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Conteúdos

Sobre a Google Cloud
A Google Cloud oferece às Organizações  
uma infraestrutura de ponta, recursos de plataforma  
e soluções de indústria de referência.  
Disponibilizamos soluções de nuvem de nível  
empresarial que aproveitam a tecnologia de ponta  
da Google para ajudar as empresas a trabalharem   
com mais eficiência e a adaptarem-se às mudanças  
necessárias, oferecendo aos clientes uma base  
para o futuro. Clientes em mais de 150 países optam  
pelo Google Cloud como parceiro de confiança  
para resolver os seus problemas de negócios mais críticos.

Etapa 3: Recessão com resiliência  
empresarial como força motriz 
principal

Etapa 4: Regresso ao crescimento  
com investimentos direcionados  
como o principal motivador

Etapa 5: O “Novo Normal” será 
a “Empresa do Futuro”
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As 5 Etapas da Jornada de Recuperação

Sobre a IDC
 
Há mais de 50 anos a missão da IDC é apoiar  
os profissionais de TI, decisores empresariais  
e investidores a tomarem decisões sobre Tecnologia 
e Transformação Digital. A IDC é a empresa líder 
mundial na área de “market intelligence”, serviços 
de consultoria e organização de eventos para 
os mercados das Tecnologias de Informação, 
Telecomunicações e Electrónica de Consumo.  
Mais de 1.100 analistas da IDC fornecem  
conhecimento profundo sobre oportunidades, 
tendências tecnológicas e evolução dos mercados  
a nível global, regional e local em mais de 110 países.
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Sumário Executivo

Figura 1 - Estado atual da recuperação das Organizações Portuguesas (n= 817)

 
Este documento apresenta os principais resultados do estudo realizado pela IDC com o apoio da Google 
Cloud, onde se procurou entender o momento atual e futuro das Organizações portuguesas na sua jornada  
de resposta à pandemia COVID-19 e recuperação rumo ao “Novo Normal”. O estudo teve como base  
o modelo “Da Crise à Recuperação” (Figura 1) e a visão da “Empresa do Futuro” da IDC (a Organização 
totalmente transformada digitalmente) e contou com os contributos da Google Cloud para identificar  
as soluções tecnológicas que podem vir a apoiar as Organizações na sua jornada de transformação.

Principais conclusões
» A maioria das Organizações portuguesas encontra-se hoje num modo de sobrevivência (etapas 1 e 2) 

ou de Resiliência do Negócio (etapa 3); ainda assim mais de um quarto dos respondentes indicaram 
que as suas Organizações já se encontravam a retomar a jornada rumo ao “Novo Normal” com 
“Investimentos Direcionados”. 

» O estudo permitiu identificar um sentimento de esperança de recuperação nos próximos 12 meses, 
com 70% das Organizações à espera de “achatarem a curva”, nos próximos meses, e retomarem  
as suas jornadas rumo ao “Novo Normal” (etapas 4 e 5). 

» No último ano, cerca de metade das Organizações (46%) mantiveram os seus investimentos 
em tecnologia (Equipamentos Tecnológicos/Hardware, Software, Serviços de TI e Comunicações)  
para assegurar os seus níveis de competitividade, enquanto 39% aproveitaram o último ano para 
reforçar os seus investimentos tecnológicos para aumentar a competitividade. 
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» A Transformação Digital é hoje considerada “Muito importante” ou “Crítica” por três quartos 
das Organizações, destacando-se como Top 3 de preocupações:

» Criar empatia com os clientes em grande escala;
» Melhorar a eficiência das operações internas para dar resposta ao mercado; e
» Reforçar a confiança com segurança, privacidade e conformidade. 

» As Organizações portuguesas continuam a valorizar investimentos em Aplicações Tradicionais (ex. ERP 
on premises, Bases de Dados Locais), no entanto as Soluções na Cloud (SaaS) (ex. ERP SaaS, HCM 
SaaS) já aparecem como primeira prioridade para suportarem as estratégias de Transformação Digital. 

» O investimento para suporte a estratégias de Transformação Digital continua a vir preferencialmente do 
Orçamento de TI (35%), mas as áreas de negócio estão cada vez mais a afetar o seu orçamento para 
este tipo de iniciativas (32%). Mais de um quarto das Organizações diz mesmo que já existe  
um orçamento dedicado à Transformação Digital (26%).

 Ações Recomendadas
» O modelo “Da Crise à Recuperação” e a visão da “Empresa do Futuro” da IDC permitem 

às Organizações entenderem de forma clara a sua situação atual para que possam definir jornadas  
de transformação adequadas às suas necessidades. Os resultados do estudo IDC com o apoio  
da Google Cloud permitem o benchmark necessário para que as Organizações se possam transformar 
internamente, mas sobretudo que se adaptem e criem impacto no ecossistema externo. 

» As Tecnologias são um elemento fundamental para “achatar a curva” rumo ao “Novo Normal”, 
no entanto importa compreender as melhores soluções a adotar em cada uma das etapas da jornada. 

