#

41

2018

Digital Business Breakfast

Preparar-se para
um futuro exponencial
Com a 4ª revolução industrial em marcha, é inevitável a
transformação das empresas para o digital e o recurso massivo
às tecnologias. Mas antes de avançarem, têm que perceber o
mercado, definir uma estratégia e um modelo de negócio. O
processo ainda está só a começar e as velocidades e necessidades
são distintas, consoante as indústrias onde se inserem. O Executivo
quer impulsionar essa mudança, construindo soluções partilhadas
e em parceria com o setor privado.
trazem desafios e,
sobretudo, oportunidades às empresas. Mas
estas terão que adotar uma estrutura muito
diferente do passado e utilizar um conjunto
de ferramentas para facilitar processos, reduzir custos e ganhar capacidade de resposta. A
mensagem é do Secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, que abriu o Digital
Business Breakfast APDC sobre “Powering the
Industries of the Future”, o segundo encontro de
um ciclo de três iniciativas com o mote “Powering the Digital Economy”.
“A transformação que o digital permite é algo
que temos que perceber, tanto do ponto de vista
da sua concretização económica, como das
soluções organizacionais que traz. É um processo que vai permitir uma reengenharia das
estruturas económicas e uma nova organização
das atividades económicas. Isso exige não apenas perceber as tendências, mas estruturar as
O digital e a tecnologia

respostas”, diz o governante.
Se, por um lado, o trabalho será muito mais
simples em termos de processos, graças às ferramentas tecnológicas, por outro o digital vem
trazer “uma atomização das atividades empresariais”. Por isso, é preciso “encontrar formas de
acumulação do conhecimento que resultem de
uma estrutura das organizações muito distinta
do passado”, defende.
Hoje, é possível ver em Portugal mudanças
muito significativas e investimentos, protagonizados por pequenas empresas e startups e por
grandes grupos mundiais, sendo visível que se
está a criar à volta do digital um ecossistema,
“que tem dado passos muito significativos e tem
capacidade de atração de investimento fora do
espaço nacional”.
Agora, o desafio principal é “construir uma
sociedade que cresce à boleia do investimento e
da capacidade de construir produtos e serviços

3

Num evento que contou com cerca de 100 participantes, o secretário de Estado
da Economia, João Correia Neves, defendeu que o futuro do ecossistema
nacional que se está a criar à volta do digital tem que reforçar investimentos e
ter capacidade de criar produtos e serviços com escala global

para os mercados globais. Não teremos capacidade de construir uma solução sustentável
do ponto de vista de crescimento que não seja
desta forma”, acrescenta João Correia Neves,
desde que sejam “investimentos de qualidade,
centrados na inovação e nas transformações
que se antevêem”.
Para dinamizar e consolidar a mudança, explica
que o governo tem vindo a construir vários instrumentos, num processo que está apenas no
início e que é preciso prosseguir. Mas terá que
ser feito através de um espaço de diálogo com as
empresas e em parceria. Só assim será possível
“construir soluções partilhadas que sejam úteis

para os agentes económicos e para sustentar o
desenvolvimento do país”, concluiu.
COMPETITIVIDADE É PRIORITÁRIA
NA MUDANÇA PARA O DIGITAL
Estas profundas transformações para o digital
são também olhadas pelo keynote speaker deste
encontro, Josu Ugarte, Iberian Zone President
da Schneider Electric, como uma oportunidade,
no âmbito da complexidade da indústria 4.0
que está a ser construída em todos os mercados.
Mas, mais do que as necessidades e características específicas de cada indústria, o importante
é saber o enfoque que todas têm que ter para
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João Correia Neves

Josu Ugarte

Secretário de Estado da Economia

Iberian Zone President, Schneider Electric

“A transformação que o digital traz é algo
que temos que perceber do ponto de vista
da sua concretização económica e das
soluções organizacionais que pode criar.
Estamos a falar de um processo que vai
permitir uma reengenharia das estruturas
económicas”

“Hoje, pode-se aceder em qualquer lugar
a ofertas tecnológicas que podem ter um
impacto brutal nos negócios. Estamos a
viver uma democratização da tecnologia,
onde qualquer um pode aportar valor de
qualquer sítio e a qualquer negócio”

“O desafio principal que temos pela
frente é construir uma sociedade que
cresce à boleia do investimento e ter
capacidade de construir produtos e
serviços para os mercados globais.
Sem ser desta forma, não temos uma
solução sustentável do ponto de vista
do crescimento, com uma mudança
estrutural da economia”
“O governo tem construído instrumentos
para consolidar facilitar o envolvimento
das empresas na transformação digital. É
um caminho que está no seu início e que
tem que ser feito de uma forma segura,
em parceria com os agentes económicos”

