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O PROJETO – PME2WORLD
A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria  do Distrito de Aveiro, encontra-se 
a dinamizar o projecto conjunto PME2WORLD – Programa de Qualificação e Capa-
citação das PME (projecto nº 026478) apresentado ao Programa Operacional Com-
petitividade e Internacionalização, apoiada pelo FEDER, cujo período de execução 
decorre entre Agosto de 2017 e Outubro de 2019.

OBJETIVOS
•	 Aumentar	a	competitividade,	flexibilidade	e	capacidade	de	resposta	das	PMEs	ao	

mercado global, através de um crescimento sustentável, assente no reforço das 
capacidades de inovação na área industrial;

•	 Reforço	das	capacidades	estratégicas	das	PMEs	industriais,	da	sua	competitivida-
de e produtividade, dando-lhes condições de contexto de gestão industrial para 
que estas possam criar uma cultura de inovação.

MAIS-VALIAS
1. Inovação organizacional e gestão; 
2. Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC);
3. Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos; 
4. Eco-inovação;
5. Qualidade.

REGIÃO DE INTERVENÇÃO:
Norte e Centro

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 
AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro

WEBSITE:
http://aida.pt/projectos/PME2WORLD.html



6

AS BOAS PRÁTICAS AO NÍVEL DA ECONOMIA DIGITAL 
E TIC NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

Sumário Executivo

A AIDA CCI está a desenvolver o projec-
to “PME2WORLD” que visa reforçar as 
capacidades estratégicas e aumentar a 

competitividade e capacidade de resposta das 
PME ao mercado global. (ver caixa)

O presente documento, assenta em estudos 
realizados e visa identificar, não só as boas prá-
ticas da aplicação da economia digital e tecno-
logias de informação e comunicação (TIC) em 
diferentes níveis, como apresentar os benefí-
cios inerentes a estes.

A economia digital e as tecnologias de infor-
mação e comunicação são um tópico de de-
senvolvimento recente. A sua implementação 
permite dotar as empresas de ferramentas que 
potenciam a sua competitividade, reforçando 
as suas capacidades tecnológicas. Este tipo 
de processo providencia inúmeros benefícios 
para as empresas, como a redução de custos, 
reforço da imagem da marca e/ou empresa ou 
até o aumento dos canais de venda e de po-
tenciais clientes.

Aproveitando a investigação e trabalho reali-
zado no campo, pretende-se assim com este 
guia:

•	 Apresentar	a	importância	da	economia	di-
gital e das TIC e demonstrar as diferentes 
áreas da sua possível aplicação, bem como, 
dos benefícios resultantes;

•	 Demonstrar	a	execução	das	boas	práticas	
recorrendo a exemplos nacionais compila-
dos (APDC, 2017);

•	 Realizar	o	contraste	entre	as	consideradas	
boas práticas e as actividades desenvolvi-
das pelas empresas no âmbito do progra-
ma PME2WORLD.

Assim sendo, neste guia é abordado a questão 
da importância da economia digital e das 
TIC com a apresentação da sua aplicação a 
quatro níveis: ferramentas de comunicação 
digital, novas aplicações mobile, ferra-
mentas de trabalho colaborativo digital e a 
conversão e prestação de serviços digitais.

, S.A., En
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TABElA 01
EMPRESAS COM PROCESSOS 
 NO âMBITO DA ECONOMIA DIGITAL E TIC

Albipack, Lda.

Astrolábio, S.A.

Care Kuidados, Lda.

Fátima Pereira & Carlos 
Duarte, S.R.O.C.

Gula Visual, Lda.

KPF – Consultores, S.A.

Lemos ad Valorem, Lda.

Mastergás de Pedro Paiva 
& Paiva, Lda.

O2A – Autoadesivos, S.A.

Pinkwave, Lda.

Pronto a Imprimir, Lda.

Solutions 4 Growth, Lda.

Vieira & Araújo, S.A.

Workstation, Lda.

Em cada secção é abordado os benefícios da 
sua aplicação, apresentadas possíveis métri-
cas de avaliação e casos de estudo (como 
exemplo de boas práticas), sendo no final 
analisados os factores críticos de sucesso.

No âmbito do projecto PME2WORLD, 14 em-
presas requisitaram como área de intervenção a 
Economia Digital e TIC (Albipack , Lda., Astrolá-
bio, S.A., Care Kuidados, Lda., Fátima Pereira & 
Carlos Duarte, S.R.O.C., Gula Visual, Lda., KPF 

- Consultores S.A., Lemos ad Valorem, Lda., 
Mastergás de Pedro Paiva & Paiva, Lda., O2A 
- autoadesivos, S.A., Pinkwave, Lda., Pronto a 
Imprimir, Lda., Solutions 4 Growth, Lda., Vieira 
& Araújo, S.A. e Workstation, Lda.). Desta for-
ma, neste guia são introduzidos os conceitos de 
economia digital e a importância do comércio 
digital como um factor global potenciador do 
crescimento e desenvolvimento económico. De 
seguida são apresentados 97 casos de transfor-
mação digital realizados ao longo de 12 secto-
res e 5 áreas transversais em Portugal. Utilizan-
do estes casos como referência, a partir da sua 
análise são identificadas a execução de 4 boas 
práticas: ferramentas de comunicação digital, 
novas aplicações mobile, trabalho colaborati-
vo digital e serviços digitais. 

No final é ainda realizado, de forma simples e 
breve, o alinhamento das actividades e acções 
executadas pelas empresas no âmbito do pro-
grama PME2WORLD com o conceito e boas 
práticas da economia digital e TIC aborda-
das ao longo do presente documento..

, S.A., En
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A economia digital é um tópico de impor-
tância crescente desde os anos 90. Em 
1998 a conferência de ministros OECD 

sobre o comércio electrónico em Ottawa reco-
nhece o e-commerce como um factor global 
potenciador do crescimento e desenvolvimen-
to económico (OECD, 1998). Em 2016 a De-
claração de Ministros OECD sobre a Economia 
Digital apelou por medidas para “estimular e 
ajudar a reduzir impedimentos ao e-commer-
ce dentro e fora das fronteiras para o bene-
fício dos consumidores e empresas” (OECD, 
2016).

O cenário do e-commerce tornou-se bastante 
mais dinâmico nos últimos anos. Novos inter-
venientes emergiram e actores estabelecidos 
adoptaram novas funções. Algumas das barrei-
ras à economia digital, como o acesso à inter-
net, foram reduzidos enquanto que novos en-
traves, como preocupações com a segurança e 

privacidade, tornaram-se mais proeminentes. 
Desta forma, surgiam novas oportunidades 
para desbloquear o potencial do e-commerce 
e para aumentar o crescimento do bem-estar 
dos consumidores (OECD, 2019).

De acordo com a ACEPI- Associação da Eco-
nomia Digital, o volume de vendas online em 
2017 foi de €4,6 mil milhões, verificando-se 
uma expectativa de crescimento até 2025, 
com o número de portugueses que fizeram 
compras online a subir dos 36% para os 59% 
e com o respectivo volume de vendas a subir 
para os €8,9 mil milhões.

É possível identificar forças e vantagens da uti-
lização do e-commerce que possibilitam um 
aumento significativo de oportunidades de 
competitividade no lado das empresas e um 
aumento da qualidade e redução de custos 
por parte dos clientes (Silva, Silva, Romão, & 
Conde, 2003) (Isaías, 2008):

Economia Digital 
e TIC
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TABElA 01
FORÇAS E OPORTuNIDADES DO E-COMMERCE
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Casos de 
Transformação 
Digital
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A APDC – Associação Portuguesa para o De-
senvolvimento das Comunicações, assume-
se	como	plataforma	de	debate	e	reflexão	de	
todos os temas decisivos e mobilizadores da 
transformação para o digital. No seu relatório 
“A Economia Digital: Casos de Transformação 
Digital em Portugal 2017” (APDC, 2017) apre-
senta e aborda 62 casos de transformação 
digital em 12 sectores diferentes e 35 casos 
em 5 áreas transversais (a tabela seguinte 
apresenta a compilação dos diversos casos e 
processos de transformação referentes).