» Relançar ou lançar a jornada rumo ao “Novo Normal” é um desafio de toda a Organização, motivo 
pelo qual as Organizações deverão definir as suas estratégias, programas e use cases tendo  
em consideração os 9 principais temas identificados pela IDC para a “Empresa do Futuro”: Futuro  
do Trabalho; Futuro da Inteligência; Futuro da Inovação Digital; Futuro das Operações; Futuro  
da Confiança; Futuro dos Clientes e Consumidores; Futuro da Infraestrutura Digital; Futuro  
da Conectividade; e Futuro das Indústrias.
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Da Transformação Digital à “Empresa do Futuro” 
 
As Organizações que já tinham iniciado a sua jornada de Transformação Digital e que apresentavam níveis  
de maturidade mais altos demonstraram ser mais resilientes nesta crise. No último ano ficou claro que a 
Transformação Digital não se tratava de um desafio meramente tecnológico e que a resiliência que se demonstrou 
mais importante foi mesmo a do negócio. Depois de todas as Organizações terem entrado em “modo de 
sobrevivência” e se terem preparado para enfrentar a recessão económica, a IDC vê uma oportunidade de o 
digital contribuir para “achatar a curva”, minimizando o impacto da crise atual e retomando o quanto antes rumo 
ao “Novo Normal”, aproveitando as oportunidades e respondendo às ameaças de contexto cada vez mais digitais. 
Esta visão da IDC foi ilustrada no modelo “Da Crise à Recuperação” (Figura 2), o qual representa as cinco principais 
etapas para as Organizações passarem de um momento de Continuidade de Negócio (etapa 1) para a visão  
da Organização totalmente transformada digitalmente, a “Empresa do Futuro” (etapa 5).

Figura 2 - “Achatar a curva” com o modelo “Da Crise à Recuperação” da IDC 

Fonte: IDC, 2020 

Cada uma das cinco fases da jornada de recuperação apresenta desafios para o negócio, mas também  
para as capacidades digitais das Organizações:
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Crise COVID-19 – Garantir a continuidade do 
negócio. Para muitas Organizações a continuidade 
significa disponibilizar rapidamente recursos 
tecnológicos de suporte ao trabalho remoto para 
todos os colaboradores. 
 
Abrandamento Económico – Assegurar um foco  
no retorno do investimento das iniciativas em curso 
ou planeadas, garantindo o seu valor estratégico  
no curto prazo - geralmente menos de 12 meses. 
 
Recessão - Após a crise e tendo em consideração  
a desaceleração económica prevista, importa 
continuar a assegurar a resiliência operacional 
necessária para operar a Organização num ambiente 
económico degradado e, provavelmente, com  
as equipas a trabalhar a partir de casa em tempo 
integral ou parcial. 
 

Regresso ao crescimento - A aceleração económica 
irá voltar à medida que a economia global e local 
recupera e é provável que os requisitos dos 
clientes tenham mudado. As Organizações deverão 
definir quais os investimentos necessários para se 
posicionarem plenamente na recuperação rumo  
ao “Novo Normal”. 
 
O Novo Normal – A mudança de requisitos do  
cliente exigirá inovação contínua para entregar 
novos produtos e serviços, transformar processos  
e implementar modelos de negócio diferentes.  
É fundamental decidir quais os recursos que devem 
fazer parte do futuro do portfólio tecnológico para 
dar resposta a um “Novo Normal”.
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A jornada de recuperação  
das Organizações portuguesas
 
Um ano após o início da pandemia de COVID-19 em Portugal, o país inicia o seu processo de desconfinamento 
com a abertura gradual das escolas, locais de trabalho, espaços de comércio, viagens domésticas e viagens 
internacionais. Com base nos estudos recentes da IDC Portugal, o valor da queda dos gastos em tecnologias 
(descida de 1,7% em 2020) não acompanhou o valor global de queda da economia portuguesa (descida  
de 7,6% em 2020), tendo-se vindo a verificar uma tendência de aumento gradual nos gastos com tecnologia.

A IDC, com o apoio Google Cloud, realizou um estudo entre o final de 2020 e início de 2021 com o objetivo  
de entender a etapa de recuperação onde as Organizações portuguesas se encontram atualmente e perceber 
onde esperam estar daqui a 12 meses. Este estudo, para o qual contribuíram mais de 817 participantes 
distribuídos por profissionais das áreas de tecnologias de informação e das linhas de negócios (LoBs), permitiu 
entender com maior detalhe o tipo de investimentos que as Organizações realizaram ou estão a realizar em 
“modo de sobrevivência” e o tipo de investimentos que terão de realizar caso pretendam “achatar a curva”  
e iniciar a sua jornada rumo ao “Novo Normal”. Esta crise irá deixar muitas marcas na economia e na sociedade 
em geral, mas uma coisa é certa, o tema da Transformação Digital entrou ou acelerou na agenda das 
Organizações e hoje é inquestionável que é um tema valorizado pelas Organizações portuguesas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Prioridade do tema Transformação Digital para as Organizações Portuguesas 

Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2021 (n = 817 Portugal) 
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A tecnologia ganhou uma nova visibilidade nas Organizações em particular e na sociedade em geral, existindo 
um reconhecimento geral da importância que as tecnologias da terceira plataforma e aceleradores de 
inovação tiveram na capacidade de resposta à mudança (Figura 4).

 
No atual contexto económico, como é que a sua Organização encara os investimentos  

em Tecnologias de Informação (TI)?

 
 

Figura 4 - Investimentos em tecnologia 

Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2021 (n = 817 Portugal) 

 

Os resultados mostram que atualmente as Organizações se encontram maioritariamente em 
“modo de sobrevivência” (etapas 1 e 2) e “Resiliência de Negócio” (etapa 3) (Figura 5). No entanto, 
as Organizações portuguesas nos próximos 12 meses irão estar maioritariamente a realizar “Investimentos 
Direcionados” (etapa 4) e a utilizar a tecnologia para gerir o pós-crise e acelerar as suas jornadas  
de transformação em “Empresa do Futuro” (etapa 5).

O momento da sua Organização atualmente e daqui a 12 meses?

