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Maioria das empresas investe 
muito em redes sociais

Optimistas. Ingénuas. Confi antes. 

Imaturas. Em quatro palavras, esta é 

a imagem das empresas portuguesas 

em matéria de transformação digi-

tal, a fazer fé num estudo divulgado 

ontem de manhã, em Lisboa. Se a 

acne é a “disrupção” que assinala a 

transformação de um adolescente, o 

que este estudo sugere é que  a ima-

gem das empresas é a fotografi a de 

um jovem com problemas de pele.

A Universidade Nova de Lisboa e a 

consultora EY recolheram opiniões 

e percepções de 102 profi ssionais, 

dos quais 80% são gestores de to-

po. Um retrato do país não é possí-

vel: há uma sub-representação das 

pequenas e médias empresas, que 

são o grosso do tecido produtivo. 

Por isso, as conclusões não podem 

ser generalizadas, mas não devem 

ser ignoradas — porque os sectores 

abrangidos deveriam estar na linha 

da frente (media, distribuição, ener-

gia, saúde e turismo). Tinham tudo 

para serem os bons alunos da turma. 

Porém, os resultados sugerem que a 

realidade não é bem assim.

Poucas são as empresas nacionais 

que arrancaram para este desafi o 

“de uma forma abrangente”. Isso 

sugere falta de foco, anota Bruno 

Padilha, director de consultoria de 

gestão na EY, para quem é adequado 

fazer analogia com um adolescen-

te. “Há sinais de maturidade, mas 

também muitos indicadores de uma 

certa imaturidade”, afi rma este res-

ponsável. 

Exemplo: há muitas empresas que 

tocam todos os aspectos da trans-

formação digital, mas sem o neces-

sário alinhamento. “Tentam fazer 

um pouco de tudo, mas não necessa-

riamente o que o negócio precisa”, 

refere. Há excepções, naturalmente. 

Mas o pior é que numa arena com-

petitiva global e fl uida “poucas são 

aquelas que investem no desenvol-

vimento de tecnologia” — a maioria, 

diz o estudo, “imita”. 

Por outras palavras, há muita ape-

tência para ser reactivo — e sem uma 
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estratégia clara. Para os gestores de 

topo, a quem tipicamente cabe deci-

dir sobre planeamento estratégico, é 

uma imagem pouco abonatória.

Além disso, há um optimismo ge-

neralizado, salienta Bruno Padinha, 

o que “pode esconder problemas” e 

fi car a dever-se ao facto de as empre-

sas se compararem só com concor-

rentes nacionais; ou resultar de um 

“desvio de percepção”. “É provável 

que a percepção individual nos colo-

que sempre acima da média, o que 

não é estatisticamente possível.” 

A maioria continua empenhada 

nos resultados imediatos. Investem 

muito nas redes sociais. E pouco em 

tecnologias emergentes. 

A transformação digital foi tam-

bém tema a norte. No Fórum do 

Outuno do INESC TEC, no Porto, o 

director do Data Science Institute do 

Imperial College (Londres), o chinês 

Yi-ke Guo, desdramatizou o atraso 

nacional, mas recomendou mais in-

vestimento em pessoas e processos: 

“Muitas das infra-estruturas neces-

sárias são hoje em dia open source e 

o hardware é barato. Uma alteração 

desta natureza depende mais da mu-

dança na gestão e na atitude.”

Para amadurecerem, é preciso 

criar mais e imitar menos, diversi-

fi car apostas, de forma estratégica 

e alinhada com o negócio. Caso con-

trário, diz o estudo, darão razão à 

frase de Lewis Carroll em Alice no 

País das Maravilhas: “Quando não 

sabes para onde queres ir, qualquer 

caminho te leva até lá.”
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