A partir da análise destes casos de estudo torna-
se possível extrapolar e deduzir um conjunto de 
boas-práticas em 4 níveis diferentes da econo-
mia digital e TIC: Ferramentas de Comunica-
ção Digital, Novas Aplicações Mobile, Traba-
lho Colaborativo Digital e Serviços Digitais. 

É possível desta forma, apresentar a execução 
da prática, alguns exemplos de métricas de 
avaliação existentes, exemplo de casos, ensi-
namentos e factores críticos de sucesso da sua 
implementação e algumas conclusões e/ou re-
comendações.

TABElA 02
CASOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Continua na página seguinte
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2.1 FERRAmEnTAS DE 
COmUnICAçãO DIGITAl
A criação de novos canais de comunicação por 
utilização das novas tecnologias de informação 
e comunicação, permitiu disponibilizar às PME 
novas e importantes ferramentas de interac-
ção, não só com os seus actuais clientes, mas 
também com novos públicos alvos.

A utilização destas ferramentas, como websi-
tes próprios, redes sociais e  outras aplicações, 
permite às empresas um contacto mais perso-
nalizado com os seus actuais e potenciais clien-
tes, reforçando a sua relação e comunicação.

Estes novos processos de comunicação não só 
facilitam e preservam o acesso a informação 
relevante por potenciais clientes e fornecedo-

res, como permitem perceber os interesses e 
necessidades destes por intermédio da sua in-
teracção nos múltiplos canais, essencial para 
a criação de valor e relacionamento. Desta 
forma, torna-se possível melhorar a eficiência 
das actividades comerciais e de marketing, ga-
nhando o acesso e conquista de novos públi-
cos.

O controlo de uma plataforma própria pe-
las empresas e a participação em vários ca-
nais de comunicação diferentes, com a dis-
tribuição de conteúdos próprios, permite 
disponibilizar um novo ponto de contacto 
adaptado tecnologicamente aos vários pas-
sos do dia-a-dia dos clientes, permitindo o 
aumento da visibilidade da marca e o seu 
fortalecimento. Isto permite ao cliente criar 
uma maior autonomia, automatizando as 
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respectivas interacções, permitindo uma re-
dução do tempo de resposta, facilitando o 
acesso à informação, criando um relaciona-
mento de maior transparência, e por conse-
quente, conduzindo a uma maior confiança 
e satisfação deste. A sua implementação 
também permite a redução de custos pro-
cessuais e de atendimento, enquanto que 
permite a preservação digitalmente de ar-
quivos e conteúdos publicados de forma 
moderna e tecnológica.

Ao mesmo tempo que as novas ferramentas 
de comunicação digital permitem o estabe-
lecimento de novos objectivos, estas susci-
tam o aparecimento de novas métricas para a 
avaliação do seu desempenho. Assim sendo, 
existem um elevado conjunto de possíveis mé-
tricas para a sua avaliação. Alguns exemplos 
destas são: 

•	 Monitorização	do	custo	da	plataforma	(IT);

•	 Quantidade	de	informação	e	conteúdo	dis-

ponibilizado no website/plataforma/canal 
de comunicação;

•	 Nº	de	visitantes	por	período	de	tempo;

•	 Utilização	do	site:	sessões,	páginas	visuali-
zadas, eventos, visitantes únicos, tempo no 
site;

•	 Atendimentos:	 volume	 de	 contactos	 em	
call center;

•	 Voz	de	cliente:	satisfação	com	os	canais	di-
gitais;

•	 Retorno	 do	 investimento:	 custo	 com	 o	
atendimento;

•	 Conteúdo	disponibilizado;

•	 Crescimento	nas	visualizações	de	conteúdo;

•	 Avaliação	 da	 satisfação	 dos	 utilizadores	
através de comentários e feedbacks nas 
várias plataformas utilizadas.

Na Caixa de texto 1 estão apresentados alguns 
exemplos da implementação de boas práticas 
ao nível da comunicação digital.
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TABElA 03
ExEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS COM FERRAMENTAS DE COMuNICAÇÃO DIGITAL

EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS

GRuPO ASCEnDuM // PROjECTO GLOBAL DE TRAnSfORMAçãO DIGITAL

Com o objectivo de preparar a empresa para fazer face às tendências tecnológicas actuais, esta multinacional 
iniciou internamente um programa de transformação, operando como uma empresa global com uma forte 
componente digital.

Face ao objectivo de se transformar para o digital, a prossecução do projecto assentou nos pilares: identidade 
& comunicação (reforçando o brand); novos Processos & Produtos integrados na estratégia de experiência 
digital; garantir suporte - liderança & infra-estrutura.

O projecto desenvolveu-se em duas grandes fases: fundações (marca única, social media, caminho para a 
cloud, novo core, capacitação da gestão de topo, etc.); e Diferenciação & crescimento (novos canais, novos 
modelos analíticos, PaaS, etc.).

IMPREnSA nACIOnAL - CASA DA MOEDA // PORTAL DO MuSEu CASA DA MOEDA

MInISTéRIO DA juSTIçA // juSTIçA.GOV.PT

O “Museu Casa da Moeda” da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) foi lançado a 31 de Dezembro de 
2016, e consiste num museu digital com todas as valências de um museu físico, onde se apresenta o vasto 
espólio da instituição, com uma colecção permanente, exposições temporárias, serviço educativo, loja, edições 
próprias e parcerias com outras instituições museológicas na criação de exposições.

Hoje, além de se poder consultar este espólio fisicamente, também pode ser consultado em online em www.
museucasadamoeda.pt.

A dinamização deste projecto conta com diversas acções ao nível da criação contínua de conteúdos para o 
website e da gestão das redes sociais próprias.

O Justiça.gov.Pt é um dos mais emblemáticos projectos de melhoria da interacção entre o sector da Justiça 
e o cidadão. Este projecto pretende dar uma imagem única a todos os serviços e melhorar a proximidade, 
confiança, transparência, diálogo e experiência de serviço no âmbito digital da Justiça para os seus diferentes 
interessados.

Nesta nova plataforma serão observadas as melhores práticas de construção de serviços digitais, com ênfase 
nos requisitos do utilizador, feedback permanente, acesso simples em mobilidade e em qualquer dispositivo, 
uma linguagem de fácil interpretação, fácil pesquisa e o acesso multicanal.

Do ponto de vista tecnológico foram utilizadas soluções actuais, como é o caso de cloud computing, que per-
mitem, acima de tudo, a agilidade necessária para a entrega de serviços de excelência aos utilizadores e com 
elevados níveis de segurança.
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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS

CRéDITO AGRíCOLA E MOnTEPIO GERAL // jORnADA DO CLIEnTE

Perceber as interacções de cada cliente, nos múltiplos canais, e as suas necessidades é essencial para a criação 
de valor e relacionamento com o cliente. No Montepio, a junção e a digitalização das plataformas comerciais e 
de marketing visou «melhorar a eficiência das actividades comerciais e de marketing» para um melhor relacio-
namento com o cliente através de um ponto único.

Para o Crédito Agrícola (CA) a estratégia não foi diferente, apenas o processo. Iniciado em 2016, o CA Target 
(Event Based Marketing) teve como principal objectivo construir uma «gestão comercial centrada no cliente e 
ao mesmo tempo eficiente e de alto valor para o banco».