“O passado e o futuro não são simétricos
e o futuro vai ser exponencial. O que não
podemos é ter a mesma dinâmica. Temos
que mudar, reforçando a competitividade,
o que se faz pelos dados, que garantem a
eficiência e a estratégia”
“Uma das grandes vantagens das novas
tecnologias é que se podem simular
soluções, criando-se provas de conceito.
O que tem várias vantagens: é gradual,
não é invasiva, não é inflacionária e é
costumizada. Portanto, não tenhamos
medo dos investimentos na indústria 4.0”
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Josu Ugarte da Schneider Electric considera que para se
prepararem para o futuro, as empresas têm que perceber o que
se está a passar, saber a importância crítica dos dados, ter um
CEO com um papel estratégico, ter recursos adequados e saber
trabalhar em ecossistema

conseguirem ser líderes nos respetivos mercados: “todas as indústrias prevêem que haverá
mudanças importantes nos próximos 12 meses
em todas as áreas, com disrupções digitais nos
negócios. O passado e o futuro não são simétricos. O futuro vai ser exponencial”.
Por isso, garante o orador, há que mudar, melhorando a respetiva competitividade. Mas cada
empresa terá que perceber o que se está a passar, conhecer a importância crítica dos dados,
ter um CEO que desempenhe um papel estratégico, ter recursos adequados e saber trabalhar
em ecossistema.
Nesta 4º vaga da globalização, com o digital e

a tecnologia a provocarem o que chamou de
uma “desconglomerização progressiva das economias”, Josu Ugarte não tem dúvidas de que a
indústria tem um papel relevante em todas as
economias, em termos de criação de emprego,
de exportações e de divisas.
E se os grandes grupos mundiais continuam a
coexistir com empresas pequenas, estas passaram a ter a vantagem de serem mais flexíveis e
terem maior capacidade de levar mais rapidamente as suas propostas de valor ao mercado.
“Estamos a viver uma democratização da tecnologia. Qualquer pessoa pode aportar valor, de
qualquer sítio e a qualquer negócio. Isto é uma
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Carlos Costa Pina

Paulo Clímaco Lilaia

“O recurso à tecnologia e aos fundos
europeus, que na próxima década vão
estar à disposição para o reforço do
investimento e da capacidade tecnológica
das empresas, são uma alavanca que deve
ser usada”

“A digitalização e a incorporação de
tecnologia nas empresas é absolutamente
crítica. As empresas ou são rápidas a
fazer isso ou vão ficar pelo caminho. No
caso da indústria farmacêutica, a escala
também muito é importante”

“A agenda de transformação digital é
claramente liderada pelo CEO. Nem
poderia ser de outra maneira, porque
tem necessariamente que englobar
um conjunto de valências muito
diversificadas e uma visão de alto nível até
quanto ao futuro estratégico da empresa”

“Na indústria, vamos ter cada vez mais
capacidade de produzir, mas com menos
pessoas e muito mais qualificadas. Do
ponto de vista de geração de riqueza,
a tendência é claramente positiva
para as empresas que se preparem
adequadamente”

“Temos feito um esforço muito
significativo nas iniciativas de
digitalização, quer nas componentes
mais industriais quer na logística e
relação com o cliente. E vamos ter que
continuar a fazê-las. São os melhores
investimentos que podemos realizar para
nos prepararmos para o futuro”

“Na economia digital, há disrupções com
uma frequência elevada. O papel do líder
é estar atento e ouvir todas as pessoas
todas, tentando gerir toda a informação
e perceber qual é o melhor caminho que
a empresa tem que fazer. Coordenar,
agregar e tentar seguir uma direção”

Vogal da Comissão Executiva, Galp

CEO, Generis
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Galp, Generis e Undandy: três empresas totalmente diferentes, em escala, atividade e
modelo de negócio, que estão atentas ao digital e à tecnologia nos setores onde operam e
em processo de mudança e transformação para antecipar o futuro

mudança radical, que afeta os modelos de negócio e o talento”, salienta.
Não tendo dúvidas de que a mudança que está a
ocorrer na indústria é enorme, Josu Ugarte destaca o papel crítico dos dados na melhoria da
competitividade, seja pela vertente da eficiência, seja pelo modelo estratégico para a organização. Trata-se, na sua ótica, de um verdadeiro
tsunami assente em três vertentes: acrescentar
valor com dados e analítica; criar novos modelos
e tendências e reforçar operações e processos; e
criar inteligência e integrar ativos, aumentando
o valor para o cliente. “Os dados são absolutamente chave para as empresas serem competiti-

vas neste novo mundo”, salienta.
Nesta transformação, é fundamental que o CEO
se centre e pense no processo, nos novos mercados, no talento, na marca e no crescimento,
com uma visão holística da empresa e da sua
proposta de valor. Só sabendo exatamente
qual o modelo de negócio que se quer é que se
poderá implementar a mudança tecnológica.
Neste processo, será também necessário ter um
novo perfil de talento, mais flexível, entusiasta,
resistente ao erro, que trabalhe por projeto, que
seja capaz de cocriar, colaborar e coordenar, que
aprenda e gere valor. Integrar o ecossistema é
também vital, desde que a relação entre os seus
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Rafic Daud

