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Introdução 
 

 O aparecimento das TIC propiciou a alteração das diferentes relações entre as 

empresas e os seus stakeholders. O panorama atual é marcado pela rápida circulação 

de informação, a feroz competição e a disposição de várias fontes de informação. A 

transformação digital exige uma rápida resposta ao mercado e a sua adaptação. As 

chaves de sucesso num ambiente tão competitivo são a veloz tomada de decisão 

baseada no conhecimento, em conjunto com a crescente modernização e digitalização 

das infraestruturas e processos produtivos. 

 Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), a educação financeira não é apenas a compreensão dos conceitos e riscos 

financeiros, mas também as habilidades, motivações e confiança para aplicar tal 

conhecimento e compreensão a fim de tomar decisões eficazes em toda uma variedade 

de contextos financeiros, para melhorar o bem-estar financeiro dos indivíduos e da 

sociedade, e para permitir a participação na vida económica. 

 De facto, a literacia financeira faz parte do quotidiano tanto dos indivíduos 

como das organizações e desempenha um papel determinante na estabilidade e 

prosperidade da economia, como para uma sociedade mais informada sobre os 

impactos das suas decisões financeiras. 

 O tema aborda os conceitos da gestão orçamental, da poupança e investimento 

e das receitas e despesas. Ora, daqui retira-se que a literacia financeira corresponde a 

um conhecimento e habilidade que impacta o posicionamento e sobrevivência da 

empresa, nomeadamente no que toca à obtenção de financiamentos, alocação de 

fundos e controlo da performance financeira da empresa. 

 Num contexto de Microempresas, Pequenas e Médias Empresas (MPME), o 

financiamento não só é fundamental para o planeamento de estratégias de expansão, 

como ocupa um papel crítico para a sobrevivência das MPME. 

 Uma vez obtido o financiamento, é crucial saber onde alocar os fundos. O 

investimento requer uma análise cuidadosa das estratégias potenciadoras da 
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atividade. O contexto atual obriga ao desenvolvimento contínuo 

de estratégias de inovação, de forma a manter ou desenvolver 

uma competitividade sustentável. Após a implementação 

estratégica, a gestão organizacional demonstra-se fundamental 

para avaliar e controlar a performance das estratégias. Esta é 

uma etapa que permite alinhar o desempenho com os objetivos 

estratégicos. 

  Hoje, as organizações que mais se destacam são aquelas 

responsáveis pela rápida correção dos desvios estratégicos, dada 

a grande volatilidade e metamorfose dos mercados. 

 A dificuldade de financiamento e de investimento em 

paralelo com a alocação ineficiente dos investimentos são o 

principal desafio para a inovação e a competitividade. Desta 

forma, é essencial desenvolverem-se iniciativas que promovam 

o desenvolvimento das competências financeiras das MPME 

para uma eficiente tomada de decisões. 

 Analogamente, a literacia digital promove a simplificação, 

a assertividade e a rapidez como apoio à gestão nas tomadas de 

decisão. Quando se aborda a temática de tecnologias disruptivas, 

os primeiros conceitos a surgir são a IoT, Big Data, inteligência 

Artificial, computação em nuvem, entre outros. Contudo, no 

enquadramento das MPME estes podem ser conceitos difíceis de 

compreender e aplicar numa fase inicial. As novas tecnologias 

têm custos avultados e requerem alguns conhecimentos para a 

otimização das suas potencialidades. Desta forma, a cultura 

organizacional pode tornar-se numa barreira que atrase a 

transição digital.  

 Por conseguinte, nos dias de hoje, é primordial que seja 

obtido, entre os empresários de MPME de qualquer região, um 

“A Economia do 

Conhecimento é uma 

expressão cunhada para 

descrever tendências em 

economias avançadas no 

sentido de maior 

dependência do 

conhecimento, 

informação e altos níveis 

de especialização, e a 

crescente necessidade de 

pronto acesso a esses 

fatores pelos setores 

privado e público. O 

conhecimento e a 

tecnologia tornaram-se 

cada vez mais complexos, 

aumentando a 

importância das 

interações entre 

empresas e outras 

organizações como uma 

forma de adquirir 

conhecimento 

especializado". 

 (BIALG, 2020) 
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índice de literacia digital e financeira alto, para garantir que as lacunas nestas áreas não 

atrasem o desenvolvimento do tecido empresarial e a competitividade regional.  

 A necessidade da introdução de um plano de ação inovador sobre as matérias 

digitais e financeiras nas MPME de Resende pode ser colmatada com ações específicas 

que promovam os conhecimentos económico-financeiros e digitais. O presente 

Roadmap surge no âmbito do projeto Resende Qualifica, 

promovido pela A.E.R. – Associação Empresarial de Resende, 

com o objetivo de promover a competitividade a nível 

organizacional e digital das MPME de Resende e, 

simultaneamente, definir boas práticas de estímulo à literacia 

financeira e digital, tendo em conta as necessidades 

identificadas nos diagnósticos. 
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Análise da envolvente 

 

 Dado que o objetivo deste Roadmap se centra na elaboração de um conjunto de 

boas práticas transversais entre as várias indústrias e serviços de Resende, é necessária 

uma análise cuidada das forças e das fraquezas, bem como das oportunidades e 

ameaças traduzidas pelo meio envolvente. Para tal, será efetuada uma breve análise 

PESTAL sobre a região de Resende, através do levantamento das esferas político-legal, 

económica, social, tecnológica e ambiental. 

 Analisando individualmente cada uma destas esferas, será possível obter uma 

perceção mais completa da envolvente do tecido empresarial resendense, o que irá 

auxiliar na programação, alinhamento e elaboração de um plano de ação na senda da 

qualificação financeira e digital dentro das MPME. 

 Resende é um concelho e sede de freguesia do Distrito de Viseu, integrado na 

sub-região do Tâmega e Sousa. Composto por 15 freguesias, com uma população de 

10.053 habitantes, Resende pertence à Região do Vinho Verde. É um concelho 

essencialmente agrícola e faz parte, culturalmente, da “Beira Minhota”, produzindo 

sobretudo vinho, azeite, castanha e cereja – o maior produto autóctone da região. 

 

Figura 1 - Mapa da região do Tâmega e Sousa - Resende 
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Esfera Político-Legal 

  

Atualmente, a nível nacional, o regime político português em vigor é uma 

república parlamentar constitucional, no qual o poder executivo está no Presidente da 

República, o poder legislativo no Parlamento e o poder judicial nos Tribunais. O 

Presidente da República é o Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto o 

cargo de Primeiro-Ministro é ocupado por António Costa. 