A inovação da «transformação tecnológica digital», como refere o CA, estende-se também à comunicação e in-
teracção com os actuais e potencias clientes, através da aplicação CA Target (sistema de CRM): «ferramenta de 
apoio ao processo de venda, reforçando desta forma os valores de proximidade do CA, alavancado no modelo 
de distribuição multicanal».

A difusão da tecnologia e o seu impacto na transformação atinge outras funções, como por exemplo o market-
ing. No Montepio Geral, a automatização das actividades de marketing é vital para o relacionamento personal-
izado e a experiência de cliente, ao permitir «às equipas comerciais e de vendas estarem presentes nas difer-
entes	fases	da	jornada	de	decisão	do	cliente,	controlando	assim	todo	o	funil	através	de	um	fluxo	continuado	e	
automatizado entre as acções de marketing e de vendas».

AGEAS SEGuROS // SOCIAL SELLInG

O Social Selling foi projecto pioneiro em Portugal, desenvolvido por intermédio da ferramenta Sales Navigator 
do Linkedin. Teve por base o aumento da presença da marca nas redes sociais, com maior foco no facebook 
e linkedin, através da criação de páginas profissionais para os mediadores e a criação de manuais explicativos 
com as formas de criar e gerir os perfis empresariais.

Os mediadores têm apoio permanente na gestão dos conteúdos a publicar, bem como acesso a publicação dos 
resultados semanalmente, criação de infográficos com oportunidades de melhoria e ainda agendamento de 
reuniões com os diversos participantes para partilha de métodos de trabalho.

RTP // RTP PLAy

O RTP Play foi um projecto no qual se desenvolveu uma plataforma de distribuição digital de conteúdos inte-
grais e eventos em directo da RTP.

Em 2011, foi apresentado como a primeira plataforma de streaming em Portugal. Em 2014 foi lançada a apli-
cação RTP Play para dispositivos Android e iOS. Em 2017, o RTP Play contava com nove canais de TV e 15 de 
rádio.

RTP // PORTAL DOS ARquIVOS

Lançado em Março de 2017, o Portal dos Arquivos disponibiliza um património de interesse público da RTP 
desde o início das emissões regulares de rádio e de televisão (1937 e 1957 respectivamente) até aos dias de 
hoje. O projecto Arquivos representa o mais importante testemunho da história política, cultural, social e 
económica de Portugal dos últimos 80 anos.
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Da realização e implementação dos variados 
projectos, é possível retirar ensinamentos e 
factores críticos de sucesso antes, durante e 
após a implementação deste tipo de proces-
sos. 

No início do projecto, antes de começar a sua 
implementação, é necessário realizar a correcta 
definição do problema, com identificação das 
tendências comportamentais do público, das 
suas necessidades e dos canais à disposição. 
É necessário também, obter o total suporte da 
liderança de topo, bem como ter um alinha-
mento 100% claro com a estratégia global da 
empresa.

A realização de benchmarking da presença di-
gital de outras empresas concorrente, directas 
e indirectas, bem como, a identificação e mi-
tigação dos principais riscos desde o início do 
projecto são outros factores que contribuem 
para o sucesso da implementação do projec-
to. 

Por fim, o envolvimento do cliente no desenho 
da solução permite também uma maior usabi-
lidade da solução final, bem como uma melhor 
clarificação dos objectivos, tornando-se mais 
claro o que se pretende, agilizando o seu de-
senvolvimento.

Durante a sua implementação, pensar no pro-
jecto como o primeiro passo de um novo pa-
radigma, tendo no centro as necessidades dos 
utilizadores alvo, e não num simples desenvol-
vimento de um novo canal de comunicação, 
mantendo sempre uma visão de longo prazo, 
contribuem para o sucesso da sua implemen-
tação.

Terminando toda a implementação do proces-
so, é necessária uma alimentação contínua e 
regular de novo conteúdo diverso, nos vários 

canais. O investimento em campanhas de co-
municação em diferentes plataformas online e 
offline	para	a	divulgação	do	projecto	também	
é aconselhado, sendo que, uma gestão “in-
house” da página web e redes sociais associa-
das garante um maior controlo, permitindo um 
tempo de resposta mais célere.

Concluindo, se antigamente as PME conse-
guiam promover os seus serviços e produtos 
através de campanhas de marketing tradi-
cional, nos dias de hoje torna-se necessário 
desenvolverem estratégias em marketing 
digital se quiserem estar à frente da con-
corrência. Muitas empresas já entenderam a 
importância de estarem presentes no mundo 
digital. Além de mais acessível que o marke-
ting	offline,	é	também	mais	fácil	obter	bons	
resultados.

De forma a fomentar a melhoria do relaciona-
mento com os clientes e o desenvolvimento 
e implementação de canais de comunicação, 
são apresentadas de seguida 10 recomenda-
ções nesta área de comunicação digital:

1) Optar por contratar empresas especializa-
das em marketing digital traduz-se na ob-
tenção de melhores resultados, fruto da 
experiência e conhecimento adquirido;

2) Construir o site organizacional com a estru-
tura ideal para o negócio e adaptável a dis-
positivos móveis;

3) Optar pela presença digital apenas nas re-
des sociais relevantes de forma a não des-
perdiçar recursos em redes que não pos-
sibilitam o aumento de benefícios para a 
empresa;

4) Desenvolver uma estratégia para as redes 
sociais;

5) Realizar a comunicação nas redes sociais de 
forma profissional;
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6) Investir na geração de tráfego orgânico e 
tráfego remunerado (Facebook Ads, Goo-
gle Adwords, etc.);

7) Compreender a importância da utilização de 
ferramentas de análise, como o Facebook 
Insights, Google Analytics, etc.;

8) Perceber a importância de um blog empre-
sarial e desenvolver conteúdos originais;

9) Utilizar campanhas de e-marketing para pro-
mover serviços;

10) Criar uma linguagem visual uniforme para 
toda	 a	 comunicação,	 tanto	 offline	 como	
online.

2.2 
nOvAS APlICAçõES mOBIlE                                                
O desenvolvimento das novas tecnologias e o 
surgimento dos smartphones e tablets originou 
uma oportunidade, resultando no surgimento 
de aplicações, ou Apps, para estes aparelhos.

Disponibilizando um grande leque de opera-
cionalidades, a criação de aplicações especí-
ficas por parte das empresas é considerada 
uma prática habitual e reiterada nos tempos 
actuais. Estas permitem facilitar a realização 
do serviço, promovendo um canal de comu-
nicação exclusivo empresa-cliente, no qual a 
empresa tem total controlo sobre o seu conte-
údo e funcionalidades e o qual pode adaptar 
e customizar às várias especificidades de cada 
utilizador.

A utilização de Apps permite a criação de 
um novo canal, similar aos websites, onde a 
empresa pode transformar digitalmente pro-

cessos de negócio, produtos e serviços com 
o fim de fomentar a venda dos seus produtos 
e serviços para os clientes. Por intermédio de 
marketing personalizado, o uso da aplicação 
permite providenciar uma experiência inova-
dora e diferenciadora.

O uso da App permite também incrementar 
a relação digital da empresa com os diversos 
stakeholders, através da disponibilização de 
novas funcionalidades nos canais digitais, a 
seis níveis:
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•	 Customer	experience,	disponibilizando	su-
porte directo aos clientes, através de um 
ponto único de interacção e privilegiando 
uma relação digital e uma experiência user-
friendly;

•	 Proatividade,	utilizando	análise	comporta-
mental para aumentar o conhecimento da 
empresa sobre os stakeholders e antecipar 
eventuais problemas/duvidas;

•	 Transparência,	 permitindo	 aos	 clientes	 o	
acesso à informação online relativa aos 
seus processos, sendo este complementa-
do por notificações;

•	 Qualidade	 de	 serviço,	 garantindo	 o	 de-
sempenho da navegação;

•	 Eficiência	 operacional,	 através	 da	 desma-
terialização e da promoção do self-service;

•	 Inovação	e	melhoria	contínua,	com	recolha	
de feedback do cliente e diferenciação ao 
nível de conteúdos e funcionalidades.

