
DIGITALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS E 
MODELOS DE NEGÓCIO



NUNO MARQUES

Co-Fundador | Marketing & Project Manager na GROOVIT 

Digital Marketing Strategist | Consultor e Formador

Consultor | Formador
§ Co-Fundador da GROOVIT – Digital Marketing Consulting, onde desempenha funções de Digital 

Marketing Strategist e Gestão de Projetos;

§ Colaboração com outras Agências de Comunicação

§ Desenvolve atividade em empresas como Consultor e Formador nas áreas de Estratégia | 

Marketing e Comunicação | Marketing Digital | Gestão de Marcas;

§ Integra a equipa de Consultores e Formadores em Associações Empresariais (IPN, NERLEI, 

ASSIMAGRA, CTCV, AIRO, CATIM, CESAE, ADL, ACILIS, APCMC, ACIFF, AEC, ACISO.)

§ Formador na ANJE, CESAE, FLAG e GALILEU

§ Pós-Graduação em Marketing Digital pelo IPAM – Instituto Português de Administração de 

Marketing;

§ Master Marketing Digital 360

§ Licenciatura em Gestão Industrial pela Universidade Católica Portuguesa;

§ Investe no desenvolvimento de conhecimento e especializações em áreas como Social Media 

Marketing, Content Marketing e Digital Branding Strategy.

§ Praticante de Bodyboard desde os 11 anos de idade, com forte ligação ao mar, à natureza e à 

cidade da Figueira da Foz;

§ Serve-se da música como inspiração - Produção musical e Baixista;



Possibilidade de transferir 
atividades e operações para 

o meio digital

O que é

DIGITALIZAÇÃO
de processos ?



Diferentes plataformas 
tecnológicas permitem:

• Exercer atividades profissionais
• Trabalho remoto e colaborativo
• Enviar e partilhar de informação
• Pesquisa e tratamento de informação
• Vender produtos e serviços
• Suporte ao cliente 
• Autenticar documentos
• Etc



ONDE?
Em qualquer lugar com acesso a 
internet...



Porquê investir na

DIGITALIZAÇÃO ?



Menos papel e 
armazenamento físico 
de documentação

• Mais agilidade das atividades
• Mais eficiência dos processos
• Melhores métricas e indicadores
• Maior controlo 
• Aumento da produtividade
• Melhoria da Comunicação interna e 

externa
• Melhor suporte e pós-venda
• Acesso a informação e dados 

relevantes para a tomada de decisão



O poder de interagir, 
organizar, aceder e 
partilhar informação.

A sincronização permite 
informação sempre atualizada
em diferentes dispositivos 
(computador, tablet, smartphone, 
smart TV, etc)

Como e quando quero! 
Eu decido o ritmo



Armanezamento de 
informação na cloud
(nuvem)

Mais prático e acessível através de 
diferentes dispositivos
Mais seguro? (roubo, incêndios, avaria 
dos discos rígidos)
Informação partilhada por vários 
utilizadores e sincronizada em tempo 
real

Versões Freemium!



Digitalização da Indústria
Indústria 4.0

• Automatizar de processos
• Recolha e tratamento de dados – informação
• Conexão entre máquinas, equipamentos e 

processos através da internet

Pilares
• Inteligência Artificial (IA)
• Big Data Analytics
• Internet das Coisas (IoT)

Fonte: Netscan Digital



Inteligência Artificial
Simulação da capacidade humana em 
raciocinar, tomar decisões e resolver 
problemas

Big Data Analytics
Capacidade de análise e interpretação de 
grandes volumes e variedade de dados

Internet das Coisas (IoT)
É uma rede de objetos físicos - dispositivos, 
veículos, equipamentos - incorporados com 
sensores, software e conectividade de rede, 
para que possam recolher, trocar e agir sobre 
os dados, muitas das vezes sem intervenção 
humana.



Exemplo de Internet das Coisas (IoT)
Os termostatos inteligentes, são muito comuns 
em dispositivos IoT, medem a temperatura 
ambiente e regulam aparelhos conforme a nossa 
programação. Através da conexão com a internet 
e capacidade de processamento, aprendem com 
a rotina da família (machine learning) e podem 
ser controlados à distância por uma app.