 A nível autárquico, a presidir o município de Resende está o Presidente Manuel 

Joaquim Garcez Trindade e a ocupar o cargo de Vice-Presidente, Amadeu Vasconcelos, 

representando o Partido Socialista (PS). O PS é o partido mais votado com 51% do total 

de votos. 

 Dado o impacto da COVID-19 na região, a autarquia implementou um conjunto 

de medidas de apoio que visaram o auxílio da população e das empresas do município. 

Dentro do plano de medidas de combate ao COVID-19, é de destacar o direito da 

população em reduzir em 5% a sua coleta de IRS e, relativamente às empresas, a opção 

de beneficiarem da isenção da derrama municipal caso tenham um volume de negócios 

inferior a 150.000,00€. De facto, as receitas em impostos em percentagem da receita 

total da Câmara Municipal de Resende representaram 15,7%, fixando-se em 38,2% a 

média nacional. 

 Uma vez que a região é classificada como um território de baixa densidade, 

existem também vários programas específicos de investimento público e comunitário, 

no sentido de dar resposta às disparidades existentes. A designação de territórios de 

baixa densidade é atribuída às regiões mais desfavorecidas com base nas caraterísticas 

físicas e socioeconómicas. 

 Dentro dos programas de desenvolvimento e de apoio às empresas da região de 

Resende, destacam-se o Portugal 2020, no qual se enquadra o Programa Operacional 

Norte 2020 e o Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020. 

 O Portugal 2020 resulta de um acordo entre Portugal e a Comissão Europeia, que 

reúne a atuação de cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Fundo 
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Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 

e Pescas – no qual se definem os princípios de programação que consagram a política 

de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 

2014 e 2020.   

 O Portugal 2020 tem como objetivo primário a intervenção nas áreas da 

competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano e na 

sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. A destacar encontra-se a importância 

do programa na difusão de incentivos para a inovação e modernização do tecido 

empresarial português.  

 O Norte 2020 é um instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento 

regional do Norte do país, resultante da integração do Acordo de Parceria do Portugal 

2020. Os principais eixos prioritários do instrumento são o fomento da competitividade 

das pequenas e médias empresas; da educação e aprendizagem ao longo da vida; e da 

investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação.  

 O PDR 2020 é um programa que visa o desenvolvimento do setor agroflorestal e 

que promove a sua modernização e competitividade. Dado que a região resendense é 

uma área ainda com alguma dependência do setor primário, nomeadamente da 

produção de cereja e da indústria de transformação de bens agrícolas, este é um 

programa de relevo para as empresas da região.  

No município de Resende, de acordo com a Lista de Operações aprovadas do 

Portugal 2020, foram já aprovadas 120 candidaturas, perfazendo um investimento 

elegível aprovado superior a 19,7 milhões de euros. 
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Esfera Económica 

  

 A economia portuguesa encontrava-se numa fase de expansão até surgir a 

pandemia. A taxa de crescimento real do PIB passou de 2,68% em 2019 para -8,44%, em 

2020. A brusca queda foi o resultado de um conjunto de acontecimentos incitados pela 

pandemia que impediram a atividade económica de prosseguir, quer porque as fábricas 

tiveram de parar, quer porque havia restrições de mobilidade. Na verdade, a pandemia 

espalhou um conjunto de efeitos nefastos por toda a economia de forma global. 

 De acordo com as estatísticas do INE, a região do Tâmega e Sousa foi responsável 

por um valor acrescentado bruto de 3 mil milhões euros, sendo o contributo de Resende 

de 30 milhões, em 2019, sendo o município com menor contributo para o VAB da região. 

 Transpondo a atenção para as contas públicas, nomeadamente para o défice 

público e para a dívida pública, Portugal tem historicamente registado valores 

deficitários no saldo orçamental. Entre 2017 e 2019, o saldo orçamental foi sempre 

negativo a rondar os -2%. Como consequência da perda de receita contributiva pela 

isenção do pagamento de TSU no âmbito do regime de Lay-Off simplificado e, em 

virtude, do aumento da despesa pública com as medidas de apoio extraordinárias, a 

situação orçamental agravou-se registando-se um défice público de 6,1% em 2020. Face 

a todos os acontecimentos e imprevistos, a dívida pública portuguesa subiu para um 

novo recorde de 270,4 mil milhões de euros em 2020, sendo o valor mais alto desde 

1995. 

 Já relativamente ao grau de dependência nacional face ao exterior, entre 2018 e 

2019, o saldo da Balança Comercial portuguesa deteriorou-se bastante, passando de um 

superavit, em 2018, para uma situação extremamente deficitária em 2020. 
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A nível local, as exportações de Resende corresponderam a 11 038 euros com 

destino intra-UE e extra-UE em 2019. O baixo valor das exportações deve-se ao reduzido 

valor incorporado dos produtos para exportação, tendo em consideração que os 

principais setores são da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. 

 O tecido empresarial resendense é composto por 1 600 empresas, com um 

volume de negócios de 100 milhões de euros. O setor com maior VAB é o da eletricidade, 

gás, vapor, água quente e fria e ar frio, em contraponto com as atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas e recreativas. As quatro maiores empresas não financeiras do 

concelho representam 26% de todo o volume de negócios da região. 

  

Anos 2018 2019  2020 

Saldo Balança Comercial (Milhões de €) 1 137,4 820,9 -2 377,4 

Tabela 1 - Saldo Balança Comercial portuguesa (fonte: Pordata) 
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Figura 2: Evolução do ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem em Resende 
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A população resendense é caraterizada pelo baixo poder de compra, 

comparativamente com a situação a nível nacional. Em 2019, o poder de compra per 

capita representou 61,7 face ao valor base nacional de 100. Neste sentido, observando 

o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem de Resende, conclui-se 

o motivo da disparidade entre o poder de compra municipal e nacional. Enquanto o 

ganho médio mensal em Resende foi de 803 euros, a nível nacional o valor ascendeu a  

1 206 euros em 2019. 

 

 

1 600 

empresas 

 

VN 

100 M € 

 

VAB  

30 M € 

 

Exportações 

11 038 € 

 

Ganho médio mensal 

803 € 

Figura 3: Alguns indicadores-chave de Resende 
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Esfera social 

  

Resende, à semelhança das outras regiões interiores do país, é afetada pelo 

fenómeno do êxodo rural. Consequentemente, a população residente tem diminuído ao 

longo dos anos. Entre 2011 e 2021, a região viu a sua população diminuir 11,5%, 

partindo para as grandes áreas metropolitanas e para o litoral do país, caindo consigo a 

densidade populacional para 81,7 indivíduos por Km2. 