Apesar do grande investimento inicial para a 
elaboração do software e implementação de 
todos os processos referentes da criação da 
aplicação, uma vez operacional, esta permite 
a redução de custos por meio da redução de 
tarefas meramente administrativas, libertando 
capacidade da rede comercial para actividades 
de carácter comercial. Por outro lado, permite 
não só acelerar a tramitação, permitindo asso-
ciar documentos directamente no processo à 
distância, como descomplicar o processo com 
informação útil, informando sobre as várias 
etapas do processo e tarefas a desenvolver 
pelo cliente.

No caso do grande investimento inicial consistir 
numa barreira para a implementação de uma 
aplicação própria, é possível tornar os websites 
adaptados para mobile, podendo substituir de 
forma simples a existência e uso de uma app.

Em suma, a implementação de uma aplicação 
própria permite entregar uma experiência op-
timizada e personalizada ao cliente ao longo 
de vários canais, alinhada com a estratégia di-
gital, sendo um elemento de fidelização dos 
clientes actuais e permitindo igualmente a an-
gariação de novos clientes. Permite também 
aumentar a eficácia das acções de marketing 
directo, adequando as ofertas ao cliente e di-
ferenciando a proposta de valor da empresa 
aos seus clientes. Por fim, permite dinamizar a 
autonomia do cliente no momento do serviço, 
permitindo aos clientes ter uma maior autono-
mia, facilidade e rapidez no serviço.

Ao mesmo tempo que a utilização de aplica-
ções suscita o aparecimento de um novo canal 
de comercialização de produtos & serviços e 
de comunicação com os clientes, estas susci-
tam o aparecimento de novas métricas para a 
avaliação do seu desempenho. Assim sendo, 
existem um elevado conjunto de possíveis mé-
tricas para a sua avaliação. Alguns exemplos 
destas são: 

•	 Nº	de	utilizadores;

•	 Nº	de	utilizadores	activos;

•	 Nº	de	instalações	da	app;

•	 Nº	de	acções/actividade	realizadas	através	
da app;

•	 %	de	 clientes	 com	processos	 em	 curso	 a	
acompanhar à distância com recurso à 
app;

•	 %	de	documentos	associados	acompanha-
dos pela app a serem submetidos por esta 
via;

•	 %	de	 clientes	 a	 comunicarem	 com	a	 em-
presa via app.

Na Caixa de texto 2 estão apresentados alguns 
exemplos da implementação de boas práticas 
ao nível das novas aplicações mobile.
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CTT // APP CASA BCTT

O processo de concessão de Crédito Habitação é o mais complexo da banca, e consequentemente o mais 
burocrático e moroso. A tramitação do processo é suportada essencialmente em papel, obrigando à obtenção 
de documentos dos proponentes, do imóvel, seguros e de suporte à formalização contratual. Ao todo, desde a 
simulação até à formalização contratual poderá ser necessário obter mais de 40 documentos e comprovativos 
distintos.

A média de mercado indica que desde a simulação até à contratação do crédito decorrem 35 a 40 dias. A en-
trega de documentação que obriga o cliente a várias deslocações à loja, o desconhecimento que determinada 
tarefa está pendente da sua intervenção, ou a ausência de informação sobre como ultrapassar determinada 
etapa do processo, são alguns factores que justificam esse indicador.

Confrontados com esta realidade, e estando o Banco CTT a construir um processo de concessão de crédito 
habitação de raiz, que se pretendia ser inovador, mais ágil, mais simples, rápido e descomplicado, assegurando 
o cumprimento escrupuloso das recomendações do supervisor e regulamentação em vigor, desenvolveu a app 
Casa BCTT. A primeira app inteiramente dedicada ao processo de crédito habitação.

A app veio solucionar e acrescentar valor ao processo, introduzindo-lhe uma vertente de inovação, digitalização 
e proximidade com o cliente.

APS- ASSOCIAçãO PORTuGuESA DE SEGuRADORES // E-SEGuRnET

Projecto desenvolvido pela APS, o e-Segurnet teve como objectivo, substituir a tradicional Declaração Amigável 
de Acidente Automóvel através da criação de uma aplicação mobile para smartphones e tablets com diferentes 
sistemas operativos e um portal público.

Esta aplicação utiliza a georreferenciação, de forma a recolher a informação da localização do sinistro, a máqui-
na fotográfica, para que seja possível anexar fotografias, e ainda sms e email para que os intervenientes possam 
validar e assinar os dados preenchidos. Actualmente, algumas seguradoras começaram a incorporar um QR 
Code nas cartas verdes enviadas aos clientes, que permite o preenchimento automático dos dados do veículo e 
do seguro. Este preenchimento poderá ser feito como pré-registo ou na altura do sinistro.

Esta aplicação torna todo o processo de participação de sinistro mais célere e ágil, uma vez que facilita o 
preenchimento da declaração, através do pré-registo da informação e da anexação de informação relevante, 
permite assinalar as circunstâncias do sinistro através de esquemas pré-existentes sugeridos (desenho do aci-
dente), assinatura dos envolvidos através de um código enviado por sms e ainda o envio automático directa-
mente	para	as	seguradoras	envolvidas.	Toda	esta	informação	poderá	ser	preenchida	offline	e	enviada	posterior-
mente para as seguradoras em causa.

GALP // APP GALP EVODRIVER

A App Galp EvoDriver assenta em interacções mobile e online com o intuito de criar a melhor experiência 
para o cliente. Tratando-se de uma plataforma de relacionamento, com uma estratégia focada no cliente numa 
lógica de prestação de serviços que aportem valor acrescentado, oferece uma experiência digital consistente. 

Por intermédio do perfil dos utilizadores, a ferramenta permite a sua localização, fornecendo a localização de 
postos de abastecimento, preços dos combustíveis e os serviços disponibilizados em cada posto. Permite ainda 
guardar os postos favoritos, receber notificações com promoções relevantes e cupões de desconto.
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Da realização e implementação dos variados 
projectos, é possível retirar ensinamentos e 
factores críticos de sucesso antes, durante a 
após a implementação deste tipo de proces-
sos. 

Durante a elaboração do projecto, é impor-
tante a capacidade de massificação e a cria-
ção de apetência por uma app, recorrendo à 
realização de actividades secundárias, como 
actualização de informação relevante, notifica-
ções sobre alterações, ou seja, criação de valor 
acrescentado para o utilizador. Também se tor-
na importante o alinhamento com outros pro-
jectos de transformação de forma a garantir 
uma evolução integrada das funcionalidades, 
bem como, o desenvolvimento em modo inte-
ractivo, recorrendo a serviços de cloud pública 
e a metodologias ágeis.

De forma a melhorar o design e a sua utili-
zação, é importante realizar o alinhamento 
estratégico e envolver no projecto os diver-
sos stakeholders relevantes para o seu su-
cesso.

Parte do sucesso da implementação e utiliza-
ção das aplicações mobile estão directamente 
interligadas com o conhecimento destas pelos 
potenciais utilizadores. A realização de acções 
de promoção sobre a app, como divulgação 
interna nas redes de lojas, com acções e di-
namização, ou comunicação above the line, 
dando a conhecer a app e as suas potenciali-
dades, é considerado um factor crítico para o 
seu sucesso.

