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TRANSFORMAÇÃO
PARA O DIGITAL
É UMA REALIDADE
O digital está hoje no centro de todas as estratégias. E impõe verdadeiras alterações de paradigma aos modelos de
negócio em todas as áreas, para dar resposta a novas realidades e garantir o futuro. Focadas no cliente, as empresas/
organizações estão a transformar-se profundamente, através de uma utilização massiva das TIC. Todos os players do
ecossistema garantem que as oportunidades são muitas. Mas também as ameaças e desafios a ultrapassar.

Rogério Carapuça – Presidente, APDC

Digital, redes, mobilidade, cloud computing, big
data/business analytics, social media, IoT, OTT’s,
criação de valor, conteúdos, exclusividade. A
Internet veio mudar o mundo. Beneficiando da
aceleração tecnológica, está na base de uma
verdadeira alteração de paradigma na economia e
na sociedade. Que não vai ficar por aqui. Hoje, o
mundo é global, graças às redes com crescentes
capacidades e a dispositivos cada vez mais
inteligentes. Há novos players disruptivos, novos
modelos de negócio, novas oportunidades e novas
ameaças. O online está agora no centro de todas
as estratégias. E o cliente é o foco para garantir o
futuro. Há muitos desafios para ultrapassar, mas
também muitas oportunidades para aproveitar.
Das metas e objetivos europeus ao papel da
regulação, passando pelos fornecedores, clientes
e pelos media, o Digital Business Summit reuniu
todos os players do ecossistema para um debate
que marcou a agenda nacional.

3

acesso dos utilizadores à informação e conteúdos,
não sendo permitida a priorização do tráfego, a não
ser em situações específicas, a mudança implicará
mais responsabilidades para os reguladores.

Fátima Barros - Presidente da Anacom e do BEREC

DIGITAL SINGLE MARKET
O digital é atualmente a grande aposta da Comissão
Europeia para voltar a posicionar a Europa como
um grande player mundial. Já apresentou o seu
projeto para construir um mercado único digital
europeu e está a rever todo o quadro regulatório
para as comunicações. Este foi o primeiro tema em
debate, na Sessão ‘Digital Single Market’, que teve
como key note speaker Fátima Barros, presidente
da Anacom e do Berec, organismo europeu que
reúne os 28 reguladores da UE.
Comentando o acordo europeu sobre a extinção do
roaming a partir de junho de 2017 e as novas regras
para a neutralidade da Internet, a oradora começou
por considerar que o roaming é um tema complexo.
E que a decisão terá impactos significativos nos
operadores, tendo em conta que o prazo definido
será demasiado curto para o ajustamento. É que
os vários mercados europeus são assimétricos,
apresentando panoramas distintos. No caso
português, antecipa que o impacto será grande
em termos de perda de receitas, dado o número
elevado de turistas que o país recebe. E isso colocará
muita pressão sobre as redes. Já no que respeita à
neutralidade da rede, onde o princípio passa a ser do

Para a líder do BEREC, há pela primeira vez nesta
nova estratégia do Digital Single Market uma
preocupação em torno do tema da procura do
digital e de criar incentivos para a sua dinamização,
tornando as populações mais inclusivas. “Isto é
crucial e terá um impacto brutal na regulação e
no que será ela nos próximos anos”, antecipa.
Sendo a conetividade um tema chave na Europa,
considera-se que é necessário aumentar a
velocidade, cobertura e a qualidade das redes. Isto
porque continuam a existir problemas. Há ainda
falta de cobertura das zonas rurais. E a adesão dos
europeus ao digital, especialmente às redes de alta
velocidade, tem que ser incrementada. O objetivo
é ter uma Europa totalmente conectada e evitar a
exclusão de cidadãos.
O tema tem sido discutido e mesmo entre os
reguladores “há muitas perguntas e posições
diferentes”. Por isso, Fátima Barros defende a
flexibilidade. “Não há uma solução única para todos
os mercados. Não é possível aplicar as mesmas
medidas”. Salienta a necessidade de se ter os
mesmos objetivos. E de se promover a concorrência,
que é “crucial para podermos ter investimento”.
Revisão do conceito do serviço universal de
comunicações e regulação dos OTT’s são outros
temas que impõe reflexão, respostas e decisões.
Porque o setor é hoje “um complexo ecossistema
digital sem limites bem definidos”, com alterações
profundas na estrutura de mercado.
Para a oradora, “não queremos criar gaps na
regulação mas também não queremos ter excesso
de regulação. Precisamos de mais legislação e
harmonização”, defende. Num mercado europeu
muito competitivo, com muitos players e grande
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qualidade de serviço, é preciso “olhar para o futuro
e tentar perceber quais são as falhas de mercado e
definir regulação adequada para lhes dar resposta”.
O que é um grande desafio para os reguladores.
Destacando que “ninguém fala de Portugal como
um caso de sucesso. Mas somos um mercado
que dá cartas”, entende que os players nacionais
têm que ser mais ativos a nível europeu. “Existem
muitas questões e poucas respostas. Estamos
abertos a todas as discussões com o mercado. É
fundamental para a visão de futuro”.
No debate que se seguiu, moderado por Joaquim
Carvalho Ribeiro, Associate Partner da Deloitte,
estiveram em destaque temas como a mudança
para o novo paradigma digital, assim como as
grandes tendências e o seu impacto no mercado.
Esta transição, que terá que ser feita com soluções
inovadoras, é considerada inevitável. Para Sandra
Ferreira, Chief Technology Officer da Microsoft, a
“mudança de modelo para o paradigma dos serviços
digitais, com soluções inovadoras, é inevitável”.
Num mercado onde a criação de serviços digitais
cada vez mais massificados já é uma realidade e
não uma tendência, a aposta na cloud assume-se
como fundamental no processo. E a tecnologia veio
democratizar o acesso: “todos têm hoje acesso a