 

  

O fenómeno do êxodo rural originou várias disparidades na dimensão social, 

desde o envelhecimento da população até à baixa escolaridade e qualificação da 

população. 

 Entre 2010 e 2020, o índice de envelhecimento de Resende subiu de 139 para 

165 idosos por cada 100 jovens. As perspetivas futuras da evolução do envelhecimento 

apontam para o agravamento da situação com a diminuição do número de nascimentos 

e a diminuição da percentagem de jovens. 
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Gráfico 1: Evolução da densidade populacional de Resende 
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 A agravar a situação social na qual Resende se encontra, está a baixa 

escolaridade e qualificação da sua população em relação aos territórios envolventes, 

nomeadamente em relação ao Tâmega e Sousa e a Portugal. Nos últimos censos 

disponíveis à data, Resende encontrava-se, em 2011, em 44ª lugar de 308 na lista de 

municípios com a maior taxa de população sem escolaridade completa. A baixa 

qualificação da população contribui quer para a manutenção do setor primário e 

intensivo em mão-de-obra do concelho quer para a incapacidade de terciarização e 

dinamização tecnológica da região. 

 A taxa de desempregados inscritos por cada 100 pessoas na região é, 

historicamente, mais alta do que a da região do Tâmega e Sousa e do que a taxa 

nacional, tendo vindo a diminuir desde a crise financeira de 2008 até ao ano de 2020. 

Apesar de ser mais alta, a taxa tem-se aproximado criticamente da nacional e sub-

regional, fixando-se em 7,2% em 2020 (6,4% no Tâmega e Sousa e 5,8% a nível 

nacional). 

 Este quadro revela uma necessidade premente de apostar na formação da 

população ativa e na criação de medidas que fixem a população jovem, de forma a 

inverter o processo de perda demográfica e empreendedora que ameaça estas áreas 

de baixa densidade como Resende. 
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Esfera Tecnológica 

  

A introdução da tecnologia nas operações económicas é um importante fator 

de competitividade das empresas e territórios. Os aumentos de produtividade, de 

qualidade e de diferenciação são vantagens competitivas proporcionadas pela 

tecnologia, que são capazes de potenciar o crescimento económico de uma região. 

Neste contexto, o Estado assume um importante papel como agente indutor e 

promotor da dinâmica tecnológica de um território. Assim, tem-se tornado cada vez 

mais imprescindível a inclusão da componente de despesas em investigação e 

desenvolvimento (I&D) no orçamento público, bem como de diretivas que fomentem 

o dinamismo tecnológico.  

 A despesa pública em I&D no PIB português representou o valor de 1,35% em 

2018. Já a região norte registou um peso do investimento em I&D no PIB criado pela 

região ligeiramente superior ao nacional, 1,51%. 

 Dentro da Região Norte, a NUT III que mais investiu em I&D foi a Área 

Metropolitana do Porto (AMP), em contraponto com o Tâmega e Sousa que apenas 

registou um valor de 0,13%. De notar que existe uma clara distinção entre a repartição 

da despesa total em I&D por setor de execução entre a AMP e a região do Tâmega e 

Sousa. De facto, na AMP o investimento em I&D reparte-se mais equitativamente entre 

o setor das empresas e do ensino superior, enquanto na região do Tâmega e Sousa há 

uma clara predominância do setor das empresas como principal responsável pelas 

despesas em I&D da região. 

 

  

 

 

 

 

 

(Fonte: Comissão de Planeamento Regional) 

Despesas em I&D em % do PIB 

Portugal   1,35 

 Continente   1,40 

  Norte   1,51 

   Tâmega e Sousa   0,13  

   Tabela 2: Despesas em I&D em % do PIB em 2018 
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Tabela 3: Repartição da despesa total em I&D por setor de execução em % em 2018  

(Fonte: Comissão de Planeamento Regional) 

 

 Os resultados acima manifestam-se no número de unidades de investigação e 

pessoal a trabalhar integralmente em I&D. As disparidades neste ponto são também 

claras, registando-se um número de unidades de investigação em 2018 de 1 017 na 

AMP e de 37 na região do Tâmega e Sousa. Enquanto nas unidades de investigação da 

AMP existiam 13 495,6 postos de trabalho, na região do Tâmega e Sousa havia apenas 

157,5 postos de trabalho. 

 

  
Unidades de 
investigação 

Total de Pessoal em 
I&D (ETI) 

 
 

Portugal  4 238 58 154,1  

 Continente  4 142 57 259,2 
 

 Norte  1 528 19 724,8 
 

 Tâmega e Sousa   37  157,5 
 

 

Tabela 4: Unidades de investigação e pessoal em Investigação e Desenvolvimento (I&D) em 2018  

(Fonte: Comissão de Planeamento Regional) 

 

 De facto, dentro da Região Norte, existem grandes disparidades entre os 

territórios, mas, do ponto de vista geral, esta tem apresentado resultados superiores 

às médias nacionais em relação à I&D.  

 Analisando o número das atividades de inovação, de acordo com os dados da 

Comissão de Planeamento Regional, 30,9% das empresas da Região Norte tem 

atividades de inovação, das quais 17,5% são financiadas com investimentos públicos e 

15,3% das empresas cooperam com outras em prol da inovação. A cooperação entre 

empresas portuguesas, sobretudo nas regiões mais isoladas, como Resende, ainda é 

muito contida. Tendo em conta as caraterísticas débeis das empresas locais, seria, por 

Repartição da despesa total em I&D por setor de execução em % 

  Empresas Estado 
Ensino 

superior 

Instituições 
privadas sem fins 

lucrativos 

Portugal 51,4 5,3 41,6 1,6 

 Continente 51,8 5,2 41,4 1,6 

  Norte 54,3 5,6 39,6 0,5 

   Tâmega e Sousa 83,5 0,0 16,5 0,0 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0010251
http://www.ine.pt/xurl/ind/0010251
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isso, benéfico a construção de um melhor ambiente de coopetição e cooperação entre 

estas empresas. 

