já a grandeza que é usada para 
graduar o eixo vertical (ou das ordenadas), o número médio 
de novos casos diários por cada 100.000 habitantes, é pouco 
informativa porque o seu significado muda à medida que a 
população vai ganhando imunidade por via do processo de 
vacinação. Com efeito, é completamente diferente a situação 
onde temos 300 casos por dia quando estes casos são uni-
formemente distribuídos por toda a população e a situação 
em que os casos se concentram nas camadas mais novas da 
população, que têm muito menor risco de hospitalização. 
Dado que a probabilidade de um caso vir a requerer hos-
pitalização cresce rapidamente com a idade do paciente, o 
que é importante, de facto, é ter uma estimativa do número 
de casos que, dentro de dias, virão a requerer tratamento 
hospitalar ou mesmo internamento nos cuidados intensivos.

Uma vez que são conhecidas as estatísticas, por idade, 
dos casos que tiveram necessidade de internamento no 
último ano, e que são conhecidas também as estatísticas, 
por idade, dos casos agora detectados, é trivial calcular um 
índice que estime o número de casos, agora detectados, que 
irão necessitar de tratamento hospitalar. Este deveria ser o 
índice que deveria nortear a actuação do governo, e não o 
número total de novos casos, que é enganador (e demasiado 
pessimista) numa situação em que, por força do processo 
de vacinação, a esmagadora maioria dos mais idosos está 
protegida das variantes mais graves da doença. A utilização 
deste índice, em vez do número bruto de casos, permitiria 
tomar decisões mais esclarecidas e que melhor reflectem 
o risco real de virmos a ter uma nova vaga que esmague o 
sistema de saúde. 

D
No que respeita à pandemia de 

COVID-19 existe, talvez, um 
único ponto sobre o qual existe 

um acordo generalizado: a 
sua evolução a médio e longo 

prazo é difícil de prever
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