
“... o foco em iniciativas de negócios 
mais analíticas e tecnológicas é crucial 
para o desenvolvimento organizacional, 
sem esquecer que estas terão que estar 
integradas com as políticas de gestão, 
cadavez mais atentas a aspetos sociais, 
económicos e ambientais.....”

Pedro Neto
Partner



FÓRUM

Desafios e afirmação de tendências 
vão marcar o próximo ano  

PEDRO NETO 
Partner de Corporate Finance 
da Moneris

 Quais as perspetivas para a atividade de consultoria em 2022?

O ano de 2022, fruto das recentes 
alterações das dinâmicas 
económicas, devido ao efeito do 
surto pandémico, será um ano 
ainda imprevisível no que respeita 
ao comportamento do consumo e 
consecutivamente com os 
respetivos reflexos na economia e 
seus atores. 
Estes reflexos, ainda de alguma 
forma imprevisíveis, poderão e 
terão certamente reflexos na 
atividade de consultoria, sendo 
que, a tendência que vinha a ser 
preconizada terá certamente, em 
2022, uma alavancagem com 
maior relevo, onde se pode por 
exemplo destacar evoluções ao 
nível de três principais variáveis, os 
clientes, os processos e os 
recursos humanos. 
No que respeita à vertente 
relacionada com os clientes, 
haverá uma perceção dos mesmos 
para a necessidade do incremento 
da qualidade dos serviços de 
consultoria, onde cada vez mais o 
profissionalismo se irá impor ao 
relacionamento e conhecimento 
interpessoal. 
Ainda nesta vertente, e que se 
conjuga com a variável dos 
processos, teremos a comunicação 
com os clientes, de forma remota e 
personalizada, muito assente em 
formatos simples e de fácil 
usabilidade, como é o caso de 
aplicações, onde, a automatização 
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2022 vai ser um novo desafio. 
Empresas, pessoas e sociedade já 
vão poder refletir sobre seu futuro, 
em vez de apenas tentarem 
sobreviver num cenário de 
incerteza, neste novo normal, que 
não remonta aos tempos de pré-
pandemia (e sim, as próximas 
gerações vão discutir as Eras pré-
Covid-19 e pós-Covid-19 nas aulas 
de História, de Economia e de 
Sociologia pelo impacto profundo 
que este tema teve no mundo). 
Após o choque (também) financeiro 
que arrasou as economias, qualquer 
empresa vai precisar de um 
acompanhamento especializado e 
personalizado, é neste ponto que 
vemos o futuro da consultoria: 
Focar nas pessoas; Focar no 
detalhe, cada projeto é um projeto 
com a sua alma; e Focar no Futuro, 
embora seja difícil prevê-lo com 
tantos imponderáveis, “Estratégia à 
prova de tudo”, vai ser o serviço 
mais procurado. 
Na Moss & Cooper, acreditamos 
que os novos pacotes de incentivos 
para as empresas, através do 
PT2030 e do PRR são uma 
oportunidade e estamos prontos 
para ajudar os nossos clientes na 
construção de uma estratégia sólida 
de médio-longo prazo. Encontrar a 
melhor forma de financiamento para 
a retoma da sua atividade e 
crescimento dos seus negócios vai 
ser crucial. 
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O ano de 2022, será um arranque 
definitivo das ténues tendências 
que já vemos em 2021: consultoria 
na área de transformação digital 
(não apenas no front-end, 
comercial e marketing, mas 
também na digitalização da função 
financeira, e de outros processos 
críticos), mas também em diversos 
sectores de elevado potencial: 
logística, transporte, robótica e 
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dos processos terá que ter 
interfaces com estas ferramentas 
de comunicação, por forma a que 
os clientes tenham acesso às 
informações de relevo para a 
gestão das suas empresas em 
tempo útil e em qualquer momento 
ou local.   
Já no que respeita aos processos, 
haverá enormes desenvolvimentos 
na automatização dos mesmos, 
com uma crescente otimização e 
introdução de mecanismos 
automáticos, associados à 
implementação de tecnologia que 
integre inteligência artificial 
Um dos outros elementos com que 
a atividade de consultoria de irá 
deparar ainda mais em 2022, está 
muito assente da necessidade de 
integração de equipas altamente 
preparadas e profissionais, onde 
as competências comportamentais 
certamente que irão também 
ganhar relevo em relação às 
competências técnicas, que muito 
poderão ser alavancadas no seio 
das próprias organizações. 
Assim, 2022 trará certamente 
grandes desafios em termos de 
captação de recursos humanos, ao 
nível da comunicação e na 
automatização de processos, onde 
o foco em iniciativas de negócios
mais analíticas e tecnológicas é
crucial para o desenvolvimento
organizacional, sem esquecer que
estas terão que estar integradas
com as políticas de gestão, cada
vez mais atentas a aspetos sociais,
económicos e ambientais.

Do nosso lado, o que 
perspectivamos para 2022 será: 
apoiar as empresas nos seus 
processos de transição digital, na 
otimização do trabalho à distância, 
na formação online e na criação de 
serviços digitais que não existiam 
antes, focarmos ainda mais nas 
pessoas, com acompanhamento 
especializado e personalizado para 
os clientes; e continuar o caminho 
que temos vindo a desenvolver de 
apoio aos projetos sustentáveis e 
de impacto, através da colaboração 
com importantes players nacionais 
e internacionais que atuam nos 
mais diversos sectores relacionados 
com o desenvolvimento sustentável. 
A Economia Azul, por exemplo, tem 
sido uma área muito importante 
para a Empresa, com forte 
incidência na estratégia de 
financiamento e desenvolvimento 
de negócio para as empresas do 
sector.

claro está em toda a consultoria 
relacionada com “data”. A 
digitalização de processos permitirá 
às organizações terem à não, mais 
dados do que nunca. Ter dados, ter 
informação e não os saber analisar, 
interpretar e correlacionar de 
acordo com a sua natureza de 
nada serve. As organizações têm 
cada vez mais em seu poder dados 
de clientes, do publico em geral, de 
potenciais targets. Projetos de 
consultoria nas áreas de machine-
learning, data analytics, blockchain 
e data reporting, entre outros, 
serão oportunidades a que se deve 
estar atento. 
Outra área de crescente interesse, 
e estou finalmente convencido que 
não é uma moda, tem a ver com o 
ESG (Environment, Sustainability, 
Governance). Este tema será uma 
oportunidade para i) projectos de 
data reporting (não só informação 
financeira, sendo relevante uma 
integração do processo de recolha 
e reporting de informação 
operacional - PowerBI, entre muitos 
outros), ii) Governance/GRC 
(análise de riscos de negócio e de 
processo, e sistema de gestão de 
risco e controlo interno), bem como 
iii) análise de conceitos mais
estratégicos
(sustentabilidade/eficiência do
negócio/correcta utilização de
recursos, ambiente/pegada
carbónica) e iv) responsabilidade
social (reputação / propósito / give
back to the community). A
necessidade e livre consciência das
organizações de que este reporting
é fundamental, virá reforçar a
necessidade de revolucionar todo o
fluxo de informação, de processos
e de sistemas de informação, para
que os resultados dos projectos e
medidas implementadas nestas
áreas, possam ser adequadamente
recolhidas e divulgadas.
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