De forma a fomentar um maior sucesso no 
processo de criação de uma aplicação para 
clientes (B2C), é aconselhável considerar as 
seguintes etapas chaves da criação de aplica-
ções para telemóveis:

ESTRATéGIA: Qual é a finalidade da app? Criar 
receitas para a empresa? Promover a marca? 
Ou simplesmente dar algo divertido para os 
utilizadores fazerem? Independentemente do 
objectivo, certificar que existe um propósito 
único e claro para a aplicação, o que irá deter-
minar e encadear as melhores características e 
funcionalidades face à oferta.

DESIGN: Com a estratégia delineada, deve-se 
dar enfoque no design da app. Qual deve ser 
o aspecto da interface? Qual será a melhor for-
ma de providenciar as funcionalidades neces-
sárias para os utilizadores? De forma a evitar 
possíveis mal-entendido com a equipa de de-
sign, demonstrar exactamente quais as funcio-
nalidades que procuradas, podendo recorrer a 
exemplos de outras aplicações existentes.
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DESENVOLVIMENTO: Durante esta etapa 
deve realizar algumas decisões concretas em 
torno de para qual plataforma mobile se irá 
desenvolver a app e qual conjunto de fer-
ramentas a utilizar. Certificar que é tido em 
consideração todo o ecossistema de aplica-
ções mobile – dos aparelhos utilizados, aos 
serviços backend que apoiam a futura apli-
cação - e de que forma a sua equipa de de-
senvolvimento irá implementar e apoiar este 
processo.

MARkETING: Com a existência de milhões de 
aplicações para consumidores no mercado, o 
marketing deve tornar-se numa prioridade de 
forma a possibilitar a distinção da concorrên-
cia. Independentemente do meio utilizado, 
deve certificar que os potenciais utilizadores 
sabem que a aplicação existe, gostam dela, 

e partilham-na dentro do seu círculo social. 
Também pode considerar o investimento na 
optimização da loja de aplicações (ASO – App 
Store Optimization) para melhorar a visibilida-
de da app.

GESTÃO PóS-LANÇAMENTO: Após a imple-
mentação da app torna-se importante a sua 
gestão contínua de forma a garantir a continui-
dade do seu sucesso. Neste sentido, torna-se 
crucial verificar de perto o seu desempenho, 
mantendo os seus utilizadores comprometi-
dos: “Qual está a ser o seu desempenho?”, 
“Estão a ocorrer muitos erros?”, “Pode-se 
melhorar o código?”, para manter as pessoas 
a usar a aplicação continuadamente torna-se  
necessário a realização da gestão do desem-
penho da aplicação. 
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2.3 
TRABAlhO COlABORATIvO 
DIGITAl
O ambiente empresarial está mais rápido e 
mais exigente, o que obriga a uma concentra-
ção de energia naquilo que é mais importante 
para as empresas, a produtividade e mobili-
dade dos seus colaboradores. As novas TIC 
permitem, não só desenvolver novos canais 
e melhorar a personalização do contacto com 
os clientes, como permitem uma melhor inte-
racção dentro das próprias empresas entre os 
seus colaborados. 

Estas permitem promover a comunicação in-
terna omnipresente (onde quer que esteja) e 
omnicanal (através de canais cada vez mais 
directos), por intermédio das ferramentas di-
gitais, tornando-se possível reforçar o espírito 
de equipa e de pertença dos colaboradores, 
reduzindo as distâncias, tornando mais infor-
mal a comunicação e a colaboração em prol 
da eficiência operacional

Por meio da modernização da comunicação 
institucional torna-se também possível au-
mentar a produtividade no posto de trabalho, 
desenvolver novos e inovadores módulos de 
colaboração. Como consequência, permite 
também reduzir o número de deslocações, au-
mentando a eficiência das equipas e reduzindo 
os custos de deslocação. Por outro lado, a par-
tilha e co-criação de documentos passou a ser 
uma realidade, acelerando processos necessá-
rios à actividade das empresas. Ter as equipas 
sempre disponíveis, onde e quando necessá-
rio, permite também uma maior colaboração 
entre recursos e um processo de tomada de 
decisões mais informado, rápido e eficaz.

Em suma, a colaboração partilhada facilitada 
por intermédio das novas ferramentas digitais, 
a par com a comunicação pessoal e de grupo, 
tem produzido impactos a vários níveis. Por 
um lado, a dispersão geográfica entre cola-
boradores e os serviços centrais é colmatada 
com sistemas de comunicação. Por outro lado, 
a criação de infra-estruturas de suporte à in-
teracção remota entre os colaboradores per-
mite a eliminação das barreiras geográficas, 
conduzindo ao aumento da produtividade e 
à redução de custos. O trabalho colaborativo 
também se torna mais dinâmico por intermé-
dio do aumento da facilidade da gestão da co-
municação e da partilha de documentos.

Ao mesmo tempo que a utilização das novas 
ferramentas de trabalho colaborativo digital 
provocando a redução de custos e aumentos 
de produtividade, estas suscitam o apareci-
mento de novas métricas para a avaliação do 
seu desempenho. Assim sendo, existem um 
elevado conjunto de possíveis métricas para a 
sua avaliação. Alguns exemplos destas são: 

•	 Avaliações	qualitativas	anuais	do	incremen-
to da capacidade de trabalho em equipa, 
medido pela qualidade do trabalho produ-
zido por equipas multigeográficas e multi-
disciplinares;

•	 Redução	significativa	da	troca	de	emails	in-
ternos;

•	 Nº	de	utilizadores	das	redes	e	ferramentas	
internas de comunicação;

•	 Nº	de	grupos	temáticos	de	discussão;

•	 Nº	reuniões	realizadas	à	distância;

•	 %	de	redução	de	custos	de	deslocações.

Na Caixa de texto 3 estão apresentados alguns 
exemplos da implementação de boas práticas 
ao nível do trabalho colaborativo digital.
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GRuPO nABEIRO – DELTA CAféS // TRABALhO COLABORATIVO

O reforço do trabalho colaborativo e do foco nas pessoas, por intermédio da transformação digital, constituiu 
uma aposta estratégica para esta empresa. Fruto da abrangência geográfica do grupo, com presença em ter-
ritório nacional e em várias localizações a nível internacional, surgiu uma necessidade de dotar a organização 
com novos modelos de trabalho à distância.

Fruto do projecto realizado, originou-se a criação de um canal de comunicação que estimulou a colaboração 
dentro dos valores da organização. Por intermédio de uma solução de trabalho colaborativo, Office 365, foi 
possível esbater as distâncias e trabalhar em equipa de forma remota, mais célere, prática e holística.

Deste novo paradigma surgiu uma clara eficiência operacional, transpondo para o mundo digital os valores da 
marca e a importância das pessoas independentemente de serem clientes, parceiros ou colaboradores.

LuSIAVES // fACEBOOk WORkPLACE

Apostando na formação contínua dos seus colaboradores, garantindo assim a sua motivação, dedicação e em-
penho, as principais peças motoras neste objectivo contínuo de melhoria foram a comunicação e a colaboração 
interna sem fronteiras.

O número de colaboradores e a sua dispersão geográfica não permitia à Lusiaves manter o tradicional cor-
reio electrónico para a comunicação e partilha de informação entre colaboradores, grupos de trabalho ou de 
carácter institucional. Dessa forma, implementou o Facebook Workplace, uma ferramenta de comunicação e 
colaboração que permitiu responder às necessidades da empresa e dos seus colaboradores.