Figura 5 - Situação atual e daqui a 12 meses da recuperação das Organizações portuguesas 

Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2021 (n = 817 Portugal)
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À medida que as Organizações reconhecem a importância de evoluírem para uma visão de “Empresa  
do Futuro”, importa reconhecer quais as áreas nas quais será mais importante investir, para que possam 
continuar a sobreviver e crescer numa economia cada vez mais digital. O estudo analisou quais as áreas  
da “Empresa do Futuro” mais importantes e que estarão na agenda dos decisores nos próximos tempos,  
tendo sido identificados os nove principais temas que serão considerados “Mais importantes” ou “Críticos  
nos próximos tempos” (Tabela 2).

Tabela 2 – Ordem de prioridade dos temas da “Empresa do Futuro” para as Organizações portuguesas

 

Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2020 (n = 817 Portugal)

 
A tecnologia continuará a desempenhar um papel fundamental nos próximos tempos e, neste contexto, 
as Organizações portuguesas continuam a valorizar investimentos em Aplicações Tradicionais (ex. ERP on 
premises, Bases de Dados Locais). No entanto, as Soluções Cloud (ex. ERP SaaS, HCM SaaS) já aparecem 
como primeira prioridade para suportarem as estratégias de Transformação Digital rumo à “Empresa do 
Futuro” (Figura 6).

 01. | [71%] Melhorar a eficiência das operações internas para dar resposta ao mercado  
            (Futuro das Operações).

02. | [70%] Criar empatia com os clientes em grande escala  
            (Futuro dos Clientes e Consumidores).

03. | [52%] Criar um modelo de trabalho dinâmico e melhorar o envolvimento dos colaboradores  
            (Futuro do Trabalho).

04. | [51%] Reforçar a confiança com segurança, privacidade e conformidade  
            (Futuro da Confiança).

05. | [47%] Melhorar a utilização da informação e conhecimento  
            (Futuro da Inteligência).

06. | [47%] Garantir níveis de redundância mais elevados  
             (Futuro da Infraestrutura Digital).

07. | [45%] Criar experiências abrangentes e melhorar o acesso à informação  
            (Futuro da Conectividade).

08. | [44%] Oferecer produtos, serviços e experiências inovadoras em escala  
            (Futuro da Inovação Digital).

09. | [39%] Responder a pressões externas da economia digital  
            (Futuro das Indústrias).
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Orçamento das
Áreas de Negócio

Orçamento de
Transformação
Digital

OutroOrçamento de TI

32%

35%

26%

7%

Prioridades de Transformação Digital na Organização - Tecnologias

Figura 6 - Prioridades tecnológicas para suportar a Transformação Digital 

Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2021 (n = 817 Portugal)

 
O estudo revelou que cada vez mais Organizações portuguesas entendem que a Transformação Digital  
é muito mais uma Transformação do Negócio do que uma Transformação do Digital (Figura 7). O orçamento 
para suporte às estratégias de Transformação Digital continua a vir preferencialmente do Orçamento de TI 
(35%), mas as áreas de negócio estão cada vez mais a afetar o seu orçamento para este tipo de iniciativas 
(32%). Mais de um quarto das Organizações diz mesmo que já existe um orçamento dedicado à Transformação 
Digital (26%).

Prioridades de Transformação Digital na Organização - Origem do Orçamento

Figura 7 - Origem do Orçamento de suporte à Transformação Digital 
Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2021 (n = 817 Portugal) 
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Finalmente, o estudo pretendeu entender qual o nível de consciencialização para a importância  
das competências digitais no “Novo Normal”. Os resultados foram elucidativos, com mais de 70%  
das Organizações portuguesas a responder que o nível de competências digitais, designadamente  
no que se refere à compreensão do valor do digital e da sua incorporação na estratégia, estruturas  
e atividades, é considerado “Bom” ou “Muito Bom” (Figura 8). 

Nível de consciencialização para o valor do Digital nas Organizações

Figura 8 - Nível de consciencialização para o valor do Digital nas Organizações 
Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2021 (n = 817 Portugal) 

MUITO BOMMUITO MAU MAU RAZOÁVEL BOM

4%0% 24% 43% 29%
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As 5 Etapas da jornada de recuperação

Benchmark da jornada de recuperação

No último ano a IDC tem realizado estudos por todo o mundo para entender em que etapas da jornada de 
recuperação as Organizações se encontram (Figura 9). Comparando com as respostas obtidas em estudo IDC 
na EMEA, verificasse que as distribuição das Organizações Portuguesas consideram estar maioritariamente 
numa fase de recessão (30%), ou já na curva de retoma para o “Novo Normal” (42%), enquanto na EMEA  
a maioria (78%) das Organizações ainda considera estar em “Modo de Sobrevivência” (Etapas 1 e 2). Estes 
números revelam uma perspetiva positiva da situação económica por parte das Organizações Portuguesas,  
e uma preocupação de, o quanto antes, “achatarem a curva” rumo à “Empresa do Futuro”.

 

 

Figura 9 - Benchmark das Organizações portuguesas com a Europa e Mundo 
Fonte: Portugal - Fonte: Estudo IDC com o apoio Google Cloud, março de 2020 (n = 817 Portugal) 
Mundo - Fonte: IDC Worldwide COVID-19 Impact on IT Spending Survey, July 20–31, 2020 (n = 664) 
EMEA - Fonte: IDC Portugal Survey, setembro, 2020 (n = 318)

Etapa 1: Crise COVID-19 com Continuidade de Negócio  
como Prioridade Principal

Quer seja a pandemia atual ou o próximo choque no mercado global, a híper volatilidade irá tornar-se cada vez 
mais a norma. No futuro, os planos de continuidade de negócio deverão ser adaptados e terão de se tornar 
mais dinâmicos pois irão ser colocados em prática cada vez com maior frequência. Este cenário levará a que 
muitos planos de Continuidade de Negócio tenham de ser reescritos para se tornarem muito mais dinâmicos 
no futuro, pois serão constantemente testados e melhorados. Não se trata apenas de gestão de risco, trata-se 
de imaginar cada cenário potencial e pensar cuidadosamente em como mitigar os impactos. Por exemplo,  
um conjunto de datacenters de nuvem pública tem mais probabilidade de disponibilizar um backbone 
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resiliente para modelos de negócios digitais do que um datacenter de backup secundário que pode 
repentinamente fazer parte de uma “zona vermelha” inacessível. O nível da infraestrutura é um elemento 
determinante da resiliência, no entanto, temas como o envolvimento do cliente, ambientes de trabalho 
híbridos e as cadeias de valor conectadas estarão cada vez mais na agenda do planeamento da resiliência dos 
negócios.