Sessão Digital Single Market

todas as ferramentas tecnológicas. Estas põem
os pequenos a par dos grandes. Dá-lhes uma
capacidade grande”.
Nos próximos anos, os temas em discussão serão
a comodotização e a inovação em novas ofertas. E
a cloud assegurará, na visão desta responsável, o
desenvolvimento do mercado, conferir segurança
a todo este movimento. A aposta no mobile será
fundamental, já que permite aceder a tudo, à
medida e com controlo. Por isso, o smarphone
será “a porta de entrada fundamental para aceder
a conteúdos”.
Conteúdos onde hoje ainda persistem grandes
diferenças entre mercados, como destaca
Jorge Graça, administrador da NOS. Há ciclos
de exploração distintos e complicados de gerir
em termos económicos, para permitir que os
“conteúdos fluam livremente”. “Temos um
mercado de pay tv muito desenvolvido e muitos
conteúdos disponíveis. Mas o balanceamento
dos custos é complexo”. No caso dos operadores
de comunicações, têm sempre a componente
física – as redes – que são fundamentais. Mas
há também os serviços para colocar em cima
destas redes. E é nesta área que os operadores
terão que se transformar. “Sob pena de serem
ultrapassados por outros players, como os OTT, e
de não serem competitivos”, alerta. Por isso, há aqui
uma “fortíssima necessidade de transformação”,
tendo que se definir temas fundamentais como
serviço ao cliente e a oferta.
João Mendes Dias, administrador da Vodafone,
não tem dúvidas de que “temos em Portugal
redes e serviços de muita qualidade e condições
competitivas muito agressivas”. Neste cenário,
a Internet das coisas é um dos fatores de peso
no que hoje se discute no mundo e na economia
digital. E já há em Portugal um desenvolvimento
muito grande de soluções próprias neste âmbito,
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até porque, cada vez mais, estará tudo ligado. Para
o orador, as redes, serviços, acesso, harmonização
de legislação e transferir o controlo para o
utilizador são os grandes objetivos no setor. Os
operadores têm que garantir que as condições
de acesso do mercado são as mais adequadas.
Especialmente das empresas. Porque “o digital
permite e exige uma transformação de toda a
empresa”. Aqui, há um verdadeiro “trabalho de
evangelização” dos operadores, mostrando todo
o potencial disponível. O estímulo à economia
digital passa também pelo combate à iliteracia,
considera a responsável da Microsoft. “Temos que
ter pessoas capazes de aproveitar os serviços”,
o que se faz fomentando a adoção da tecnologia
a todos os níveis. Até porque “Portugal pode ter
um papel muito importante na economia digital”.
Jorge Graça salienta ainda o país tem “uma base
tecnológica extremamente avançada”, pelo que tudo
depende de um ecossistema que ajude a fomentar
inovadores. “Estamos claramente alinhados em
querer fazer”. E João Mendes Didas reforça a
ideia: “Há capacidade nacional já demonstrada. O
pioneirismo na convergência de áreas das telcos e
das TI contribuiu para isso”. A “homogeneidade da
regulação é aqui fundamental”.

DA INFORMAÇÃO AO CONHECIMENTO
E num mundo onde a informação se multiplica, como
conseguir ter conhecimento? O tema foi debatido
na sessão ‘Da Informação ao Conhecimento: como
criar valor’, que reuniu responsáveis das grandes
empresas de TI presentes no mercado nacional
num debate moderado pelo jornalista Idalécio
Lourenço. Dados, cloud, mobile e social são as
grandes dinâmicas do digital que convergem e
que estão a mudar o mundo, como destaca Lara
Campos Tropa, Diretora Divisão de Marketing,
Comunicações e Cidadania da IBM. Sendo os
dados o novo recurso natural, estão a redefinir as
vantagens competitivas e a transformar indústrias
e profissões, através de uma nova linguagem de
negócio. O que também é potenciado pela cloud,
que já não é uma mera opção tecnológica mas sim
um novo modelo de negócio. Já o mobile e o social
transformaram a forma como nos relacionamos.
Hoje, todas as estratégias se centram e estão
viradas para o cliente digital, que está a forçar
a transformação das empresas. Perante esta
oportunidade de negócio, “é preciso transformar
rapidamente e atuar de forma decisiva, com
capacidades analíticas para tomar decisões”,