BPI E MOnTEPIO // nOVAS fORMAS DE TRABALhAR

Se a transformação digital causou, causa e causará alterações e inovações no relacionamento da banca com 
o mercado e clientes, é certo que um dos maiores impactos foi interno e sobre a forma de trabalhar. Com a 
transformação das ferramentas de produtividade pessoal, os colaboradores transformaram-se em produtores, 
receptáculos, transformadores e emissores de informação. A colaboração e partilha facilitada pelas ferramentas 
a par com a comunicação pessoal e de grupo (ex. de Skype e WhatsApp entre outros) demonstrou «impacto 
ao fim dos primeiros três meses. Por um lado, a dispersão geográfica entre balcões e destes com os serviços 
centrais é colmatada com sistemas de comunicação para reuniões e acções de formação. Foi também possível 
reduzir o número de viagens, aumentando a eficiência das equipas e reduzindo os custos de deslocação. Por 
outro lado, a partilha e co-criação, de documentos passou a ser uma realidade, acelerando processos necessári-
os à actividade bancária».

A singularidade da transformação digital invadiu as áreas de trabalho em grupo e consequentemente na rela-
ção com o cliente, como sucedeu no BPI com a criação de 160 salas de telepresença em centros de investi-
mento, centros de empresa, balcões, salas de formação e serviços centrais, criando uma infra-estrutura de vídeo 
de alta-definição de suporte à interacção remota entre os seus colaboradores e no suporte à relação com os 
clientes. Dos múltiplos benefícios, a eliminação das barreiras geográficas é um dos mais destacados, sobretudo 
para as «áreas comerciais fora das zonas urbanas e para os serviços centrais, dado que os serviços do banco 
estão distribuídos por vários edifícios», de acordo com o BPI.

Mas o âmbito de actuação não se restringe a estas áreas. O BPI está a alargou a solução de vídeo no PC aos 
balcões, utilizando uma solução de colaboração e que abrange perto de 3000 colaboradores.

Os impactos no Montepio e no BPI não se fizeram esperar. O aumento de produtividade, a redução de custos 
e as 30 mil horas de reuniões de telepresença realizadas em 2016, no BPI, a par com a formação na Academia 
Montepio, são uma prova inequívoca do impacto da transformação digital na eficiência da colaboração, coop-
eração e comunicação.
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ROff // InTEGRAçãO InTELIGEnTE DAS COMunICAçõES DA EMPRESA

o projecto implementado na empresa visou reformular a sua solução de voz fixa, de forma a melhorar a 
produtividade e mobilidade dos seus colaboradores.

após uma análise de todas as vertentes e opções do mercado, a nos propôs a solução iP centrex que 
integrou uma solução de fixo e móvel convergente e que permitiu que os colaboradores tivessem acesso a 
comunicar no estrangeiro ou remotamente como se estivessem em território nacional e no seu escritório.

os colaboradores da roff, que são maioritariamente consultores, estando continuadamente em clientes ou 
em acções comerciais externas, necessitando de ferramentas de trabalho que lhes permitam ligar-se a clientes 
a partir de telefones móveis e fixo de igual forma, estando em território nacional e/ou no estrangeiro.

Da realização e implementação dos variados 
projectos, é possível retirar ensinamentos e 
factores críticos de sucesso. Em primeiro lugar, 
a participação activa da equipa de gestão gera 
um maior compromisso com o projecto, moti-
vando os restantes colaboradores a participar 
activamente.	Esta	afluência	é	importante,	uma	
vez que o seu input como futuros utilizadores 
da ferramenta permite uma adopção melhor e 
mais rápida.

A verificação da solução ideal para a situação 
concreta é um passo critico para a implemen-
tação do processo com sucesso, uma vez que 
existe um leque alargado de possíveis alterna-
tivas, umas mais benéficas que outras.

2.4 
SERvIçO DIGITAl
Com a evolução da tecnologia tornou-se pos-
sível, não só converter a realização de alguns 
processos físicos para formato digital, como 

permitiu estruturar por inteiro a realização da 
venda de produtos e serviços utilizando canais 
digitais.

Esta transformação permitiu criar um novo pon-
to de acesso online para os clientes e/ou forne-
cedores, facilitando o acesso à realização de vá-
rios serviços e aumentado a sua conveniência.

Desta forma, começaram a surgir as platafor-
mas digitais que possibilitaram a criação de 
novos canais/pontos de acesso mais cómo-
dos e acessíveis para os clientes, permitindo 
uma exposição da oferta a um número maior 
de clientes e parceiros, potenciando o acesso 
a novos mercados e reforçando a imagem da 
marca e da empresa.

Ao mesmo tempo, permitiu ampliar o enfoque 
nos clientes permitindo acompanhar o seu 
novo modo de vida tecnológico, obtendo vi-
sibilidade da execução dos serviços suportado 
por serviços electrónicos em tempo real.

Ou seja, por um lado, estes processos permi-
tiram acompanhar a evolução dinâmica do es-
tilo de vida dos clientes, proporcionando um 
serviço tecnológico novo, diferenciado e per-
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sonalizado. Por outro lado, todo o processo de 
desmaterialização permite agilizar os procedi-
mentos por parte dos fornecedores de bens e 
prestadores de serviços, melhorando a análise 
e tratamento das informações relativas.

Como consequência, verifica-se a simplifica-
ção e desmaterialização de todo o processo 
administrativo associado à venda e realização 
do produto e/ou serviço, permitindo a agiliza-
ção do processo e redução de custos. Verifica-
se também a modernização do processo, pro-
movendo a transparência e aperfeiçoamento 
da comunicação com os clientes, contribuindo 
para	a	resolução	mais	rápida	de	conflitos.

Estes novos processos suscitam o aparecimen-
to de novas métricas para a avaliação do seu 
desempenho. Assim sendo, existem um eleva-
do conjunto de possíveis métricas para a sua 
avaliação. Alguns exemplos destas são: 

•	 Nº	de	registos	na	plataforma	digital;

•	 Volume	de	vendas	na	plataforma;

•	 Nº	de	encomendas	e	nº	médio	de	artigos	
vendidos;

•	 Nº	de	primeiras	vendas	a	novos	clientes;

•	 Conversão	 dos	 clientes	 registados	 em	
clientes efectivos;

•	 Levar	os	clientes	a	repetirem	e	comprarem	
de	novo,	reflectindo	uma	taxa	de	fideliza-
ção elevada;

•	 Análise	de	eficácia	na	rapidez	de	contacto	
com os clientes, como resposta à sua inte-
racção inicial;

•	 Grau	de	satisfação	da	rede	de	utilizado-
res.

Na Caixa de texto 4 estão apresentados alguns 
exemplos da implementação de boas práticas 
ao nível dos serviços digitais.
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DIRECçãO GERAL DO COnSuMIDOR // LIVRO DE RECLAMAçõES EM fORMATO ELECTRónICO

Por intermédio de uma plataforma digital, a Direcção Geral do Consumidor disponibiliza o livro de reclamações 
electrónico, na qual o consumidor pode submeter a sua reclamação, que será encaminhada para a entidade 
reclamada, e apresentar pedidos de informação que são dirigidos às entidades reguladoras de forma automáti-
ca, com maior operacionalidade e menos recursos humanos dedicados. Desta forma, a resposta aos consumi-
dores e o tratamento das reclamações torna-se mais célere e eficaz. Esta plataforma online é complementar ao 
livro de reclamações físico, que é obrigatório para todos os fornecedores de bens e prestadores de serviços.

Utilizando o livro de reclamações online, após o envio de uma reclamação no formato electrónico ou de um 
pedido de informação pelo cidadão, o sistema notifica automaticamente o consumidor, o operador económico 
e a entidade reguladora. A informação fica desde logo disponível para se iniciar o processo de resposta e de 
tratamento da reclamação.