Narrativa Executiva: “Estamos num modo de economia de custos e a priorizar projetos / programas 
que nos podem ajudar neste período de incerteza. Não estamos interessados em explorar use cases 
de tecnologia de ponta ou iniciar qualquer programa de transformação.”

As Organizações neste Etapa estão desesperadamente à procura de novas ideias, boas-práticas, soluções 
emergentes e contributos de parceiros de tecnologia. Este não é o momento de “empurrar novas soluções”.  
As parcerias que forem desenvolvidas entre clientes e fornecedores, neste período, serão a base das 
parcerias de longo prazo no pós-crise.

Em Portugal, as perguntas mais frequentes das Organizações nesta fase foram / são:

» Quais os recursos necessários para suportar as operações durante um período prolongado  
    de Trabalho a Partir de Casa (WFH)?

» Quais as tecnologias que podem ajudar à implementação das medidas preventivas de distanciamento       
    social decretadas pelas autoridades públicas e implementadas pelas Organizações?

» Como podem as tecnologias ajudar a responder à escassez de competências nas áreas digitais?

» Como podem as tecnologias ajudar a prever e responder a futuros cenários de risco pandémico?

Como a Google Cloud pode apoiar o seu negócio

A Google Cloud tem procurado dar resposta aos desafios COVID-19 implementando as medidas necessárias 
para manter os seus ambientes tecnológicos em funcionamento, para que a sua Organização se possa 
continuar a concentrar nos desafios do seu negócio. 

Explore as soluções Google Workspace e saiba como pode facilitar a realização de tarefas em qualquer lugar 
com videoconferências seguras, ferramentas de conversação e aplicações colaborativas.

Saiba mais sobre as soluções Google Workspace em: https://workspace.google.com/ 

Procura soluções de acesso remoto seguro às suas aplicações web? Conheça a solução de acesso remoto 
BeyondCorp e permita o acesso às aplicações corporativas a partir de praticamente qualquer dispositivo, em 
qualquer lugar, sem necessidade de utilização de uma VPN.

Saiba mais sobre a solução de acesso remoto BeyondCorp: https://cloud.google.com/beyondcorp 

Saiba mais sobre a forma como a Google Cloud tem ajudado as Organizações a responder aos desafios 
COVID-19 em: https://cloud.google.com/covid19 

https://workspace.google.com/
https://cloud.google.com/beyondcorp
https://cloud.google.com/covid19
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Etapa 2: Abrandamento Económico com Otimização de custos 
como a Principal Prioridade

Nesta Etapa, as Organizações estão no modo de “Otimização de custos”, no qual procuram tecnologias 
que possam ajudá-las a gerir as dificuldades económicas ou a gerar resultados financeiros para o ano fiscal 
atual. Estas Organizações procuram apoio financeiro e / ou opções de OPEX para gerir os fluxos de caixa  
e capital circulante. As decisões são orientadas ao curto prazo e existe uma baixa tolerância para parceiros 
/ fornecedores de tecnologia que apresentem produtos ou projetos novos que só possam ter retornos após 
mais de seis meses. As ofertas baseadas em nuvem são as mais atrativas nesta fase, sobretudo por permitirem 
a flexibilidade para responder a uma elevada incerteza na oferta e procura. Explorar novas alternativas digitais 
passa a ser um caminho importante para muitas Organizações se manterem em funcionamento, quando as 
receitas diminuem, mas as despesas continuam a aumentar.

Narrativa Executiva: “Estamos em crise! O foco passou a ser a proteção dos colaboradores,  
a criação de uma equipa de resposta à crise, assim como aumentar o trabalho remoto de forma 
segura. Tivemos que rasgar os nossos planos de Continuidade de Negócio e começar tudo do zero.”

As Organizações neste Etapa tendem a preferir fornecedores de tecnologia, integradores de sistemas (SIs)  

e fornecedores de serviços que estão mais próximos deles - tanto na proximidade física como no alinhamento 
cultural - bem como ofertas de preços mais baixos, preços flexíveis e termos de pagamento e / ou com ofertas 
modulares.

Em Portugal, as perguntas mais frequentes das Organizações nesta fase foram / são:

» Como pode a tecnologia ajudar a automatizar processos para reduzir custos?

» Quais as tecnologias que podem permitir que o negócio continue a funcionar para que a receita possa      
    ser protegida ou a redução de receita gerida de forma mais eficaz?

» Como pode a tecnologia ajudar a explorar negócios adjacentes sem despesas significativas  
    e / ou investimentos de capital significativos? 

Como a Google Cloud pode apoiar o seu negócio 

A Google Cloud pode apoiar a sua Organização com boas práticas de otimização dos custos  
de infraestrutura e aplicações para responder de forma eficaz e eficiente aos novos desafios e incertezas 
no seu negócio.

A Google Cloud poderá ajudá-lo a avaliar o estado atual do seu ambiente tecnológico e a definir um 
roadmap de transformação para que possa melhorar o contributo das tecnologias na criação de valor  
da sua Organização.

Conheça as soluções da Google Cloud que o podem apoiar na melhoria da tomada de decisão, redução do 
TCO e aumento da produtividade.