Sessão Da Informacao ao Conhecimento
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de forma a impactar o cliente “de uma forma
integrada e segura”. Este é um caminho de
transformação que está a ser percorrido por
todos, fornecedores TIC e empresas de todas as
áreas. Porque “a tecnologia deixou apenas de ser
fator de eficiência e desempenha cada vez mais um
papel transformador e crucial para organizações”.
Um dos grandes drivers da transformação,
potenciada pelo digital, foram nos novos players
disruptivos como a Uber, o Facebbok, a Alibaba
ou a Airbnb. Para Filipe Ribeiro, EMEA Director BIG
DATA Solutions da HP, “mudaram radicalmente
a forma como se faz negócio”. a informação é
agora o “bem mais estratégico para qualquer
organização, independentemente da área de
atuação. Mas é também o maior risco”. Porque tem
que ser utilizada de forma regulada, controlada,
segura e garantindo que o negócio não para.
“Transformar informação em conhecimento é o
desafio de todos”, porque a informação tem que
ser tratada e o desafio é saber “tirar partido dela
e criar valor”.
As ferramentas tecnológicas como o big data,
IoT, cloud, predictive representam, neste cenário,
uma vantagem competitiva para as empresas. Rui
Gaspar, Head of HANA, Technology & Analytics da
SAP, defende mesmo que “a utilização agressiva
da tecnologia é a única maneira das empresas
evoluírem e terem vantagens competitivas no
mercado”. Há que “reimaginar o negócio do ponto
de vista dos clientes. Pensar que tipo de serviço
podem dar e depois montar o negócio”, sendo a
análise da informação fundamental à tomada de
decisão nas organizações. Para este responsável,
“tornar os equipamentos sensorizados, inteligentes
e conectados está a transformar a concorrência
e a redefinir as indústrias”. Porque “ IoT significa
ter inteligência nos processos operativos. E toca
todos os aspetos da nossa vida e de todos os
negócios”.

A analítica é igualmente fundamental na
transformação dos dados, permitindo atrair mais
clientes, interagir com eles e envolvê-los. Para Luis
Bettencourt Moniz , Diretor de Marketing do SAS, “é
preciso perceber e segmentar canais de interação
e redefinir estratégias digitais e de conteúdos”. E
“interagir com os consumidores, entendendo as
suas necessidades e experiências, num ambiente
de partilha”. Aqui, ser multicanal é crítico, assim
como ter uma gestão de dados eficiente, com
infraestrutura analítica e decisão em tempo real. “Ter
uma arquitetura da informação, com a integração do
mundo digital e físico, para previsão única de cliente
é fundamental. A tecnologia dá capacidade de decidir
em tempo útil”, considera. E ter uma cultura analítica
“implica ter algum distanciamento e mente aberta
por parte dos decisores”.
Todos foram unanimes em considerar que a mudança
para o digital está em curso em todos os setores,
para ganharem vantagens competitivas e globalizar.
E que as empresas, para serem competitivas e
crescerem, têm que passar por este processo de
transformação. Uma transformação que terá que
começar pela utilização da tecnologia para resolver
um problema e expandir essa utilização para outras
áreas.
DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
Mas como é que está a ser feita esta transformação
do negócio para o digital? Quais são as principais
tendências? Para responder a este tema, o Digital
Business Summit contou com dois oradores
internacionais que deram a sua perspetiva do
mercado. Com o mote ‘The Digital Journey’, MariaJose Sobrini, Consulting Director EMEAR da Cisco,
abordou as diferenças entre os novos players e as
empresas tradicionais na sua relação com o digital.
Os novos players caraterizam-se pela enorme
rapidez e inovação, tendo grande capacidade de
resposta às necessidades dos consumidores.
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– para “acelerar a transformação do negócio com
a fast IT”. E não vai ser fácil. Antecipa-se que em
2020 cerca de 75% dos negócios vão tornar-se
digitais. Mas só 30% dos esforços de digitalização
terão sucesso.

Maria-Jose Sobrini - Consulting Director EMEAR, Cisco

O que está a provocar uma grande disrupção no
mercado, com novos modelos de negócios e maior
criação de valor, deixando as grandes empresas
“nervosas. As incumbentes estão a ser afetadas
pela disrupção digital. Atravessam uma fase de crise
existência. Mas precisam de repensar rapidamente
todo o negócio”. O problema é que ainda não estão
a “considerar seriamente esta disrupção”. Mas com a
passagem da Internet das Coisas para a Internet de
tudo, “a próxima fase, com todas as coisas ligadas:
pessoas, dados, processos e coisas”, haverá uma
reinvenção dos negócios e a criação de novos modelos
de negócio, nas empresas e nas organizações.
“Há um grande potencial da IoE”, refere a oradora,
destacando que os “players tradicionais têm que
repensar onde se querem focar. Não precisam de
estar em todas as áreas”, mas terão que responder
aos novos players, com “projetos disruptivos, que
passam pela inovação, experimentação e rápida
execução”. Estes são muito ágeis a capturar espaço
e “trazem muito rapidamente uma ideia para um
projeto de mercado, o que é muito difícil de fazer
para uma grande organização”. Certo é que estes
“disrupters vão substituir rapidamente as empresas
tradicionais”, pelo que estas terão que utilizar as
suas forças - clientes, dados, ativos e tecnologia