Co-founder, Undandy

“Estamos a criar a nossa própria fábrica.
Não porque queiramos ser industriais,
verticalizar e ganhar mais margem, mas
porque não conseguimos um produtor
que nos faça sapatos. É a visão do todo. A
indústria do calçado não está preparada
para esta revolução”
“O principal bottom neck do negócio é a
produção de sapatos. Temos que ter uma
indústria que acompanhe o ritmo a que
tudo está a mudar. Sem ela, não vale a
pena escalar”
“Um dos grandes desafios é que a
velocidade da disrupção é tão grande que
o que era válido há um ano atrás passa a
ser inválido. A necessidade constante de
aprendizagem é assustadora nas empresas
nativas digitais. Temos que ter pessoas
certas e criar uma verdadeira cultura de
aprendizagem. É esse o principal ativo
que temos”

atores seja win-win.
Países como Portugal, onde a indústria é composta por PME, correm riscos no novo mundo,
porque as suas empresas são mais vulneráveis,
tanto às disrupções tecnológicas e a eventuais
fusões e aquisições. Mas, como refere o orador,
há também uma vantagem a explorar: a capacidade de levar rapidamente a proposta de valor
ao mercado, se perceberem qual o seu papel, o
que querem e para onde vão.
E não há que ter medo da indústria 4.0 e de
investir nela. “Uma das grandes vantagens das
novas tecnologias é que se podem simular soluções, podem-se criar provas de conceito. O que
tem várias vantagens: é gradual, não é invasiva,
não é inflacionária e é costumizada. Portanto,
não tenhamos medo. A maioria das empresas
estão orientadas a temas de eficiência, mas uma
das áreas mais importantes nos próximos 3 anos
será a mudança do modelo de negócio”, alertou.
MERCADOS DIFERENTES,
PRÍNCIPIOS SIMILARES
Atentas ao processo de transformação digital,
as empresas dos vários setores estão a implementar os respetivos processos de mudança e a
adotar tecnologias para ganharem capacidade
de resposta, como ficou claro no debate que
se seguiu, moderado por Shrikesh Laxmidas,
Diretor Adjunto do Jornal Económico, que juntou responsáveis de empresas totalmente distintas: uma gigante de energia, uma farmacêutica e
uma startup digital com um modelo de negócio
disruptivo.
Na Galp, Carlos Costa Pina, vogal da Comissão
Executiva, refere que para responder à alteração
do paradigma do mix energético, com a cres-
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cente aposta na descarbonização da economia,
a empresa está a adaptar-se e a entrar em novas
áreas. Mas este desafio não pode ser vencido
sem o recurso à tecnologia, através da digitalização. Por isso, este tema é, a par da descarbonização, um dos principais desafios com que se
confronta.
O gestor concorda com a opinião de Josu Ugarte
de que se é verdade que a digitalização é uma
questão de tecnologia, essa não é a questão central. Tudo tem que começar pela “definição prévia do que queremos fazer com o nosso negócio
e de que maneira queremos usar a tecnologia ao
serviço da sua otimização. Estamos a desenvolver várias iniciativas no domínio da digitalização para nos prepararmos para o futuro”.
Na agenda interna de transformação da Galp,
destaca quatro dimensões fundamentais. Primeiro, o ambiente de trabalho, com a preparação do verdadeiro posto de trabalho digital, que
tem o dom da ubiquidade, com trabalho flexível, versátil e numa lógica multidevice. Depois,
a relação com clientes, que se está a melhorar e
a desmaterializar. Segue-se a otimização de processos e a transformação de produtos, onde a
empresa recorre cada vez mais a génios digitais
para otimizar a gestão de ativos e melhorar a
capacidade de manutenção dos equipamentos,
aumentando o nível de eficiência dos processos.
Por fim, a transformação dos produtos e serviços, preparando respostas para novos desafios,
como a mobilidade elétrica e partilhada.
Já para Paulo Clímaco Lilaia, CEO da Generis,
farmacêutica nacional que integra um grande
grupo indiano, se a digitalização e a incorporação de tecnologia são absolutamente críticas para todas as empresas e quem não o fizer