Conheça os diferentes modelos de preço da Google Cloud e garanta o melhor preço por desempenho  
do mercado.

Saiba mais em: https://cloud.google.com/pricing 

https://cloud.google.com/pricing
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Etapa 3: recessão com resiliência empresarial como força  
motriz principal

Nesta Etapa, as Organizações já implementaram planos de Continuidade de Negócio, superaram a fase inicial 
da crise COVID-19 e geriram custos para estabilizar as suas finanças. O foco agora é colocar “a casa em 
ordem” para se prepararem para a fase de recuperação. Esta é a Etapa mais crítica da jornada para o “Novo 
Normal”. A resiliência dos negócios exigirá que as Organizações coloquem os recursos e os processos certos 
em quatro áreas principais: 

» Gestão de risco de pandemia; 
» Plano de contingência operacional;  
» Local de trabalho digital; e  
» Agilidade organizacional.

No último ano, a palavra “Resiliência” passou a ser um termo popular na comunicação social. O estudo  
da Resiliência está, em grande medida, relacionado com os sistemas ecológicos e biológicos, mas  
a definição aplica-se diretamente ao que as Organizações estão à procura - a capacidade de se adaptarem  
às circunstâncias em mudança, mantendo o seu propósito central. A primeira parte desta definição  
é intuitivamente óbvia (adaptação), mas a segunda parte (manutenção do propósito central) é frequentemente 
perdida.

O propósito ou a missão de uma Organização devem continuar a ser os seus focos principais, mesmo 
quando as ações de remediação são tomadas para reduzir custos ou aproveitar as oportunidades de receita 
relacionadas à pandemia no curto-prazo. Curiosamente, as Organizações que apresentavam níveis de 
maturidade digital mais elevados antes da crise estão a “achatar a curva” da recessão e a adaptar-se mais 
rapidamente, mantendo seu propósito de longo prazo1.

Narrativa Executiva: “Estamos prontos para levar a nossa organização para o próximo nível. 
Aprendemos muito desde o início da crise e entendemos a importância de priorizar novamente  
o nosso foco e investimentos para competir no COVID-19. A adaptabilidade e agilidade são o nosso 
principal impulso.”

As Organizações neste Etapa tendem a preferir fornecedores de tecnologia com presença estabelecida e com 
recursos nas suas geografias e que tenham capacidade financeira, também eles, para superar esta crise.  
A acessibilidade ao roadmap de produto / capacidade do fornecedor também é importante, uma vez que  
as Organizações estão à procura de parcerias de longo prazo.

Em Portugal, as perguntas mais frequentes das Organizações nesta fase foram / são:

» Quais fraquezas organizacionais que surgiram no contexto COVID-19 e como pode a tecnologia  
    ajudar a superá-las total ou parcialmente?

» Quais as tecnologias que podem aumentar a agilidade organizacional para dar resposta à crise  
    e para responder aos novos requisitos do mercado?

» Como pode a tecnologia ser aproveitada para acelerar a mudança na cultura organizacional  
    de aspetos que deixaram de ser aplicáveis num mundo COVID-19?

1  Para realizar a avaliação da maturidade de Transformação Digital da sua organização poderá aceder ao modelo  
  de maturidade da IDC em https://future-enterprise.idcmaturityscape.com/ 

https://future-enterprise.idcmaturityscape.com/
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Como a Google Cloud pode apoiar o seu negócio 

Tire partido da inovação contínua da Google Cloud! Organizações de todas as indústrias estão a aproveitar 
as soluções inovadoras da Google Cloud para lançarem os seus programas de recuperação pós-COVID-19. 
Assistentes digitais com Inteligência Artificial e Machine Learning, Search, Maps, Voice são só algumas das 
soluções integradas na Google Cloud e que poderá aproveitar.

Parcerias estratégicas com empresas líderes de open-source permitem a integração dessas soluções na 
Google Cloud, tornando mais fácil para os clientes corporativos criarem e usarem aplicações na cloud 
pública, evitando o lock-in.

Saiba mais em: https://cloud.google.com/why-google-cloud 

Saiba o que que os principais analistas de mercado dizem sobre as soluções Google Cloud em: https://
cloud.google.com/analyst-reports 

Etapa 4: Regresso ao crescimento com investimentos direcionados  
como o principal motivador

Nesta Etapa, a atividade económica está a regressar ao nível pré-crise e as Organizações estão a começar  
a investir de forma mais agressiva, mas com um foco em tecnologias que promovam as capacidades digitais 
da Organização. À medida que voltam a tornar-se relevantes na economia digital, as Organizações avaliam  
a sua resiliência para garantirem que estão mais preparadas para um choque semelhante no futuro. 

Narrativa Executiva: “Consideramos os períodos de volatilidade do mercado como oportunidades 
que as Organizações bem preparadas podem explorar.”

Esta será uma Etapa crítica para os fornecedores de tecnologia, pois as Organizações procurarão um lugar 
seguro para inovar. Os fornecedores que são financeiramente saudáveis, têm escala e ecossistemas robustos, 
serão naturalmente preferidos. 

Em Portugal, para se prepararem para o “Novo Normal”, as Organizações estão a:

» Avaliar cenários do “Novo Normal” que afetarão a sua indústria. Esta análise levará a novos modelos  
    de negócio / operacionais e a mudanças no processo de trabalho (incluindo funções e competências).

» Analisar novos use cases de negócio que poderão suportar os cenários do “Novo Normal”.