Neste processo de mudança, “criar uma experiência
para o cliente é fundamental”, acrescenta Juan
Llaneza, VP Business Development, FJORD
Design and Innovation da Accenture Interactive.
Para o orador, que apresentou a sua perspetiva
sobre os “‘Living Services-From Transactions to
Relationships”, há que passar das transações com
o cliente para uma relação. Porque só ela poderá
gerar mais transações. E este processo faz-se com
uma fusão entre o físico e o digital.”A chave é criar
uma experiência, gerando relações com os clientes
e fomentando mais relações”, explica. No fundo,
tenta-se “fornecer narrativas aos clientes. É o que
por exemplo a Apple faz. E se o cliente se apaixona
pelo serviço, ele será o melhor canal de marketing”.
Para este responsável, “com o digital, as fronteiras
diluem-se”, o que que poderá ser uma oportunidade
ou uma ameaça. Tudo dependerá da visão que a
organização tenha. Ela terá que passar de uma
“empresa passiva e impessoal, baseada em

Juan Llaneza- VP Business Development,
transações, correndo oFJORD
risco
da não diferenciação,
Design and Innovation da Accenture Interactive
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para uma empresa relacional, que faz parte da vida
dos seus clientes. O grande desafio das empresas
é a qualidade das suas interações”. E não tem
dúvidas de que “vivemos um momento espetacular
dos living services. Com a digitalização de tudo”,
num ambiente em que as empresas se terão que
focar nas relações e experiências. Com uma visão
de longo termo, mantendo as suas promessas,
com simplificação e transparência.
CLIENTES: O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
E os clientes das TIC estão de facto em processo
de transformação. A velocidades diferentes,
consoante o setor e o tipo de atividade. Roland
Thienpont, IP Cloud Networking Director da AlcatelLucent, e key note speaker desta sessão, moderada
pela jornalista Rosália Amorim, não tem dúvidas de
que as empresas “estão a tornar-se em empresas
de TI”, cada vez mais centradas na experiência do
consumidor. Hoje, o ‘everything as a service’ é uma
grande tendência. Assim como o recurso à cloud. E
cita o caso da banda larga, onde o IT as a service,
a cloud hibrida, o big data, as plataformas abertas
e a cibersegurança são as linhas estratégicas da
mudança.
O trabalho desenvolvido neste setor mostra que
“trabalhar de uma nova forma significa ainda
ter novas parcerias, conhecimento e evolução e
capacidade de disrupção”. Porque perante uma
nova onda de utilizadores móveis e online, “é preciso
novas respostas e tipos de transações. Sob pena
de perder clientes”.Até porque há novos players
como a Google que já são concorrentes, tendo
mesmo licenças bancárias em alguns mercados.
Outra área de uma indústria que é cada vez mais
digital é a saúde, por questões de custos e de
organização. Aqui, há que saber combinar serviços
reais com virtuais para ter sucesso. E “ninguém
pode hoje esperar até ter a solução final para a
infraestrutura digital. Se não nos mexermos, outro

o fará. É preciso mudar”. A experiência da banca
mostrou que “é preciso trabalhar em pequenas
equipas e começar por áreas. Ter um roadmap de
implementação e envolver as pessoas, com novos
processos, novas tecnologias e novas formas de
operar”.
Quem tem vindo a apostar forte nesta mudança é
a Volkswagen Autoeuropa. Fernando Pinéu, Diretor
do Departamento de Engenharia Industrial, garante
que o projeto tem passado por “transformações
profundas”, alargando a oferta de produtos e
estendendo a sua internacionalização, para além
da produção de veículos Hoje, 99,1% da produção
destina-se a exportação, tendo um projeto um
volume de vendas anual de 1,78 mil milhões de
euros. E a estratégia é simples: o grupo tem
uma política global, competindo a cada uma das
unidades desenvolvê-la de acordo com as suas
características próprias.
Um dos projetos desenvolvidos em Palmela foi uma
plataforma digital – o KPI – para conseguir gerir a
“complexidade de informação da Autoeuropa, que
é enorme”. Trata-se de “uma ferramenta simples e
intuitiva de gestão e auxiliar na tomada de decisões.

Controla a performance
e estratégia”. E o maior
Sessão Clientes O desafio da Transformação Digital

9

desafio foi o envolvimento de toda a organização
para poder usar e tirar partido deste sistema, que
foi desenvolvido internamente. Para o gestor, a
inovação é fundamental.
Da indústria automóvel para a banca online, um
projeto do BCP que nasceu em 2001 mas que foi
reinventado em 2010. Hoje, o ActivoBank “é um
banco digital mas com um toque humano nas
interações fundamentais. Desenhado ao pormenor
para simplificar vida das pessoas”, como refere o
seu CEO, Nélson Machado. Tem atualmente cerca de
85 mil clientes e “uma ambição enorme”, tendo em
conta que os consumidores digitais já representam
mais de metade da população total nacional. Os
seus principais concorrentes são todos os bancos
tradicionais e não os projetos online e o Activo
Bank alavanca a sua estratégia no conhecimento
do cliente e em estar junto dele. Nomeadamente
através das redes sociais, com destaque para o
Facebook, “um grande pilar no conceito de alavancar
o projeto”, para além do mobile e o online.
E os seus clientes fazem quase tudo online no
ActivoBank, que tem apenas “14 sucursais, pontos
a mostrar que existimos”, tendo sido desenvolvidos
processos céleres e com custos mais baixos para
potenciar a utilização. “Somos um banco2.0+, com
oferta simples mas muito completa. Estamos a
crescer muito em clientes e níveis de satisfação.
Com um engagement eficaz”, garante o gestor.
Que explica ainda que o ActivoBank hoje é um
laboratório de ideias para o grupo, pelo que muito
do investimento foi partilhado com o acionista.
“Como há muita gente a tentar descobrir e seguir o
caminho da banca digital, é preciso pensar sempre
em cenários de futuro. E antecipar”, explica.
MEDIA: NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO
Os media são um dos setores que mais se tem
transformado, em resposta aos desafios do digital.