 

  
Empresas com atividades de 

inovação (%) 
Empresas com financiamento 

público para inovação (%) 
Empresas com cooperação 

para a inovação (%) 

Portugal 32,4 15,8 17,1 

Continente 32,5 15,7 17,2 

Norte 30,9 17,5 15,3 

Tabela 5: Indicadores de inovação empresarial em 2018  

(Fonte: Comissão de Planeamento Regional) 

 

 As vantagens associadas às tecnologias e as suas inovações já estão bem 

definidas no panorama empresarial, mas de forma a compreender o seu impacto no 

crescimento económico das organizações, procede-se de seguida à comparação da 

variação da intensidade da inovação com o volume de negócios resultantes da venda 

de produtos novos, no período de 2016 a 2018.  

 No período em causa, a variação da intensidade de inovação nacional cifrou-se 

nos 1,5%, implicando um aumento de 21,4% do volume de negócios. Nesta abordagem, 

a Região Norte obteve uma performance superior aos resultados nacionais, registando 

uma variação da intensidade de inovação na ordem dos 2% e uma variação do volume 

de negócios de 25,4%. 

 

  
Intensidade de 
inovação (%) 

Volume de negócios resultantes da venda 
de produtos novos (%) 

Portugal 1,5 21,4 

Continente 1,5 21,2 

Norte 2,0 25,4 

 

Tabela 6: Indicadores de inovação empresarial em 2018 

(Fonte: Comissão de Planeamento Regional) 
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 No meio tecnológico têm emergido cada vez mais ideias e produtos inovadores, 

nomeadamente tecnologias de inteligência artificial, blockchain, computação por 

nuvem, algoritmos de machine learning e a robotização. Apesar das vantagens 

inerentes, estas têm custos de investimento elevados e exigem um nível de literacia 

digital superior, por isso, a sua implementação nas regiões menos qualificadas a 

implementação das novas tecnologias tem sido mais lenta. Nesse sentido, para 

acelerar a transformação digital destas regiões, como Resende, é de capital 

importância a dinamização de ações que promovam a dinamização de conhecimentos 

e competências associadas à inovação. 
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Esfera Ambiental 

  

A esfera ambiental engloba as oportunidades e ameaças decorrentes de eventos 

ambientais e ecológicos. Uma vez que os recursos são escassos, as práticas atuais terão 

repercussões futuras irrecuperáveis. Por isso, têm surgido organizações e políticas 

dirigidas a proteger o ambiente, combatendo os impactos negativos da industrialização 

na sustentabilidade ambiental. 

  Os agentes económicos são um fator essencial para a manutenção e recuperação 

da sustentabilidade, pelo que nesta área surgem motivações para as empresas inovarem 

através da aplicação de novas práticas produtivas que visem a otimização da utilização 

dos recursos, a redução de desperdícios e, no fundo, uma produção mais verde. 

 A Diretiva 2009/28/CE, reformulada pela Diretiva UE 2018/2001 propôs o 

objetivo de alcançar até 2020, uma quota de 31% de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto de energia e uma quota de 10% no setor dos 

transportes. Já o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima estabeleceu como objetivo 

uma redução de 45% a 55% da emissão dos gases com efeito de estufa. 

 Uma vez que a região resendense ainda dá primazia ao setor primário, 

designadamente a agricultura, é útil perceber os desafios e as iniciativas ambientais para 

este ramo. 

 Segundo a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e Do Crédito 

Agrícola de Portugal (CONFAGRI), as secas e a desertificações do solo são um problema 

atual dos solos e que veio para ficar. A desertificação é o fenómeno caraterizado pelo 

empobrecimento dos solos e é motivado por vários fatores como as mudanças 

climáticas e atividades humanas que incidem sobre a sobrexploração dos solos e águas 

com a utilização excessiva de químicos. A seca é um dos principais motivos de 

preocupação no que toca a desertificação dos solos. Em termos médios, Portugal 

verificou uma queda de -20 mililitros por década nos últimos 20 anos.  
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 Neste âmbito, a agricultura regenerativa é uma estratégia agrícola que prioriza a 

saúde do solo e a biodiversidade durante o cultivo e a colheita de produtos agrícolas. 

Deste modo, são aplicadas práticas deliberadas que minimizam a perda de nutrientes e 

minerais necessários do solo, preservando assim a longevidade deste; os alimentos 

cultivados nesses ambientes são denominados produtos “orgânicos” e/ou “biológicos” 

– que se têm proliferado na dieta da população ocidental – sendo esta uma possível 

estratégia a aplicar, por exemplo, na produção de cereja em Resende.  
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Síntese da análise da envolvente externa 

 

 A análise do meio evidenciou as principais fragilidades, essencialmente a nível da 

difusão e expansão das atividades inovadoras, da dependência do setor primário e da 

baixa qualificação da mão-de-obra. Como tal, a região carateriza-se pelo fraco 

dinamismo económico, sem força para captar e reter jovens ou adultos em idade ativa. 

A região também foi destacada pela baixa especialização do perfil produtivo em 

produtos transformados e serviços, implicando uma criação de valor contida, motivada 

pela dependência do setor primário. 

 Uma análise mais detalhada é capaz de encontrar ainda mais sinais desafiadores 

para a competitividade da região. Um desses fatores é a localização da região, que por 

motivos naturais e geográficos se encontra distante dos principais centros urbanos e das 

principais infraestruturas/vias de comunicação, designadamente aeroportos ou portos 

marítimos. A agravar a situação, o tecido empresarial tem apresentado 

transversalmente uma fraca capacidade logística. Consequentemente, os níveis de 

intensidade de exportação são baixos. 

 Contudo, apesar das dificuldades, Resende apresenta um elevado potencial de 

crescimento, devendo ser aproveitadas as oportunidades crescentes que têm surgido 

para diminuir o fosso de desenvolvimento entre os territórios de baixa densidade e o 

resto do país. 
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Principais resultados dos Diagnósticos  
 

 Neste capítulo, apresenta-se os principais resultados obtidos dos Diagnósticos 

acerca da literacia financeira e digital das empresas e empresários da região de Resende. 

 Ao nível de literacia financeira, as empresas apresentaram um conhecimento 

avaliado como básico/intermédio. A maioria dos inquiridos eram pessoas que tinham 

frequentado o ensino superior e ocupavam na sua empresa o cargo de sócio-gerente, 

colaborador, engenheiro, consultor, gestão de formação, secretaria ou sócio. As 

empresas dos inquiridos atuam em diferentes setores de atividade desde atividades 

financeiras ao setor da construção. 

 Dos principais resultados evidenciam-se os baixos volumes de negócio das 

empresas, bem como o seu baixo número de empregados e ainda a baixa intensidade 

de exportação. 

 A maioria dos inquiridos afirma que a contabilidade é realizada externamente, 

apesar de terem na sua maioria conhecimentos básicos sobre as principais 

demonstrações financeiras. 