Mais info em https://www.infowester.com/iot.php

E quando o sistema falha? 
Os riscos associados estão mais relacionados 
especialmente com a segurança e privacidade
https://youtu.be/nwPtcqcqz00



Exemplo de Internet das Coisas (IoT)
Outro exemplo são as plataformas de streaming
como a Netflix (vídeo) e Spotify (música) que vão 
destacando e sugerindo novos conteúdos com 
base nas preferências registadas na conta de cada 
utilizador (machine learning)



Equipamentos Inteligentes
Smartwatches
Smartphones
Smart Homes
Smart Tvs
Sensores Industriais
Smart Cities
Automóveis e Máquinas de Café conectados
Lâmpadas com ligação Wi-Fi
Etc



Como digitalizar processos 
nas MPME?
Adotando plataformas e ferramentas que 
permitam otimizar e automatizar operações, 
recolher e tratar informação, dispensando o uso 
do papel.

Exemplos
• Automatizar cobranças
• Gerar relatórios automáticos sobre o controlo de 

gestão/ resultados da estratégia
• Gestão de Projetos e Equipas
• Marketing e Comunicação com conteúdos em 

diferentes canais digitais
• Automação de Marketing
• Gestão de Clientes CRM’s (atividade comercial)
• Etc



Plataformas colaborativas 
Para a gestão de projetos e equipas existem várias 
ferramentas online que permitem o trabalho colaborativo, de 
forma remota e num ambiente de sinergia e entre 
colaboradores e gestores. 

Produção e captura de notas
Plataformas com o Google Keep e Evernote permitem criar 
notas com captura de imagens, textos, aúdio, PDF, vídeo, etc. 
Permite a organização com etiquetas (tags) e a partilha com 
equipas com permissões de edição.

Gestão de Projetos e Equipas
Plataformas como Trello e Asana permitem criar projetos e 
afetar equipas. Em cada projeto a criação de atividades, 
colaborador(es) responsáveis, calendarização e 
acompanhamento da taxa de execução 

Comunicação entre equipas 
Na necessidade de discussão de projetos plataformas como 
Zoom, Google Hangouts e Slack, entre outras.



Novos Modelos 
de Negócio

Novos paradigmas

E-Commerce | Marketplaces | Economia Partilhada | 
Crowdsourcing



E-Commerce
Possibilidade de vender produtos e 
serviços online

Plataforma de E-Commerce:
• Escolha da solução Tecnológica (open source?)
• Listagem de produtos e categorias
• Produtos semelhantes, mais vendidos, destaques
• Métodos de Pagamento
• Distribuição
• Integração com Softwares de Gestão de Stocks e Faturação
• Marketing de Afiliados
• Vouchers de desconto
• Automação de Marketing
• Online Advertising (Google Ads, Google Shopping, Social Ads)
• Marketplaces
• Modelo de Dropshipping?



Marketplaces
Possibilidade de colocar produtos à venda noutras 
plataformas com elevado volume de acessos. São 
plataformas online que reúnem vários vendedores e 
marcas num único local. Existem Marketplaces
generalistas ou dedicados a setores específicos. 

Alguns Marketplaces
• Amazon
• Ebay
• Farftech
• Dott
• Etsy
• Fnac, Worten
• OLX
• Stand Virtual

Possibilidade de acesso a avaliações e reviews de produtos e 
experiências. Proval Social



Economia Partilhada
Possibilidade de disponibilizar/ 
rentabilizar bens e serviços

Alguns exemplos

• Partilhar transportes: 
Uber, Cabify, Blablacar

• Disponibilizar e contratar serviços: 
Zaask, TaskRabbit, Fiverr

• Usar plataformas de crowdfunding: 
Kickstarter, Gofundme, PPL

• Marcar e disponibilizar alojamento: 
Airbnb

Possibilidade de acesso a avaliações e reviews de produtos e 
experiências. Proval Social



Crowdsourcing
Envolvimento de mais pessoas num 
projeto. Possibilidade contratar serviços 
e gerir projetos dentro de uma única 
plataforma.

Alguns exemplos
• 99 designs
• Logotournament
• Wikipedia (os utilizadores ajudam a atualizar o conteúdo)
• Waze (os utilizadores ajudam a atualizar o conteúdo)
• Entre outras



Este manual e diferentes conteúdos 
presente nos diapositivos, não 

podem ser reproduzidos em nenhum 
formato visual ou escrito, nem 
transmitidos a terceiros sem a 

devida autorização do seu autor.
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