Novos players disruptivos assentes no online, novas
tecnologias e novos consumidores, mais exigentes e
intervenientes, têm obrigado a verdadeiras mudanças
de paradigma. Como começou por destacar Rodolfo
Correia, Head of TV&M Practice RMED da Ericsson
e key note speaker da última sessão deste Summit.
Baseando-se na análise do grupo que integra, o orador
antecipa que no mundo da sociedade em rede, qualquer
dispositivo em 2020 que tenha ecrã terá possibilidade
de ter serviços de vídeo. “O que vai mudar tudo”, já que
o vídeo terá um papel disruptor em toda a cadeia de
valor. É o novo jogo da televisão”.
Destacando que “há uma panóplia de interesses na
cadeia de valor que é importante compreender”,
considera que a “aposta nos conteúdos e na monetização
é fundamental”. O movimento de consolidações das
TIC tenderá a aumentar, para os players reforçarem
a sua escala e reforçarem as respostas aos Over the
Top (OTT’s), que estão também a tentar chegar ao
consumidor com ofertas cada vez mais inovadoras.
Por isso, “a reinvenção do bundle de serviços e a
personalização serão fundamentais. Com acesso
transparente aos conteúdos”. A agregação inteligente
de conteúdos e experiências e exclusividade serão
apostas não apenas para os broadcasters e content
providers, mas de todo o ecossistema das TIC. É que
“se o conteúdo não deixará de ser o king, a escolha será
a queen”. O que significa que a diferenciação passará
cada vez mais por um smart bundling e por agregação
de conteúdos transversal, seja linear ou não linear.
As estratégias que estão a ser desenvolvidas pelos
vários grupos de media do mercado nacional ficou
bem patente no debate que se seguiu, moderado por
Manuel Lopes da Costa - Partner and Advisory Leader
da PwC. Comentando as grandes diferenças hoje
entre os modelos de negócio seguidos pelos Estados
Unidos e pela Europa e Portugal, João Galveias - Diretor
Serviços Digitais e Multimédia da RTP, começa por
destacar que o “ mercado está a mexer” em todas as
frentes e já estão a ser adotadas algumas das soluções
norte-americanas. Na oferta free-to-air, por exemplo,
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Sessao Media Novos modelos de Negocio

exemplos como o da RTP Plyaer e do TVI Player
comprovam-no. Embora ainda falte fazer o caminho ao
nível o modelo de negócio comercial, tendo em conta
que o ecossistema ainda não está preparado para as
novas formas de comercialização do vídeo.
Estão ainda a ser adotadas novas formas de distribuição,
como o France TV Zoom, da France Telecom. E nas
ofertas premium de televisão, onde os OTT, sustentados
na sua base de clientes, estão a evoluir para novos
formatos. Ou ainda ofertas para os digital natives,
como o Netflix. No final, quem vai ganhar esta guerra?
Para este responsável, serão, para já os consumidores,
que ficam com novas formas de consumir conteúdos
que não eram sequer vislumbráveis há alguns anos.
“De resto, isto não é uma guerra, é um caminho. Vamos
ter de chegar a algum lado. E de certeza absoluta que
será melhor para os consumidores”.
A Fox está já a avançar com novas ofertas, respondendo
aos atuais dois grandes vetores de transformação do
consumo de tv: multiscreen e on-demand. Estes são
particularmente relevantes no tipo de conteúdos que
o grupo disponibiliza. Tendo em conta que na Europa,
cerca de 20% do consumo de produtos Fox já é feito
em modo não linear, avançou-se com o Fox Play, já
disponível também em Portugal. Como explica Vera