 Além disso, as respostas obtidas revelaram que as empresas e empresários estão 

cientes de que o planeamento e a elaboração orçamental da empresa é algo 

fundamental para a prossecução da atividade económica e da estratégia empresarial. 

Apenas houve uma resposta “nunca” e quatro “não sei” sobre se é feito com frequência 

a avaliação, orçamentação e planeamento financeiro. 

 No que toca aos investimentos, a maioria foca a expansão da atividade, contudo, 

salienta-se que a aplicação de investimentos nem sempre é acompanhada por planos 

de negócios ou estudos de viabilidade económica, utilizando como principal critério de 

decisão para o avanço do investimento o índice de rendibilidade face ao VAL. De facto, 

o VAL é o critério menos usado, mas é o que a literatura científica considera como 

fundamental na análise de viabilidade de projetos. 

 Pelas respostas obtidas, a tesouraria é um tema muito analisado pelos 

empresários da região. Mais de dois terços das repostas indica que o saldo e os 
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movimentos bancários são analisados duas ou mais vezes por semana, utilizando para 

isso o E-banking, estando a maioria consciente das comissões bancarias e das diferenças 

entre a TAN e a TAEG. 

 Quanto às principais aplicações em instrumentos financeiros, as respostas 

mostram na sua generalidade um desconhecimento geral sobre a temática. Segundo as 

respostas obtidas, a maioria dos inquiridos não aplica os seus fundos parados em 

instrumentos financeiros, mas quando utilizam destinam-se a depósitos a prazo. A 

noção de risco de cada instrumento financeiro apresentado é ambíguo e demonstra a 

insensibilidade do risco de cada instrumento. 

 Por fim, é de notar que a maioria das empresas realiza os seus registos em 

softwares de contabilidade, enquanto a minoria recorre a softwares de gestão ou a 

registos manuais. 

 Ao nível da literacia digital, as empresas e empresários apresentaram um 

conhecimento avaliado como básico. A maioria dos inquiridos eram pessoas que tinham 

frequentado o ensino superior e ocupavam na sua empresa o cargo de sócio-gerente, 

colaborador, engenheiro, consultor, gestão de formação ou administrativa/secretária. 

As empresas dos inquiridos atuam em diferentes setores de atividade desde atividades 

financeiras ao setor da construção. 

 Quanto às aplicações do Microsoft Office, 78,57% dos inquiridos afirma recorrer 

às mesmas no seu dia-a-dia. As aplicações que afirmam como sendo as mais utilizadas 

são o Word, Excel, PowerPoint e o Outlook, em contraponto com o Teams e o OneNote. 

As aplicações mais usadas foram aquelas que os inquiridos consideraram que estão mais 

familiarizados e nas quais são mais proficientes. 

 Passando para as aplicações de suporte à gestão do dia-a-dia, destacou-se o 

Google Calendar ou o Zoom. Uma grande parte também referiu não recorrer a este tipo 

de aplicações. 

 Do ponto de vista da digitalização de processos, o destaque vai para a partilha 

de documentos e a definição de horários, sendo as tarefas mais realizadas de forma 

digital. Quanto à gestão de projetos, definição de tarefas, comunicações internas e 
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agendamento de reuniões, a repartição entre a realização digital do processo ou não-

digital é equitativa. 

 No que toca à utilização de softwares de gestão da empresa, nomeadamente o 

ERP, a maioria dos inquiridos (71,43%) não possui ou utiliza.  

 Relativamente aos serviços na nuvem, a maioria (57,14%) confirmou utilizar esta 

tecnologia quer pelo Google Drive, quer pelo OneDrive. Esta última ferramenta foi 

considerada bastante importante pelos inquiridos, sobretudo no que se refere ao acesso 

em tempo real e permanente ao armazenamento, à centralização da informação, da 

proteção da informação e da possibilidade de se poder fazer backups. Os inquiridos 

confirmaram que as empresas fazem constantemente backups e que estes são 

maioritariamente digitais, apesar de haver ainda uma percentagem significativa de 

empresas a realizar backups físicos. 

 Passando às ameaças informáticas e às questões de segurança, os inquiridos 

demonstraram ter um conhecimento básico sobre as principais ameaças, sendo que 

64,29% utiliza antivírus/anti-malwares, apesar de a maioria dos dados não serem 

encriptados. 

 Passando para os conhecimentos acerca do Marketing Digital, as empresas 

caraterizam-se pelo pouco e superficial conhecimento acerca dos principais conceitos. 

A maioria das empresas ainda não utiliza qualquer tipo de anúncios via Facebook Ads, 

Google Ads ou Google Analytics, bem como 71,43% das empresas ainda não possui 

soluções e-commerce. O baixo conhecimento sobre o Marketing Digital é expandido 

para as principais tendências tecnológicas como o Big Data, Data mining eBusiness 

analytics. 
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Estratégias inovadoras a nível organizacional 
 

 O Projeto Resende Qualifica ambiciona dar a conhecer às MPME da região de 

Resende ferramentas, métodos e conhecimento que lhes permitam aumentar as suas 

competências – neste caso, nas áreas da inovação organizacional e da economia digital. 

 Deste modo, tendo em conta a análise da envolvente externa efetuada e ao 

diagnóstico dos conhecimentos relativos ao nível de literacia financeira e digital dos 

empresários de Resende, sugere-se algumas ações estratégicas inovadoras nas áreas 

selecionadas, que podem ser implementadas pelas empresas, tornando-as mais 

competitivas. 

 

 O conceito lato de inovação organizacional na literatura existente pode ser 

definido como o mecanismo aplicado pelas organizações para se adaptarem às 

mudanças nas condições de concorrência, avanço tecnológico e expansão do mercado 

por meio da produção de novos produtos, técnicas e sistemas (Dougherty and Hardy, 

1996), ou, de forma mais simples, como a tendência da organização de desenvolver 
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produtos ou serviços novos e alcançar sucesso no mercado através dos mesmos 

(Gumusluoglu and Ilsev, 2009).  

 Nesse sentido, é considerado que as organizações, ao implementarem novos 

processos, novas tecnologias e novas ferramentas, quer interna quer externamente, 

evoluem e permanecem relevantes competitivamente no seu mercado – fator este que 

é exacerbado pelo crescimento da economia e pela transformação digital. De tal forma, 

os líderes das empresas devem adotar uma atitude crítica e procurar constantemente 

inovar, de forma a garantir a adaptabilidade e a capacidade das organizações perante as 

dificuldades existentes no mercado. 

