
Preparar a empresa para novos
produtos e modelos de negócio

As prioridades estratégicas dos empresários portugueses são melhorar
a eficiência e a produtividade das operações e aumentar a rentabilidade
A aposta na tecnologia e criar novos modelos de negócio são temas na agenda
dos decisores mas que não se encontram na prioridade de investimento

As empresas portuguesas reconhe
cem a importância da tecnologia e
da inovação dos negócios no entan
to continuam a priorizar a optimi
zação de processos e ganhos de efi
ciência O estudo CEO Briefing
da Accenture realizado em parceria
com The Economist a mais de 1 400

executivos em 32 países revela que
62 das empresas portuguesas in
vestem no digital com o objectivo
de aumentar a eficiência dos proces
sos e reduzir os custos por oposição
a 71 dos executivos da Europa
Ocidental que referem investir para
gerar novas oportunidades de cres
cimento e novas formas de chegar
ao cliente Com resultados seme

lhantes o estudo A Gestão Empre
sarial em Portugal realizado tam
bém pela Accenture em parceria
com a AESE Business School
clui que as prioridades estratégicas
dos empresários portugueses conti
nuam a ser melhorar eficiência e

produtividade das operações e au
mentar a rentabilidade apesar de
considerarem a intensificação da
aposta na tecnologia e o apareci
mento de modelos de negócio ino
vadores baseados em tecnologia
como as tendências de maior impac
to nos próximos dois anos em Por
tugal

Ainda assim Emanuel Agosti
nho senior manager da Accentu
re Strategy refere que após um lon
go período pós crise com conse
quências significativas no investi
mento tecnológico e g no caso do
° sector bancário registou se umadi
minuição de aproximadamente
30 com custos em tecnologias de
informação entre 2008 e 2014 es
pera se agora uma maior aposta na
inovação no curto prazo nas análi
ses realizadas os empresários por
tugueses identificaram a inovação
como a terceira prioridade estraté
gica tendo 86 dos executivos afir
mado aumentar o investimento em

tecnologias no próximo ano

Prioridades de

investimento digital
As empresas exportadoras que

pretendam investir em transforma
ção digital para gerar novas opor
tunidades de negócio devem priori
zar o investimento em aceleradores

digitais que potenciem o impacto de
qualquer alteração de capacidades
ou tecnologias digitais Numa se
gunda fase o investimento na ala
vanca digital menos desenvolvida
tendo em conta que o impacto do
investimento é tanto maior quanto
menor o nível das capacidades tec
nologias digitais existentes dentro
da organização

Por onde devem começar as em
presas nacionais a criar o ambiente
certo para a transformação digital
Emanuel Agostinho diz que o pon
to de partida deve ser criar novos
mercados E explica porquê De
vem criar novas oportunidades de
crescimento sustentadas na digitali
zação do negócio centradas em sa
tisfazer as preferências do consumi
dor e assentes em novos mercados

em indústrias convergentes como
em empresas de comunicações Uti
lities energia e empresas tecnológi
cas dando o exemplo da Nest e da
Telsa que competem no mercado de
connected home

O especialista da Accenture

acrescenta que após definir o mer
cado alvo as empresas devem rein
ventar processos chave Mais do
que automatizar processos devem
aplicar tecnologias digitais para ge
rar ganhos de eficiência e produti
vidade ao reduzir tempo custos e
distância nos processos recorrendo
e explorando soluções de big data
e aplicando capacidades de analíti
ca para gerar campanhas mais di
reccionadas e efectivas

O passo seguinte é o aproveita
mento de tecnologias digitais para
facilitar o acesso e optimizar a uti
lização dos principais factores de
produção tais como activos fixos
talento capital ideias e outros re
cursos fundamentais à inovação e
ao crescimento e g a Industrial In
ternet of Things IIoT permite o
acesso remoto a informação de ac
tivos em tempo real a comunicação
automática entre vários dispositivos
e a consequente automação de pro
cessos

Por último as empresas devem
estabelecer um conjunto de políti
cas organizativas e de governo que
fomentem a adopção de modelos de
negócio digitais facilitando o aces
so a tecnologias digitais incentivan
do a partilha e testando ideias e ca
pacitando a força de trabalho para
esta nova realidade
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