Pinto Pereira, Managing Director da Fox , “deixámos
de pensar que fazemos e vendemos canais. Hoje,
fazemos e distribuímos marcas com uma experiencia
de entretimento e de conteúdos. Com critério editorial
claro e conteúdos de qualidade e exclusivos. É um
modelo de negócio muito similar ao do Netflix”, em
linha com os novos tipos de consumo.
E como combater a ameaça da pirataria? Como destaca
Rolando Oliveira, administrador da Global Media Group,
“a pirataria é um problema que resulta da dinâmica das
telecomunicações. Nasce com os serviços de televisão
avançados”. O desenvolvimento do mercado trouxe
muito valor para a cadeia de valor. E a capacidade
da largura de banda, aliada à crise atual, promove a
pirataria, que afeta a indústria “em centenas de milhões
de euros”. A resposta dos players tem passado por
procurar alternativas em termos de ofertas, com
novos pacotes, preços mais baixos e multiscreen.
Que respondam a tendências como a mobilidade e o
multiplataforma. E que garantam a monetização da
oferta.
O problema hoje é que os produtores de conteúdos não
conseguem que os distribuidores lhes paguem o devido
valor pela sua oferta nas respetivas plataformas. Este é
um “jogo que vai sempre existir. Mas todos acreditamos,
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operadores e produtores, que o ciclo virtuoso é sempre
mais forte e tenderá a produzir melhores resultados”,
diz Ricardo Tomé, Diretor Coordenador da Media Capital
Digital. Defendendo que a produção de conteúdos tem
que ter a colaboração de anunciantes, distribuidores e
operadores, destaca que “falar de produtos exclusivos é
natural para os produtores”, porque produzir conteúdos
é caro e há que trabalhar cada vez mais depressa. O
TVI Plyaer veio responder aos desafios do multiscreen
e do mobile, assim como às novas formas de consumo,
tanto on-demand como live.
Mas as novas formas de distribuição têm que ter modelos
de negócio rentáveis. O que com o desenvolvimento
do mercado, nem sempre hoje é claro. É que se
passou de uma situação, antes da internet em que o
“negócio era mais simples”, vivendo-se da subscrição
e da publicidade, para outra bem mais complexa.
João Paulo Luz, Diretor Comercial para a Área Digital
da Impresa, considera que de facto, com o online, os
conteúdos chegam a muito mais gente, ganhando uma
escala nunca antes alcançada. Mas instalou-se a ideia
da gratuitidade da Internet, pelo que cobrar não é fácil.
Acresce que na publicidade, de onde vinham as receitas,
a competição não é hoje feita apenas entre produtores
de conteúdos, mas sim com os “distribuidores, eles
próprios concorrentes na captura da receita publicitária”.
São players que assumem uma fatia muito grande
do negócio publicitário, não produzem conteúdos e
conseguem dominar e influenciar decisivamente o
acesso a eles, ficando com uma grande vantagem
competitiva. Resultado: “transforma por completo o
negócio, porque este setor muito globalizado trouxe
escalas completamente adulteradas relativamente às
posições de força anteriores”.
Hoje, “não existem posições competitivas e negociais
equilibradas” e os produtores de conteúdos não têm
capacidade negocial. Perante isto, o que fazer? Para o
responsável da Impresa, ninguém tem soluções. Mas
destaca duas certezas: a necessidade de reforçar a
relação com os consumidores, nomeadamente através

de parcerias com distribuidores para construir modelos
de negócio; e ser relevante sempre, o que dá alguma
garantia de sobrevivência. “Enquanto estejamos sobre
conteúdos que interessam às pessoas teremos a
garantia que sobre isso conseguiremos montar algum
modelo de negócio. Mas é muito mais difícil e complexo
do que era no passado”, considera.
Mas há modelos de sucesso que ainda são sustentáveis,
como o modelo free-to-air e o pay-tv, que continuam
a “dar cartas”. O que é preciso é, usando as novas
tecnologias, “empacotar a oferta de outra forma. É
preciso reinventar a televisão. E muitos já o estão a
fazer com novos formatos em novas plataformas”,
refere João Galveias. E há muitas coisas que são
possíveis de desenvolver, com inovação na distribuição,
nas novas narrativas, na forma de chegar aos públicos.
Personalizando as ofertas ao tipo de utilizador.
Nomeadamente às novas gerações, que consumem
cada vez mais via digital. “Se fizermos chegar os
conteúdos de uma forma fácil e através dos meios
que as novas gerações escolhem para consumir, eles
não têm necessidade de os ir buscar de forma ilegal”,
garante Vera Pinto Pereira.
Ninguém tem dúvidas de que se trata de um grande
desafio. Porque “é muito caro produzir conteúdos. É
preciso talento e novas competências”, diz Ricardo Tomé.
Considerando que este é um grande desafio, adianta
que “o cliente vai sempre decidir. Nós temos é que
experimentar e não ter medo”. E há oportunidades muito
grandes, acrescenta João Paulo Luz. Nomeadamente
nas redes sociais, cada vez mais grandes distribuidores
de conteúdos. Apesar das posições negociais serem
completamente distintas, em prejuízo dos produtores
de conteúdos, o que cria “uma série de ameaças”, o
importante “é saber qual é o sentido em que devemos
caminhar, irmos errando e corrigindo. É isso que de
uma forma geral se tem feito em Portugal. Portugal
é um bom exemplo de boas práticas, embora sejamos
muito penalizados pela questão da escala”.

PRINCIPAIS IDEIAS

“Todos temos, em termos de reguladores, muitas perguntas e posições diferentes. Mas
é necessário flexibilidade, porque não há uma solução única para todos os mercados.
Não é possível aplicar as mesmas medidas em todos os países. O que é necessário é
termos os mesmos objetivos”
“Enfrentamos um complexo ecossistema digital, sem limites bem definidos e para o
qual é preciso encontrar respostas. Tem que se ter em conta a existência de serviços
concorrentes, que exercem pressão direta ou indireta sobre os operadores de mercado.
É um tema que não é fácil”

Fátima Barros

Presidente da Anacom e do BEREC

“Temos hoje um mercado europeu muito competitivo, com muitos players e muita
qualidade de serviço. Mas temos que olhar para o futuro e tentar perceber quais são as
falhas de mercado, definindo regulação adequada para lhes dar resposta”

“A mudança de modelo para o paradigma dos serviços digitais, com soluções
inovadoras, é inevitável. E a criação de serviços digitais cada vez mais massificados já é
uma realidade e não uma tendência”
“No mundo da internet das coisas, o acesso a conteúdos terá cada vez janelas mais
inesperadas. Hoje são os telefones, amanhã serão outros”