» Implementar pilotos e provas de conceito de tecnologia e a explorar novas parcerias para criarem     
    novas vantagens competitivas no “Novo Normal”.

https://cloud.google.com/why-google-cloud
https://cloud.google.com/analyst-reports
https://cloud.google.com/analyst-reports
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Como a Google Cloud pode apoiar o seu negócio

 
Utilize o Cloud Application Modernization Program (CAMP) da Google Cloud para transformar e modernizar as 
suas aplicações atuais ou para desenvolver novas aplicações nativas na cloud. Faça parte do mundo híbrido 
e multi-cloud! Comece por realizar uma avaliação do baseline data-driven e garanta um desenvolvimento 
aplicacional mais rápido e seguro com as nossas boas práticas customizadas de DevOps e as nossas 
plataforma e ferramentas open-source.

Saiba mais sobre a estratégia de modernização de aplicações da Google Cloud em: https://cloud.google.
com/solutions/application-modernization

Conheça os novos comportamentos dos seus clientes! As ferramentas Google Cloud, como a BigQuery, 
podem ajudar as Organizações a obter mais e melhor conhecimento à medida que os comportamentos  
dos clientes se alteram. A modernização do data warehouse pode permitir que a sua Organização passe  
a analisar maior quantidade, velocidade e variedade de dados, mais rapidamente, permitindo, com recurso a 
capacidade de analítica em streaming, melhor conhecimento para suportar ações concretas de criação  
de valor. Permita que os seus cientistas e analistas de dados tenham acesso de forma rápida e eficaz  
a modelos de Machine Learning à escala global.

Faça uma avaliação gratuita da maturidade do seu data warehouse em: https://inthecloud.withgoogle.com/
dw-maturity-19/dl-cd.html

Etapa 5: O “Novo Normal” será a “Empresa do Futuro”

Quando as Organizações saírem da recessão passarão a estar num novo tipo de economia - o “Novo 
Normal”. A IDC estima que, até ao final de 2023, 60% do PIB no espaço europeu será digital. Estes números 
deixam claro que o digital passou a fazer parte integrante da economia e que, cada vez mais, assistiremos  
a uma mudança do paradigma de Economia de Oferta para a Economia de Procura (Figura 10).

Figura 10 - Economia de Oferta vs. Economia de Procura
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https://cloud.google.com/solutions/application-modernization
https://cloud.google.com/solutions/application-modernization
https://inthecloud.withgoogle.com/dw-maturity-19/dl-cd.html
https://inthecloud.withgoogle.com/dw-maturity-19/dl-cd.html
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Os líderes das Organizações que têm investido de forma consistente em Transformação Digital, estarão cada 
vez mais a pensar na “Empresa do Futuro” e nos seus nove principais temas. 

Como as soluções Google 
Cloud podem ajudar

Futuro do Trabalho. Um ambiente de trabalho transformado digitalmente 
é, por definição, um ambiente ágil, e essa agilidade tornou-se mais crítica 
para a continuidade dos negócios durante a crise. A pandemia COVID-19 
forçou o desenvolvimento e a adoção de formas inovadoras de trabalho. 

Google  
Workspace 
Saiba mais 

Futuro da Inteligência. Durante um período de incerteza, a informação 
em tempo real de todas as fontes internas e externas, combinadas 
com a aprendizagem e o conhecimento históricos, permitem que as 
Organizações planeiem e façam novas previsões rapidamente.  

Soluções Smart 
Analytics 
Saiba mais  

Futuro da Inovação Digital. As Organizações usam software para melhorar 
produtos e disponibilizar interações mais personalizadas, mais eficazes  
e mais responsivas com clientes, parceiros e outras partes interessadas.  
As Organizações que investiram em recursos de desenvolvimento ágil 
de software foram capazes de inovar e responder de forma mais eficaz 
durante a pandemia. 

Soluções Business  
Application Platform 
Saiba mais 

Futuro das Operações. Uma operação transformada digitalmente  
é baseada na resiliência de toda a Organização, mas também do seu 
ecossistema. A pandemia COVID-19 reforçou a importância de as 
Organizações digitais construírem uma “casa de resiliência” com  
a inovação e a agilidade operacional como pilares fundacionais. 

Soluções Business  
Application Platform 
Saiba mais 

Futuro da Confiança. A confiança é mais do que apenas segurança.  
As Organizações que parecem ser “confiáveis” estão preparadas para 
lançarem as suas jornadas de recuperação com mais força, garantindo 
empatia em escala e colocando as pessoas à frente dos lucros de curto 
prazo. 

Soluções  
Security 
Saiba mais 

Futuro dos Clientes e Consumidores. A Transformação Digital está  
a mudar o relacionamento entre marcas e os seus clientes e, para  
terem sucesso durante a pandemia, as marcas precisaram de incorporar  
a verdadeira empatia com os seus clientes, estabelecer um relacionamento 
de confiança e permanecer profundamente conectadas. 

Soluções Marketing  
Analytics 
Saiba mais 

Futuro da Infraestrutura Digital. Responder rapidamente à desaceleração/ 
aceleração dos negócios provocada pela pandemia exigiu um maior uso 
de recursos de infraestrutura que minimizassem o subaproveitamento  
de ativos e que, ao mesmo tempo, melhorassem a capacidade de escalar 
novas experiências ou cargas de trabalho. 

Soluções Business  
Application Platform 
Saiba mais 

Futuro da Conectividade. As Organizações e os indivíduos precisam 
de se conectar, independentemente de sua localização, situação ou 
contexto. Durante a pandemia COVID-19, as Organizações entenderam 
a criticidade da Informação ser criada, compartilhada ou consumida em 
tempo real. 

Soluções Application  
Modernization 
Saiba mais 

Futuro das Indústrias. À medida que as cadeias de distribuição  
e os mercados de consumo foram pressionados durante a pandemia 
COVID-19, o modelo clássico de desenho, desenvolvimento e entrega  
de produtos e serviços foi rapidamente transformado à medida que  
os parceiros de ecossistema se foram conectando.