 Além destes factos, o papel das forças organizacionais endógenas, incluindo a 

mudança tecnológica e a transformação digital, dos valores sociais e da capacidade de 

aprendizagem, são também considerados variáveis importantes na gestão da inovação 

organizacional. 

 A forma estrutural e o estilo de liderança de uma organização podem ser per si 

fontes de barreiras ao progresso, nomeadamente ao desenvolvimento das qualificações 

financeiras e digitais. E esta é, essencialmente, a principal barreira encontrada em 

territórios de baixa densidade como Resende.  

 Segundo a Harvard Business Review e a Mckinsey & Company, o velho paradigma 

de encarar as organizações como máquinas alterou-se. O novo modelo a seguir é o de 

compreender as organizações como organismos vivos. A maior liberdade organizacional 

propicia a criação de organizações ágeis. As marcas registadas pelo novo modelo 

incluem uma rede de equipas com poder dentro de uma cultura centrada nas pessoas 

que operam com base numa aprendizagem rápida e ciclos de decisão rápidos 

possibilitados pela tecnologia. 
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 As 5 caraterísticas essenciais para a transformação da organização são a criação 

de valores transversais na empresa, a rede de equipas com autonomia, a rapidez da 

tomada de decisões e ciclos de aprendizagem, a motivação das equipas e ainda a 

implementação da tecnologia de ponta. 
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Criação de um ambiente de coopetição 

 Os dias atuais são marcados por uma feroz competitividade entre empresas, 

onde as de maior dimensão jogam com inúmeras vantagens sobre as restantes. As 

empresas de grande dimensão têm um enorme poder de mercado, quer porque 

beneficiam de economias de escala, quer porque têm o controlo sobre o acesso a 

determinados canais. Consequentemente, as MPME estão dependentes das maiores 

organizações, caso não unam forças. De facto, o perfil empresarial resendense consiste 

na agregação de empresas de pequena dimensão espalhadas pelo território sem a 

capacidade de competirem ao mesmo nível com as empresas de maior dimensão e mais 

organizadas. 

 A criação de um ambiente de coopetição tem subjacente vários motivos desde 

já o aproveitamento de economias de escala, partilha de acessos a canais e a 

complementaridade de forças, de forma a anular as fraquezas do outro parceiro. Apesar 

das várias causas, o objetivo é centrado na criação de uma estratégia coletiva para 

competir de forma igualitária, de maneira a obter uma vantagem colaborativa. 

 No sentido estrito, este tipo de estratégia contribuirá para um ambiente de 

diálogo e partilha de conhecimentos entre empresas. No fundo, esses conhecimentos 

procuram desenvolver a literacia financeira e digital, dado que serão partilhados os 

instrumentos e as ferramentas com melhor performance. Consequentemente, as 

empresas obtêm novos conhecimentos de como gerir e organizar as organizações e de 

como as tornar mais competitivas.   
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Aproximação a centros de investigação e desenvolvimento 

 O conhecimento científico e tecnológico é consensualmente apontado como um 

dos principais pilares das dinâmicas de desenvolvimento económico, social e cultural 

das sociedades. As unidades de I&D e as universidades são fontes da sua criação.  

 Uma das principais caraterísticas dos centros de I&D é o seu caráter de inovação. 

Se uma empresa quer se manter na liderança ou, pelo menos, tem como o objetivo 

crescer, necessita de constantemente se adaptar às mudanças que a inovação surge 

acompanhada. O desconhecimento sobre as inovações e a sua não implementação 

resultam num atraso tecnológico face aos seus concorrentes. 

 Por fim, os centros de I&D são importantes motores para a qualificação das 

pessoas e do aumento da performance organizacional. As inovações não se restringem 

somente a produtos, mas também a processos de fabrico e ferramentas de apoio à 

gestão na tomada decisão. As mais recentes tecnologias facilitam o desenvolvimento da 

literacia das sociedades, na medida que surgem como oportunidades de simplificação 

de processos complexos, gerando uma maior eficiência e uma redução do risco de erro. 

Os centros de I&D são fontes de conhecimento do futuro, essenciais para a prossecução 

do sucesso das atividades produtivas. 
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Online banking 

 Como observado nos resultados do diagnóstico da literacia financeira, a maioria 

dos inquiridos revelou já estar familiarizada com o serviço de online banking, ainda que 

demonstre uma utilização básica, focando-se somente nas movimentações do saldo da 

conta. Esta ferramenta tem um potencial muito mais amplo, podendo ajudar na gestão 

de contas, depósitos e saídas de dinheiro e, até mesmo, nas necessidades de 

financiamento. Além disso, uma vez que o online banking é totalmente virtual e de fácil 

acesso, significa que os empresários beneficiarão de menores comissões, custos e taxas. 

 Uma das grandes dificuldades das MPME sem departamento de contabilidade é 

a sincronização entre os fluxos bancários da tesouraria e os princípios da contabilidade. 

Uma das funcionalidades do serviço de online banking foca-se na simplificação da 

conformidade entre contabilidade e tesouraria, o que permite deslocar o esforço da 

tarefa e aumentar a disponibilidade de relatos financeiros atualizados. 

 A facilidade de acesso em qualquer lugar e a qualquer hora propiciam a 

conveniência. A maioria dos assuntos bancários podem ser tratados utilizando esta 

ferramenta. Qualquer pessoa com ligação à internet pode facilmente aceder à sua conta 

bancária e efetuar as operações que necessitar sem ter de se deslocar a um balcão físico. 

 A maior conveniência vem também acompanhada de uma redução das 

burocracias e dos tempos de espera em filas. A redução do tempo de realização destas 

tarefas permite a alocação dos esforços dos trabalhadores noutras áreas mais rentáveis. 

 Por fim, o serviço simplifica o pagamento de salários e fornecedores. A 

desmaterialização dos pagamentos – feitos não pela via de dinheiro físico nem de 

cheques – a fornecedores e a colaboradores é vantajosa para a MPME, dado que diminui 

a repetição de trabalho manual, de preenchimento e assinatura, podendo ser feito em 

viagem ou até a partir de casa. 
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Planeamento orçamental 

 O planeamento e controlo orçamental são componentes de extrema importância 

no processo de gestão de uma empresa. A elaboração de um orçamento permite 

delinear objetivos realistas e atingíveis a curto-prazo, fundamentais para o 

prosseguimento da estratégia de negócios. Com base no orçamento, os gerentes podem 

monitorizar a atividade e identificar desvios dos resultados. A partir daqui, os gestores 

e principais decisores têm noção do desempenho atual da empresa e quais os fatores 

críticos a corrigir. 