Sandra Miranda Ferreira
Chief Technology Officer da Microsoft
Portugal

“Temos que incentivar as empresas a adotar a tecnologia e fornecer-lhes ajuda
para colocar o seu negócio no mercado. Criar uma rede. Todos temos um papel a
desempenhar e todos ganhamos. Portugal pode ter um papel muito importante na
economia digital”

“Temos um mercado de pay tv muito desenvolvido e muitos conteúdos disponíveis. Mas
o balanceamento dos custos é complexo”
“Na oferta de serviços, temos uma fortíssima necessidade de transformação. Temos
que redefinir completamente temas fundamentais como serviço ao cliente e conceito
de oferta. A questão é transformacional”

Jorge Graça

“O grau de desenvolvimento do nosso mercado mostra que somos bons tubos de
ensaio para fazer muitas coisas. E para replicar noutros mercados. Existe um espaço
grande para ampliar o nosso papel para fomentar serviços inovadores”

Administrador da NOS Comunicações

“O desafio das empresas é tirar partido do que está disponível em termos de TIC. O
que implica uma transformação total. E aqui, há um trabalho de evangelização que
compete também fazer aos operadores junto das empresas, mostrando todo o
potencial disponível”
“A competitividade do mercado cria a necessidade dos operadores tentarem andar à
frente dos concorrentes. E há capacidade nacional já demonstrada. O pioneirismo na
convergência de áreas das telcos e TI contribuiu para isso”

João Mendes Dias

Administrador da Vodafone Portugal

“A convergência funcional e tecnológica das ofertas é um enabler fundamental para
que empresas possam integrar os serviços. E são um estímulo para esta caminhada
para o Digital Single Market. A homogeneidade da regulação é fundamental”
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“Dados, cloud, mobile e sociais são as três grandes dinâmicas do digital e da convergência
que estão a mudar o mundo”
“A tecnologia deixou apenas de ser fator de eficiência e desempenha cada vez mais um
papel transformador e crucial para organizações”
“A mudança para o digital está em curso. As empresas, para serem competitivas e
crescer, têm que passar por este processo de transformação”

Lara Campos Tropa

Diretora Divisão de Marketing, Comunicações
e Cidadania da IBM

“Big data, IoT, cloud e predictive representam para as empresas uma vantagem
competitiva”
“A utilização agressiva da tecnologia é a única maneira das empresas evoluírem e
terem vantagens competitivas no mercado. E os sistemas informação e as telco têm
que estar na génese do negócio. A tecnologia é parte integrante do funcionamento das
organizações”

Rui Gaspar

Head of HANA, Technology & Analytics da
SAP

“A possibilidade de tornar os equipamentos sensorizados, inteligentes e conectados está
a transformar a concorrência e a redefinir as indústrias. A IoT significa ter inteligência
nos processos operativos. E toca todos os aspetos da nossa vida e de todos os negócios”

“O papel do analitycs na transformação dos dados para atrair mais clientes, interagir
com eles e envolvê-los é cada vez mais crítico”
“Para atrair clientes, é preciso perceber e segmentar canais de interação e redefinir
estratégias digitais e de conteúdos. E para interagir é necessário entender as suas
necessidades e experiências, num ambiente de partilha“

Luis Bettencourt Moniz

“A cultura de competências analíticas tem que ser cruzada com as competências
criativas nas organizações, para estas terem sucesso. Ter uma cultura analítica implica
ter algum distanciamento e mente aberta”

Diretor de Marketing do SAS

“Os novos players são muito rápidos e inovadores e têm grande capacidade de
resposta às necessidades dos consumidores. E os incumbentes estão a ser afetados
pela disrupção digital. Há uma crise existencial que impõe a necessidade de repensar
rapidamente todo o negócio”
“Estamos a passar da Internet das coisas para a Internet de tudo. É a próxima fase, com
todas as coisas ligadas: pessoas, dados, processos e coisas”

Maria-Jose Sobrini

Consulting Director EMEAR, Cisco

“As organizações têm que repensar toda a sua operação, porque os digital disrupters vão
substituir rapidamente as empresas tradicionais. Em 2020, cerca de 75% dos negócios
vão tornar-se digitais. Mas só 30% dos esforços de digitalização terão sucesso”

PRINCIPAIS IDEIAS

“Com o digital, as fronteiras diluem-se. O que pode ser uma oportunidade ou uma
ameaça. Depende da visão que se tem”
“Há que passar de uma empresa passiva e impessoal, baseada em transações,
correndo o risco da não diferenciação, para uma empresa relacional, que faz parte da
vida dos seus clientes. O grande desafio é a qualidade das interações”
“As empresas têm que se focar nas relações e experiências. Numa visão de longo
termo, mantendo as promessas com simplificação e transparência”

Juan Llaneza

VP Business Development, FJORD Design
and Innovation da Accenture Interactive

“Todas as empresas se estão a tornar em empresas de TI. Trabalhar de uma nova
forma significa ainda novas parcerias, conhecimento e evolução e disrupção”
“Perante uma nova onda de utilizadores móveis e online, é preciso novas respostas e
tipos de transações. Sob pena de perder clientes”
“Ninguém pode hoje esperar até ter a solução final para a infraestrutura digital. Se não
nos mexermos, outros o farão. É preciso mudar”