Soluções 
de Indústria 
Saiba mais 

Áreas  
“Empresa do Futuro”

https://cloud.google.com/solutions/business-application-platform 
http://workspace.google.com/ 
http://cloud.google.com/solutions/smart-analytics 
https://cloud.google.com/solutions/business-application-platform 
https://cloud.google.com/solutions/business-application-platform 
https://cloud.google.com/solutions/business-application-platform 
https://cloud.google.com/solutions/marketing-analytics 
https://cloud.google.com/solutions/marketing-analytics 
https://cloud.google.com/solutions/application-modernization
https://cloud.google.com/solutions#industry-solutions 
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Narrativa Executiva: “Funcionar como uma Organização “Nativa Digital” é vital para o nosso negócio. 
Acreditamos que as tecnologias da terceira plataforma e aceleradores de inovação podem ser 
elementos importantes nas nossas vantagens competitivas”.

Os relacionamentos estratégicos com fornecedores são estabelecidos durante o Etapa 5 e os fornecedores 
que conquistarem essas posições terão de provar que são capazes de inovar com a velocidade e a escala 
necessárias. A resiliência também continuará a ser uma expectativa importante das Organizações, não apenas 
para mitigar uma possível repetição de novas crises pandémicas, mas para permitir que as Organizações se 
adaptem rapidamente em cenários de elevada incerteza e constante mudança.

 
Como a Google Cloud pode apoiar o seu negócio 
 

Acelere a inovação digital com APIs, aplicações e automação. Proteja os processos e crie facilmente 
aplicações sem programação, criando através dos seus dados e das APIs da Google Cloud.

As APIs da Google Cloud permitem criar, de forma rápida e eficaz, experiências conectadas únicas. 

Modernize as suas aplicações à medida que elas migram para a cloud ou entre clouds, e ative novos 
canais de negócio digital e parcerias para monetizar os seus dados e aplicações.

Utilize a plataforma no-code Google AppSheet para acelerar o tempo de lançamento no mercado de novas 
soluções digitais.

Use o nosso Guia de Suporte COVID-19 como um recurso para automatizar processos no “Novo Normal”.

Saiba mais sobre a Plataforma de aplicações de negócio da Google Cloud em: https://cloud.google.com/
solutions/business-application-platform

https://cloud.google.com/solutions/business-application-platform
https://cloud.google.com/solutions/business-application-platform
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Os principais use cases de Transformação Digital
Como referido anteriormente, as Organizações deverão reconhecer a etapa em que se encontram atualmente 
para que possam tomar as medidas adequadas para “achatar a curva”. No entanto, para que seja possível 
evoluir no “Novo Normal” rumo à “Empresa do Futuro”, importa que exista uma visão clara das estratégias, 
programas e use cases de transformação do negócio. 

Duas das áreas funcionais onde a Transformação Digital é prioritária são a “Analítica e Gestão de Informação” 
e a “Transformação Digital da Organização de TI”. O estudo analisou os programas mais relevantes para as 
Organizações portuguesas em cada uma das áreas, tendo identificado aqueles que já foram implementados 
por mais Organizações ou que estão planeados para implementar nos próximos 12-18 meses: 

Estratégia de 
Transformação

Programa Use Cases IDC relacionados
Como as soluções Google Cloud 
podem ajudar

Analítica e Gestão  
de Informação

Gestão de 
conteúdos

» Automated content transformation 

» Layout and design automation

Conheça os parceiros Google  
Cloud disponíveis na Marketplace  
Saiba mais 

Gestão de 
desempenho 
Organizacional

» Continuous planning and forecasting 

» Situational awareness

Conheça os parceiros Google  
Cloud disponíveis na Marketplace 
Saiba mais 

Monetização  
de Dados

» DaaS business enhancement 

» DaaS offering creation

Google Cloud Solutions: Smart Analytics 
Saiba mais  
 
Google Cloud Overview:  
API monetization (Apigee) 
Saiba mais  
 
Google Cloud Solutions:  
Data Warehouse Modernization 
Saiba mais  
 
Google Cloud Products: Looker  
Saiba mais 

Orquestração  
de Dados

» Data intelligence 

» Data unification

Google Cloud Solutions:  
Smart Analytics 
Saiba mais  
 
Google Cloud Product:  
Data Catalog  
Saiba mais  
 
Google Cloud Product:  
Cloud Composer 
Saiba mais 

Transformação Digital 
da Organização de TI

Comunicação e 
Colaboração

» Employee Experience Optimization 

» Real-time Employee Engagement 

» Collaborative Workspace 

» Ubiquitous Communities 

» Expanded Knowledge Workforce 

» Embedded Communications  

» AppsAmbient Meetings

Google Workplace  
Saiba mais  
 
Google Workplace Resources:  
Working Remotely 
Saiba mais 

https://console.cloud.google.com/marketplace/browse?filter=category:blog-cms 
https://cloud.google.com/solutions/smart-analyticsGoogle%20Cloud%20Product:%20Data%20Catalog%20https://cloud.google.com/data-catalog
https://cloud.google.com/solutions/smart-analyticsGoogle%20Cloud%20Product:%20Data%20Catalog%20https://cloud.google.com/data-catalog
https://cloud.google.com/solutions/smart-analyticsGoogle%20Cloud%20Product:%20Data%20Catalog%20https://cloud.google.com/data-catalog
https://cloud.google.com/solutions/smart-analyticsGoogle%20Cloud%20Product:%20Data%20Catalog%20https://cloud.google.com/data-catalog
https://cloud.google.com/solutions/smart-analyticsGoogle%20Cloud%20Product:%20Data%20Catalog%20https://cloud.google.com/data-catalog
https://cloud.google.com/solutions#industry-solutions 
https://console.cloud.google.com/marketplace/browse?filter=category:blog-cms
https://cloud.google.com/solutions/smart-analytics
https://docs.apigee.com/api-platform/monetization/basics-monetization
https://cloud.google.com/solutions/data-warehouse-modernization
https://cloud.google.com/looker
https://cloud.google.com/solutions/smart-analytics
https://cloud.google.com/data-catalog
https://cloud.google.com/composer
https://workspace.google.com/enterprise/
https://workspace.google.com/working-remotely/
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Confiança e 
Segurança 
Corporativa