 De destacar a importância que os relatórios de gestão adquirem com a criação 

de um orçamento. De facto, após identificadas as causas dos desvios é necessário a 

elaboração dos relatórios. Idealmente, a elaboração de relatórios para a gestão de topo 

deve conter informação no que diz respeito ao desempenho global da empresa. 

 No fundo, os orçamentos, sobretudo se forem dinâmicos, são uma ferramenta 

de apoio à gestão e controlo da atividade. As principais vantagens do instrumento 

prendem-se com o planeamento e coordenação de atividades, a melhoria dos planos de 

comunicação e de ação, a monitorização e avaliação do desempenho da performance. 

 Sem o planeamento orçamental, os objetivos estratégicos de uma organização 

derivam sem rumo e sem ligação com a situação financeira real da empresa.  

 Para a preparação de um orçamento que se adapte às caraterísticas da empresa, 

é indispensável a construção de objetivos realistas e que parta de informação verdadeira 

e fidedigna. De forma a otimizar as potencialidades do instrumento económico-

financeiro, o desenvolvimento da comunicação interdepartamental e a eliminação de 

barreiras ao diálogo é também crucial. 

 

 

 

Implementação de ferramentas de visualização de dados 
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 No paradigma tecnológico atual, existe uma série de ferramentas inovadoras 

para apoio à gestão, nomeadamente no que toca à visualização de dados – quer sejam 

de faturação, financeiros ou de clientes. 

 Existem duas soluções líderes no mercado que se consideram serem compatíveis 

com a criação de relatórios e de um melhor planeamento e controlo orçamental por 

parte das MPME de Resende, sendo estas o Tableau e o Microsoft Power BI. 

 As duas ferramentas têm capacidades semelhantes no que toca à análise de 

dados, mas o Tableau é mais orientado para os analistas de dados, enquanto o Power BI 

se guia mais em torno do meio empresarial geral, que necessita de ferramentas práticas 

de Business Intelligence para melhorar os seus processos. 

 O Tableau tem uma versão pública (gratuita) da ferramenta, mas com recursos 

limitados – sendo que o Power BI é economicamente mais vantajoso, porque a sua 

versão desktop, que tem vários recursos disponíveis, é gratuita. Além disso, o Power BI 

usa os sistemas Microsoft existentes, como os programas do Office, para visualizar 

dados de diferentes fontes agregados em tempo real, para tomar decisões rápidas de 

forma simples e intuitiva. 
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Implementação de softwares de gestão 

 Do inquérito retirou-se que a maioria dos inquiridos não possuía qualquer tipo 

de softwares de gestão a apoiar os processos de tomada de decisão. Uma boa prática 

financeira moderna consiste na automação do acesso aos dados de fontes diferentes, 

como dados contabilísticos, folhas de pagamento e contas a pagar e a receber dentro 

do mesmo sistema. A automação do maior número possível de processos financeiros e 

operacionais, facilita as auditorias e minimiza o erro humano, incrementando a 

eficiência e produtividade. 

 O recurso a softwares de gestão permitirá às empresas uma redução substancial 

do tempo desperdiçado e de erros. Sem a existência deste tipo de ferramenta, é 

necessário fazer o lançamento de dados de forma manual, implicando mais recursos, 

como o tempo e esforço.  

 O lançamento dos dados manualmente pode levar à existência de falhas e 

incompatibilidades como dito anteriormente. Os erros no lançamento de dados pode 

ter um impacto agravado, uma vez que eles estão na base das estratégias da 

organização. Isto é, a organização vai elaborar objetivos a concretizar baseados em 

falsos dados. Porém, com a inserção de um software de gestão a tomada de decisão ia 

assentar em informações fidedignas e reais, potenciando o verdadeiro desempenho 

organizacional. 

 Excetuando as poucas empresas resendenses com softwares de gestão, cerca de 

um terço não efetua backups das suas informações e só metade das que realizam 

backups é que guardam os dados de forma digital. A não realização de backups é um 

risco adicional que as empresas correm, pois, a perda ou destruição dos documentos 

oficiais podem levar a prejuízos irreversíveis e incompatibilidades fiscais e 

contabilísticas. Embora não tão agravado, as empresas que realizam backups físicos 

estão sujeitas ao mesmo tipo de risco, embora de forma mais atenuada, uma vez que 

um acidente pode destruir os ficheiros e torná-los irrecuperáveis.  

 Contudo, com os softwares de gestão os dados, estes são sempre guardados 

diariamente e estão sempre seguros e atualizados.  
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 Dentro dos softwares de gestão pode-se ainda separar os tradicionais dos 

integrados como o ERP. 

 Os softwares tradicionais são menos dispendiosos, exigem menos processos e 

burocracias, mas são específicos para cada departamento, não havendo uma articulação 

holística da organização. 

 Já um sistema ERP é um software que reúne, analisa e partilha informações de 

diferentes departamentos numa única base de dados, conectando os pontos em 

processos vitais do negócio, como a contabilidade, operações, fabrico e vendas, 

adicionando eficiência aos processos da empresa por meio de automação e análise de 

dados. 
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Utilização de um sistema de processamento de transações (SPT) 

 O sistema de processamento de transações é um conhecido sistema de 

informação no meio empresarial que ajuda os utilizadores a processar, armazenar e 

atualizar dados nas bases de dados a partir de transações efetuadas. Os SPT’s são 

sistemas integrados que dão resposta à dimensão operacional e registam tanto 

transações internas como pagamento a funcionários, como transações externas de 

clientes, fornecedores. Um SPT pode ser, por isso, uma importante ferramenta de 

controlo de inventário, logística, financeiro, vendas e compras. 

 Quanto ao controlo de inventário, o sistema de informação é responsável por 

controlar os produtos armazenados de uma empresa, bem como a sua movimentação 

(entrada e saída). 

 Associado à responsabilidade anterior, o SPT tem o papel de interrelacionar as 

atividades logísticas de uma empresa. 

 Quanto às aplicações financeiras, o sistema é responsável pela gestão de ativos 

financeiros da empresa, abrangendo categorias de processo como Contas a pagar, 

Contas a receber, Fatura, Compras, entre outras. 

 Passando às vendas, o objetivo do SPT é obter dados e gerar estatísticas para 

gerar um melhor planeamento sobre o processo de vendas da empresa.  

 Por fim, relativamente às compras, o sistema analisa dados de mercado para um 

melhor planeamento de compras em longo prazo. 