Roland Thienpont

IP Cloud Networking Director
da Alcatel-Lucent

“A complexidade de informação da Autoeuropa é enorme, criando a necessidade de
desenvolver uma plataforma digital”
“O KPI é uma das ferramentas que usamos na empresa para criar envolvimento e
participação de todos os colaboradores. Portugal foi pioneiro na introdução da aplicação
no grupo, para operacionalizar a estratégia definida internacionalmente”
“A estratégia do grupo assenta em objetivos muito macros. E na inovação nas várias
áreas, que é fundamental”

Fernando Pinéu

Diretor do Departamento de Engenharia
Industrial, Volkswagen Autoeurop

“Temos um banco digital mas com um toque humano nas interações fundamentais. Foi
desenhado ao pormenor para simplificar a vida das pessoas”
“A importância de conhecer e estar junto do cliente é muito grande na nossa estratégia.
E o Facebook é um grande pilar no conceito de alavancar projeto nas redes sociais.
Assim como o mobile e o online”
“Há muita gente a tentar descobrir e seguir o caminho da banca digital. É preciso pensar
sempre em cenários de futuro e antecipar”

Nelson Machado
CEO do ActivoBank
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“Todos os players da cadeia de valor - produtores de conteúdos, broadcasters e
fornecedores de serviços de tv - querem chegar ao consumidor final. Assim como os
OTT’s. Há uma panóplia de interesses na cadeia de valor que é importante compreender”
“A aposta nos conteúdos e na monetização é fundamental. E por isso, vamos continuar
a assistir ao movimento de consolidação nas TIC, para reforçar a escala”

Rodolfo Correia

“A reinvenção do bundle de serviços e a personalização são fundamentais. Assim como
o acesso transparente aos conteúdos. Tem que haver uma agregação inteligente de
conteúdos e de experiências, onde a exclusividade é uma aposta”

Head of TV&M Practice RMED da Ericsson

“O mercado está a mexer e a adotar novos modelos de negócio. Mas os consumidores é
que vão ganhar, porque a forma de consumir conteúdos é nova. Isto não é uma guerra
mas sim um caminho”
“As novas tecnologias vão obrigar a reinventar a televisão. E muitos já o estão a fazer,
através do lançamento de novos formatos em novas plataformas”
“Há muitos produtos para desenvolver sobre as novas plataformas. Com inovação na
distribuição, novas narrativas e na forma de chegar ao cliente”

João Galveias

Diretor Serviços Digitais e Multimédia da RTP

“Os conteúdos exclusivos são importantes nesta nova forma de lançar canais lineares
e não lineares. Ter uma dimensão para além do linear é a aposta da Fox. O modelo de
negócio é o mesmo, com um canal que evoluiu do linear para o não linear”
“Deixámos de pensar que fazemos e vendemos canais. Hoje, fazemos e distribuímos
marcas, com uma experiencia de entretenimento e de conteúdos. Com critério editorial
claro e conteúdos de qualidade e exclusivos”

Vera Pinto Pereira

“É preciso fazer chegar os conteúdos aos clientes através de novas formas. O que
permitirá combater a pirataria. Numa logica multiplataforma e on-demand”

Managing Director da Fox

“A pirataria é um problema que deriva da dinâmica das telecomunicações e dos serviços
de tv avançados. O mercado desenvolveu-se e permitiu criar muito mais valor para a
cadeia. A capacidade de largura de banda, conjugada com a crise atual, tem potenciado
esta realidade”
“A capacidade de largura de banda obriga a novos modelos de negócio, novas ofertas e
a descer os preços. Com aposta no multi-screen”

Rolando Oliveira

Administrador da Global Media Group

“Os players dos media têm que criar novas formas de aceder aos conteúdos que sejam
diferentes, como meio para combater a pirataria”

PRINCIPAIS IDEIAS

“Falar de produtos exclusivos é natural. Porque produzir conteúdos leva tempo e
dinheiro. Hoje, trabalhamos cada vez mais depressa”
“Em Portugal, temos uma forma muito própria de consumir conteúdos. Ligamo-nos
muito em emissão live. Mas o mobile está a mudar tudo. Os conteúdos e o contexto têm
que ser adaptados”

Ricardo Tomé

“Os media têm um desafio imenso. É muito caro produzir conteúdos. São investimentos
muito fortes em talento humano que precisamos de ter. Somos uma industria muito
específica”

Diretor Coordenador da Media Capital Digital

“As posições negociais alteraram-se. E não são equilibradas entre produtores de
conteúdos e OTT’s. O mundo da Internet está cada vez menos democrático, porque as
redes de distribuição estão cada vez mais concentradas”
“Ninguém tem hoje uma receita para o sucesso. Mas há duas certezas: reforçar a
relação com os consumidores com parcerias com distribuidores e sermos relevantes.
Com conteúdos que interessam às pessoas e que permitam montar um modelo de
negócio”

João Paulo Luz

Diretor Comercial para a Área Digital da
Impresa

“Há nas redes sociais oportunidades muito grandes mas também uma série de
ameaças. Temos que perceber o sentido que temos que caminhar. Se as condições
mudarem e tivermos dependência dessa relação, não temos condições negociais. Por
isso, há que ter cautela”

O UPDATE tem como objectivo disponibilizar informação estruturada sobre cada uma das iniciativas promovidas pela APDC.
Pretende-se facilitar, a todos os interessados, um arquivo com os conteúdos mais relevantes de cada evento, que poderá ser
consultado em www.apdc.pt