Nesta plataforma digital, o consumidor pode igualmente consultar perguntas frequentes e legislação em vigor 
no âmbito do direito do consumidor, informação sobre a resolução alternativa de litígios e ligações para os 
websites da internet das diversas entidades relevantes.

MInISTéRIO DA juSTIçA, InSTITuTO DOS REGISTOS E nOTARIADO // BuPI, BALCãO ÚnICO DO PRéDIO

Este projecto surgiu da necessidade de aumentar o conhecimento sobre quem são os proprietários de prédios, 
rústicos e mistos, bem como quais os limites efectivos das suas propriedades no território português. Esta infor-
mação tem impactos em vários domínios públicos, desde os registos de titularidade, passando pelas declara-
ções para efeitos de finanças ou até para o ordenamento do território.

O Balcão Único do Prédio (BUPi) consubstancia-se numa plataforma digital única para o relacionamento entre 
o proprietário e a Administração Pública, independentemente de os serviços continuarem a ser prestados 
também presencialmente – sejam os registos ou as inscrições matriciais nas finanças. Mas agora, passa a haver 
também um novo ponto de contacto, único e desmaterializado. Através dele, os proprietários podem registar 
e/ou actualizar informação dos seus prédios, sendo que estes procedimentos passam a poder a ser iniciados na 
plataforma e comunicados às várias entidades intervenientes, evitando deslocações adicionais e desnecessárias 
ao cidadão.

SEGuRAnçA SOCIAL // EnTREGA E VALIDAçãO OnLInE DE DECLARAçãO MEnSAL DE REMunERAçõES

Desde 2001 que a segurança Social disponibiliza um conjunto de canais alternativos para a entrega de Decla-
rações de Remuneração, como o DRI - Declaração de Remunerações pela Internet (destinado a empresas com 
mais de dez trabalhadores) e o DRO – Declaração de Remunerações online (destinado a micro e pequenas 
empresas).

É neste contexto que surgiu o projecto de Entrega e Validação Online das Declarações Mensais de Remunera-
ções (DR), disponibilizado através da nova Segurança Social Directa, suportada na nova plataforma da Segu-
rança Social. Durante a sua concepção, o projecto colocou a empresa e o cidadão como actores principais no 
Sistema de Informação da Segurança Social, facilitando-lhes o acesso e a utilização, dando-lhes autonomia e 
uma melhor experiência de utilizador.
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CTT // WWW.CTTADS.PT

O cttads.pt é um serviço inovador dos CTT que reúne todos os recursos necessários para que qualquer em-
presa, seja qual for o seu negócio, realize campanhas publicitárias junto dos seus públicos-alvo a partir de um 
endereço online.

Esta é uma solução que pretende democratizar o acesso a algumas das soluções de publicidade mais eficazes 
no mercado. Essa democratização passa por permitir que um anunciante, independentemente da dimensão 
da empresa ou conhecimento técnico de marketing e publicidade possa criar uma campanha sem precisar da 
ajuda de designers, consultores ou de uma gráfica.

A simplicidade do processo é a característica principal do projecto. Através de um conjunto de perguntas sobre 
os objectivos de comunicação e dos alvos a atingir, são sugeridos não só os melhores canais, como os mel-
hores templates, tendo sempre presente o valor a pagar e a possibilidade de reconfiguração total, se assim se 
entender. O serviço inclui o agendamento e vários meios de pagamento, sendo assegurado pelos CTT todo o 
processo sem qualquer preocupação para o cliente.

CTT // RECIBOS OnLInE

O Recibos Online é uma solução que, utilizando o conceito da factura electrónica, pretende aproximar os cli-
entes do retalho físico à presença digital das marcas.

Com funcionalidades de marketing digital e avaliação da qualidade do atendimento assentes na desmaterializa-
ção da factura, os Recibos Online têm ajudado os retalhistas a promoverem um serviço ao cliente mais próximo 
e inovador, ao mesmo tempo que publicitam as suas marcas e ofertas nos canais digitais. Recorrendo a tecnolo-
gia proprietária, os Recibos Online permitem aos retalhistas:

•	 Reduzir	custos,	eliminando	a	tradicional	factura	em	papel	e	substituindo-a	por	uma	factura	electrónica,	inter-
activa e personalizada;

•	 Receber	feedback	directamente	dos	clientes	sobre	a	qualidade	do	atendimento	(rating	de	1	a	5	estrelas	
seguido de comentário);

•	 Criar	um	novo	canal	de	marketing	digital	que	tem	uma	taxa	de	abertura	média	de	75%	(4x	mais	que	uma	
newsletter);

•	 Integração	facilitada	com	qualquer	software	de	facturação	sem	alterações	nem	complicações.

PORTO LEIXõES // LOGISTICS SInGLE WInDOW

A Logistics Single Window (LSW) é um marketplace de plataformas que providencia serviços porta-a-porta e 
que confere visibilidade total sobre o percurso que é realizado pela mercadoria (track & trace) em redes de 
grande capacidade. O conceito baseia-se na colaboração entre integradores e operadores, clientes dos serviços 
logísticos e autoridades.
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AGênCIA LuSA // PORTuGuESE nEWS huB

a lusa, agência de notícias nacional, apresenta uma produção média de 650 conteúdos noticiosos por dia 
(texto, fotografia, áudio, vídeo e multimédia) e presta serviços a outros órgãos de comunicação social, a 
empresas e ao público em geral. Por outro lado, dada a sua forte ligação ao mundo lusófono, a lusa fornece 
notícias em várias comunidades portuguesas espalhadas no estrangeiro.

com o objectivo de potenciar e modernizar o seu negócio, a empresa candidatou-se, sendo-lhe atribuída, o 
desenvolvimento do projecto “Portuguese news Hub”, financiado pela google. o projecto previa a respon-
sabilidade de organizar, processar e disseminar informação sobre o mundo lusófono, através de uma hub 
digital que comporte plataformas editoriais, tecnologicamente inovadoras e integradoras.

Da realização e implementação dos variados 
projectos, é possível retirar ensinamentos e 
factores críticos de sucesso. Em primeiro lugar, 
revisitar o processo em causa, tendo o clien-
te no centro, permite tornar o processo mais 
simples, cómodo, acessível e expedito.  A ca-
pacidade de rapidamente introduzir o projecto 
no terreno e realizar o acompanhamento coe-
so e eficaz são outros factores críticos da sua 
implementação, sendo também importante a 
comunicação permanente e alinhada com as 
necessidades e objectivos definidos.

Por fim, torna-se crucial a construção de uma 
plataforma tecnológica robusta e fiável, com 
capacidade para acomodar os serviços web 
com tempos de resposta muitos curtos e re-
sistente aos picos de acesso. A capacidade de 
conseguir proporcionar uma experiência posi-
tiva ao utilizador, com qualidade e rapidez de 
interligação entre as várias fontes de dados e 
aplicativos a parceiros, de forma a assegurar o 
compromisso de entrega, torna-se uma factor 
vital para a sustentabilidade a longo prazo das 
empresas. 

2.5 
PmE2WORlD 
– A ECOnOmIA DIGITAl E TIC
No âmbito do projecto PME2WORLD, 14 em-
presas (Albipack, Lda., Astrolábio, S.A., Care 
Kuidados, Lda., Fátima Pereira & Carlos Duar-
te, S.R.O.C., Gula Visual, Lda., KPF - Consulto-
res S.A., Lemos ad Valorem, Lda., Mastergás 
de Pedro Paiva & Paiva, Lda., Lda. O2A - au-
toadesivos, S.A., Pinkwave, Lda., Pronto a Im-
primir, Lda., Solutions 4 Growth, Lda., Vieira & 
Araújo, S.A. e Workstation, Lda.) procederam à 
implementação de medidas na área da econo-
mia digital e TIC. Estas medidas tiveram por 
objectivo a elaboração de novos websites e a 
implementação de ferramentas para permitir a 
realização de trabalho colaborativo digital ou 
da realização de serviços digitais.