vai ficar pelo caminho, nesta indústria há uma
outra componente fundamental: ter escala.
O gestor está a preparar a primeira fábrica do
grupo em Portugal, que será o hub industrial
para a Europa, e que terá que ser “verdadeiramente eficiente em termos de custos”, através da
introdução de muita tecnologia, digitalização e
trabalho com os dados. Com estas caraterísticas
e recursos humanos preparados, provavelmente
as empresas europeias, incluindo as portuguesas, terão capacidade de serem competitivas com
localizações que hoje são ainda mais económicas.
“Somos um país pequeno que pode fazer com
que as coisas aconteçam mais rapidamente. A
velocidade hoje em dia é absolutamente crítica,
sob pena de não se sobreviver”, defende.
Já a indústria do calçado não está preparada
para a disrupção que está a chegar. Pelo menos
pela experiência de Rafic Daud, co-founder da
Undandy, uma startup que criou há cerca de
dois anos, com um modelo de negócio inovador: a venda de calçado costumizado através de
uma plataforma digital. Apesar do modelo estar
comprovado – passaram de vender 10 pares de
sapatos por mês para 3,5 mil pares em novembro último – o facto é que o projeto continua
com dificuldades em encontrar quem produza
o seu calçado.
Por isso, e com quase 10 milhões de euros de
faturação prevista para 2019, a Undandy está a
preparar-se para entrar na indústria de produção, criando a sua própria fábrica. “Não porque
queiramos ser industriais, verticalizar e ganhar
mais margem ou dar um serviço mais controlado, mas porque não conseguimos outro produtor que nos faça sapatos desta forma. É a
visão do todo. Este é ainda um setor que está
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particularmente não preparado para esta revolução que aí vem”, diz o empreendedor.
Rafic Daud deixa claro que “podíamos crescer
muito mais depressa, porque temos tudo digital. Mas o principal bottom neck do negócio é a
produção de sapatos e temos que ter indústria
que acompanhe. Sem ela, não vale a pena escalar. A solução que encontrámos para responder
à velocidade a que o mundo e os clientes estão
a mudar é irmos para a indústria, aprender a
fazer sapatos. Porque a velocidade passou a ser
a principal currency no meio disto tudo”.
No final, como destaca Josu Ugarte, o que é
importante é que cada empresa se dê conta da
relevância que tem para ela a digitalização e a
transformação. Porque as tecnologias estão disponíveis e prontas para incorporar no negócio.
É preciso é saber o que fazer com elas e para isso
há que ter um modelo de negócio diferente.
Comentando a opinião de Josu Uguarte sobre o
papel decisivo do líder no processo de transformação, todos concordaram na necessidade de
haver uma visão holística sobre a organização,
apesar das respetivas empresas terem dimensões completamente distintas. Na Galp, essa é a
realidade. “A agenda de transformação digital é
claramente liderada pelo CEO, nem poderia ser
de outra maneira, porque tem, necessariamente,
que englobar um conjunto de valências muito
diversificadas e uma visão de alto nível quando
ao futuro estratégico, envolvendo modelo de
negócio, cultura de empresa e escolha de tecnologia”, salienta Carlos Costa Pina.
Adianta ainda que, tendo em conta as novas
empresas digitais que estão a entrar no negócio
ou que poderão entrar, as chamadas energytechs, quando a Galp faz exercícios de benchmark,

tem que o fazer de forma transversal, para se
preparar para as subidas alterações de mercado.
“Temos que estar atentos e fazer a nossa própria
transformação”, diz, o que passa até por incluir
muitas dessas tecnológicas no ecossistema.
Caso contrário, corre-se o risco de se passar a
ser meros fornecedores de marca branca”.
O gestor admite que é necessário ter “a humildade de perceber que muito ainda temos para
fazer, não apenas ao nível dos processos internos, mas sobretudo no que é a experiência e a
perceção que o cliente tem da relação com a
empresa. Aí estamos a dar alguns passos que
espero brevemente possam ser apresentados. O
trabalho de casa está a ser feito”.
Paulo Clímaco Lilaia também defende que o
papel do CEO “é estar atento, ouvir as pessoas
todas e tentar gerir a informação, para perceber qual é o melhor caminho que a empresa
tem que fazer”. Trata-se de “coordenar, agregar
e tentar seguir uma direção: onde a tecnologia e
a digitalização são absolutamente críticas e fundamentais. Quem não tiver ferramentas inteligentes não consegue competir nem a nível local
nem internacional”.
Na Undandy, que nasceu digital e para o digital, o maior desafio é a velocidade da disrupção, que é tão grande que o que era válido há
um ano ou seis meses ano torna-se, de repente
“completamente inválido”. Por isso, “a necessidade constante de aprendizagem, que é absolutamente assustadora nas empresas nativas
digitais”, é o fator crítico, obrigando a empresa
a ter as pessoas certas, que aprendam rápido e
executem rápido, criando uma verdadeira cultura de aprendizagem. Para Rafic Daud “esse é o
principal ativo que temos”.•

POWERING THE INDUSTRIES
OF THE FUTURE
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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