» Privacy Engineering 

» Cyber-resilience 

» Third-party Digital Trust 

» Cybersecurity Economics 

» Distributed Integrity Architecture 

» Security Resource Optimization 

» Continuous Application Security

Google Cloud Trust and security 
Saiba mais  
 
Google Cloud Solutions:  
Web APP and API protection 
Saiba mais 

Infraestrutura 
Digital 
Omnipresente

» Provider-operated Infrastructure 

» AI Ops 

» Agile Datacenters 

» Multi-access Edge Networking 

» Digitally Optimized Edges

Google Cloud Solution:  
Infrastructure-modernization  
Saiba mais  
 
Google Cloud Solution: Anthos Edge 
Saiba mais          Saiba mais  
 
Artigo “MLOps: Continuous  
delivery and automation pipelines  
in machine learning” 

Pipeline 
de Digital 
Corporativo

» Innovation Factory Development 

» Augmented Interoperation 

» Intelligent Application Integration 

» Connected Data Sets

Google Cloud Solution:  
Business Innovation 
Saiba mais  
 
Google Cloud Topics:  
What is Digital Transformation  
Saiba mais  
 
Google Cloud Whitepaper:  
The Google Cloud Adoption Framework 
Saiba mais 

Mais informação sobre os Use Cases de Transformação Digital da IDC em https://www.idc-dxusecases.com/ 

https://www.idc-dxusecases.com/
https://cloud.google.com/security
https://cloud.google.com/solutions/web-app-and-api-protection
https://cloud.google.com/solutions/infrastructure-modernization 
https://cloud.google.com/solutions/anthos-edge
https://cloud.google.com/solutions/business-innovation
https://cloud.google.com/learn/what-is-digital-transformation
https://cloud.google.com/adoption-framework/
https://www.idc-dxusecases.com/ 
https://cloud.google.com/solutions/migration-center
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Próximos Passos
A resposta das Organizações ao COVID-19 irá marcar a perceção interna e externa da marca e a sua reputação 
na próxima década. Assim, é necessário um verdadeiro “back to basics” no que se refere aos princípios 
fundamentais do funcionamento do negócio. No curto prazo, a tecnologia provou ser um facilitador chave 
que manteve os negócios à tona durante a crise, permitindo o trabalho remoto, negócios mais ágeis e o 
envolvimento digital externo. No longo prazo, as Organizações aproveitarão a tecnologia para suportar os seus 
produtos e serviços, processos e ativos, acelerando a jornada de transição para a Empresa do Futuro.

Para aproveitar a tecnologia de forma eficaz para “achatar a curva”, as Organizações precisam de responder 
aos seguintes principais desafios: 

Avaliar a situação atual – É importante as Organizações avaliarem onde estão na curva 
da recuperação da crise. Quais as principais lacunas que devem ser resolvidas nos 
próximos 30 dias? O talento e as capacidades existentes na Organização são as mais 
adequadas para responder aos desafios atuais e futuros? Caso seja necessária ajuda 
externa, quais as opções de preço, flexibilidade de contrato e recursos de entrega que 
são necessários com base no estado financeiro atual e na configuração estrutural da 
Organização? A Organização tem um grupo de parceiros de tecnologia que pode utilizar 
para resolver as lacunas de competências? 
  
Definir objetivos claros – Em que fase da recuperação a Organização pretende estar 
nos próximos 6, 12 e 24 meses? Quais os principais desafios organizacionais que são 
necessários ultrapassar para atingir esses objetivos? Identifique e categorize os recursos 
de tecnologia e os parceiros relacionados com cada um dos objetivos definidos.

 
Recuperação faseada e etapas críticas – A recuperação deverá ser faseada para que 
possa ser mais bem gerida e para que os objetivos de cada etapa possam ser definidos 
com base nos resultados de negócio que pretendem alcançar. Como e quando o modelo 
operacional e os processos de trabalho irão ser transformados? Onde e quando novos 
modelos de negócio serão implementados? Quais os casos de uso mais relevantes para  
o futuro da Organização? 
  
Realizar parcerias estratégicas – Nenhuma Organização será capaz de recuperar sozinha. 
Esta crise não tem precedentes nos tempos modernos e os seus impactos e duração 
continuam a ser imprevisíveis. A colaboração suportada no ecossistema será crítica.  
Quais os parceiros do ecossistema que estão alinhados em termos de mentalidade / cultura, 
objetivos e capacidades? Quanto mais complementares forem as parcerias, melhor.  
A capacidade de adaptação organizacional será um fator crítico de sucesso. 
  
Pensar no longo prazo – Os clientes estão a procurar marcas que possam responder às 
suas necessidades atuais, superar a crise ou responder ao gap entre o agora e o próximo 
normal. As necessidades que a Organização satisfaz, as prioridades de transformação 
ou as oportunidades identificadas deverão ir além de respostas de curto-prazo. As 
estratégias de recuperação deverão priorizar o envolvimento de parceiros tecnológicos 
com forte cultura de inovação e com um roadmap claro que possa apoiar a Organização 
num mundo pós-COVID-19. Inovar para o próximo normal será a chave para o sucesso 
das Organizações num mundo pós COVID-19.
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