A Albipack, Lda. remodelou a gestão de toda 
a sua componente digital, procedendo à ela-
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boração de um novo website de raiz, permi-
tindo à empresa alcançar um maior número 
de contacto com os clientes, aumentar a sua 
brand awareness e definir um novo posiciona-
mento no mercado.

A Astrolábio, S.A. realizou um estudo de 
diagnóstico, elaborando um plano de marke-
ting digital e procedendo ao desenvolvimento 
e à implementação de um novo website com 
o intuito de disponibilizar um novo ponto de 
contacto para potenciais clientes.

A Care kuidados, Lda. tinha por objectivo do-
tar a empresa de soluções digitais ajustadas ao 
negócio e às suas especificidades. Desta for-
ma, implementou novos canais de comunica-
ção mais actuais, dinâmicos e atractivos para 
os clientes e fornecedores com o intuito de 
aumentar a sua exposição ao mercado interno 
e externo.

A Fátima Pereira & Carlos Duarte S.R.O.C. 
procedeu à criação de um website como for-
ma de difusão de informação e geração de 

contactos por intermédio da divulgação de 
informação através de redes sociais orienta-
das para o mercado B2B. Esta acção permitiu 
a criação de um ambiente potenciador, au-
mentando a visibilidade da empresa e do seu 
valor.

A kPF – Consultores, S.A. procedeu à criação 
de um website com o intuito de disponibilizar 
um novo canal de contacto para os actuais e 
potenciais clientes. Esta acção teve por intuito, 
não só facilitar o contacto, como aumentar e 
promover a imagem de marca e a sua visibi-
lidade.

A Mastergás de Pedro Paiva & Paiva, Lda. 
procedeu à implementação de um proces-
so de transformação digital para aumentar e 
melhorar a sua capacidade de prestar serviços 
pré e pós-venda. Este processo permite acom-
panhar a evolução do mercado, facilitando o 
processo de apoio aos clientes, melhorando a 
qualidade de serviço e aumentando a sua sa-
tisfação.
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A O2A – Autoadesivos, S.A. procedeu à 
implementação de um processo de transfor-
mação digital de forma a fornecer um novo 
serviço aos seus clientes. Por intermédio de 
implementação de novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, a empresa disponibili-
za aos seus colaboradores em visita a clientes, 
em mercados internos e externos, o acesso a 
informações em tempo real, permitindo a me-
lhoria na qualidade de actividades como apre-
sentações, orçamentos, consulta de produtos, 
entre outras, modernizando a imagem da em-
presa.

A Pinkwave, Lda. desenvolveu um sistema au-
tomatizado de colocação de pedidos e enco-
mendas. Este novo sistema permitiu a redução 
do tempo de resposta aos clientes nas áreas 
B2B e B2C da empresa, permitindo um serviço 
de comunicação mais ágil e melhorado.

A Pronto a Imprimir, Lda. procedeu à elabo-
ração de uma plataforma electrónica de forma 
a disponibilizar um novo ponto de venda para 
o fornecimento de serviços gráficos. Esta nova 
plataforma permite explorar novas formas de 
venda, simplificando processos intervenientes 
e acrescentando uma maior rapidez dos pro-
cessos de compra, acrescentando valor para 
os clientes. Em suma, a implementação deste 
novo processo digital permite à empresa um 
aumento sustentado do volume de negócios, 
a entrada em novos mercados geográficos, 
um aumento da notoriedade da marca e a im-
plementação de uma estratégia de comércio 

online adaptada a produtos e mercados/clien-
tes alvo.

A Solutions 4 Growth, Lda. procedeu ao de-
senvolvimento de um plano de marketing com 
o intuito de criar a marca S4G e o respectivo 
website institucional da empresa. Na óptica da 
transformação digital, este processo permitiu 
à empresa a aquisição de sistemas inteligentes 
para a monitorização e controlo dos processos 
de forma a medir não só a qualidade nos pro-
cessos como permitir avaliar o serviço realiza-
do ao cliente. 

A Gula Visual, Lda., Lemos ad Valorem, Lda., 
Vieira & Araújo, S.A. e a Workstation, Lda. 
procederam ao investimento em economia di-
gital e TIC concretizando a criação de um novo 
site corporativo. Este processo permitiu, não 
só a criação de um novo canal de comunica-
ção com os clientes, como facilitou a entrada 
em novos mercados, potenciando a valoriza-
ção e visibilidade da empresa.

Em suma, no âmbito do programa 
PME2WORLD as 14 empresas procederam à 
implementação de processos de transforma-
ção digital, possibilitando a alterações de vá-
rias actividades. Estas alterações permitiram a 
obtenção de determinados benefícios, como 
a disponibilização de novas ferramentas de in-
teracção, não só com os seus clientes actuais, 
mas também com novos potenciais clientes, o 
aumento da visibilidade da marca e a criação 
de novos canais de comunicação.
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A utilização da economia digital e das tecnolo-
gias de informação e comunicação permite às 
PME obterem benefícios a vários níveis, atra-
vés da implementação de novas ferramentas 
de comunicação, aplicações mobile, ferramen-
tas de trabalho colaborativo digital e transfor-
mação de serviços digitais.

A criação de ferramentas de comunicação per-
mite reforçar a sua relação e comunicação com 
os actuais e potenciais clientes, melhorando a 
eficiência das actividades comerciais e de ma-
rketing e permitindo o aumento da visibilida-
de da marca e o seu fortalecimento.

A criação de novas aplicações mobile permite 
facilitar a realização dos serviços, promovendo 
um canal de comunicação exclusivo empresa-
cliente, adaptando e customizando às várias 
especificidades de cada utilizador. Permite 
também transformar digitalmente alguns pro-
cessos, disponibilizando novas funcionalidades 
a vários níveis, fomentando um novo canal para 
a venda de produtos e/ou serviços a clientes.

O incentivo ao trabalho colaborativo digital 
por intermédio de novas ferramentas permite 
reduzir os entraves à mobilidade dos colabo-
radores, reduzindo as barreiras geográficas. 
Desta forma, é possível a comunicação omni-
presente e omnicanal, reforçando o espírito de 

equipa e de pertença dos colaboradores, au-
mentando a eficiência e eficácia operacional.

A adaptação dos processos, produtos e serviços 
físicos para o formato digital permite a criação 
de um novo canal/ponto de acesso aos clientes, 
aumentado a sua visibilidade e conveniência. 
Desta forma, é potenciado o acesso a novos 
mercados, é reforçada a imagem da marca, o 
acompanhamento dos clientes é melhorado e o 
processo administrativo correspondente é agili-
zado, verificando-se redução de custos. Verifica-
se também a promoção da transparência e aper-
feiçoamento da comunicação com os clientes.

No âmbito da economia digital e TIC do pro-
grama PME2WORLD, 14 empresas procede-
ram à implementação de processos de trans-
formação digital. Estes processos consistiram 
na sua maioria na criação e implementação de 
novas plataformas e websites institucionais 
(permitindo a criação e fornecimento de novos 
serviços digitais) e na implementação de fer-
ramentas de comunicação digital e de tra-
balho colaborativo. A implementação destes 
processos permitiu o aumento da competitivi-
dade,	flexibilidade	e	capacidade	de	 resposta	
das empresas, encontrando-se alinhadas com 
as boas práticas da implementação da econo-
mia digital e TIC abordadas ao longo deste 
guia.

conclusão
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