 A incorporação de um SPT pode ser um importante mecanismo de apoio à 

gestão, uma vez que, através do registo de todas as transações e o seu processamento, 

se traduz em importantes insights, através dos documentos e relatórios gerados. 
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Estratégias de financiamento colaborativos 

 A obtenção de financiamento por parte das MPME é essencial para o seu 

crescimento e sobrevivência, porém, são estas organizações que têm mais dificuldades 

na obtenção do mesmo.  

 Daqui nasce a importância do financiamento colaborativo, que pode ter vários 

meios desde a obtenção de financiamento via crowdfunding ou crowdlending.  

 O crowdfunding é um sistema simples de financiamento colaborativo, 

disseminado especialmente pela internet, que consiste numa modalidade de 

investimento onde várias pessoas, através de doações anónimas, investem pequenas 

quantias em determinada ideia de negócio ou projeto. O objetivo é “dar vida” à ideia, 

que poderá estar relacionada a um projeto cultural, empresarial ou de carácter social. 

 O crowdlending é uma forma de crowdfunding e é uma das várias formas de 

investimento com taxas mais atrativas, que surgem como alternativa aos depósitos a 

prazo. Este tipo de financiamento tem como principal vantagem a obtenção 

simplificada de financiamento, sem as restrições impostas pelos bancos. 

Existem ainda outras formas inovadoras de financiamento que as MPME podem 

considerar, nomeadamente: 

• Financiamento por meio de tokens: Os tokens são unidades de valor 

emitidas por empresas de tecnologia de criptomoedaS. As PME podem 

emitir tokens para arrecadar capital para o desenvolvimento de um 

produto ou projeto e os investidores podem comprar tokens como uma 

forma de financiar a empresa e participar no seu sucesso. 

• Financiamento com base em recompensas: O financiamento com base 

em recompensas é uma forma de crowdfunding em que os investidores 

recebem uma recompensa em troca de seu investimento, em vez de 

participação na empresa. As PME podem oferecer recompensas como 

produtos ou serviços para atrair investimentos. 

• Financiamento por meio de empréstimos peer-to-peer (P2P): Os 

empréstimos P2P são empréstimos diretos entre indivíduos ou empresas, 
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sem o intermediário de um banco. As PME podem obter financiamento 

por meio de plataformas de empréstimo P2P, que conectam empresas 

que procuram empréstimos com investidores dispostos a emprestar 

dinheiro. 

• Financiamento de aceleradoras: As aceleradoras são programas de 

mentoria e financiamento para empresas em fase de arranque 

(programas como os vouchers start-ups, por exemplo). As PME podem 

candidatar-se a programas de aceleração para obter o acesso a recursos 

e apoios para acelerar o crescimento da empresa. 
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Seguros 

 As situações de perdas nas colheitas e destruição de infraestruturas agrícolas são 

recorrentes no setor primário, devido à sujeição ao clima. Os fenómenos de 

tempestade, de intensa geada e da contínua seca provocam prejuízos avultados, que 

num contexto de uma MPME pode significar o encerramento da sua atividade, caso não 

se acautele previamente. É aqui que entra o papel da celebração de contratos com 

seguradoras, de maneira a atenuar o risco das perdas materiais. 

 Os seguros agrícolas são mecanismos que visam assegurar uma indemnização 

aos agricultores cujos rendimentos foram afetados por fenómenos climáticos adversos, 

doenças ou ocorrências que destruam parte ou a totalidade da produção média anual. 

 Os seguros agrícolas podem cobrir até três tipos de problemas: riscos 

catastróficos, riscos não catastróficos e pragas e doenças. A cobertura dos riscos 

catastróficos pretende reduzir o risco através da indemnização dos prejuízos causado 

pelo tempo adverso nas colheitas. 

 Excetuando os prejuízos com pragas e doenças, a cobertura dos riscos não 

catastróficos envolve o resto dos prejuízos que não são causados pelas situações 

climáticas agrestes. 

 Por fim, a cobertura de perdas resultantes de pragas e doenças indemniza os 

agricultores pelas perdas provocadas por pragas e doenças nas colheitas. 

  

 

  



 

 
 
 

 

P
ág

in
a4

3
 

Contratos Forward 

 Os contratos forward incluem-se nos instrumentos financeiros derivados e são o 

resultado de contratos a prazo celebrados e valorizados por referência a um 

determinado ativo subjacente. Os objetivos de quem utiliza esta classe de ativos vão 

desde a cobertura do risco à especulação. 

 Por outras palavras, os contratos forward têm por objetivo a fixação futura do 

preço de transação de um determinado ativo, a prazo, como por exemplo de uma taxa 

de juro ou de câmbio, com data e preço acordados inicialmente. Os forward, sendo 

construídos à medida do cliente (Taylor made), são conhecidos por serem negociados 

ao balcão, OTC - Over The Counter, e por serem acordadas todas as variáveis 

subjacentes à formação do preço para o negócio a prazo. 

 A celebração dos forward podem ser aplicados na agricultura, através da fixação 

dos preços das colheitas, mas podem ser expandidos para as restantes empresas, 

sobretudo aquelas que tem como atividade a exportação e importação de mercados 

extracomunitários, fixando os câmbios. 

 No caso das colheitas, a utilização deste derivado fixa o preço futuro da venda 

da colheita, impedindo a sua redução. Contudo, se a o preço da colheita aumentar, os 

agricultores não beneficiarão do mesmo. 

 Quanto às empresas exportadores e importadores dirigidos ao mercado 

extracomunitário, este instrumento financeiro permite reduzir a incerteza da variação 

da taxa de câmbio. 
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Estratégias inovadoras ao nível da economia digital 
 

 Ao longo dos últimos anos, o ambiente tecnológico proveniente do advento da 

internet influenciou imensuravelmente a troca de bens e serviços a nível digital. Deste 

modo, e com a recente facilidade de execução de pagamentos online, gerou-se um 

ambiente propicio à troca de informações sobre produtos, bens e serviços, através dos 

canais online de compra, que levou à génese da economia digital 

 A inserção por 

parte das empresas 

neste mundo, além de 

uma obrigatoriedade 

cada vez mais presente, 

na medida em que o 

acesso pela via digital de 

concorrentes ao mesmo 

público-alvo põe em 

causa a sobrevivência da 

empresa, necessita de 

ser guiada por linhas que assegurem a assimilação fluída de técnicas digitais e da 

transformação digital – um fator presente e futuro crítico da competitividade. 

 A transformação digital é a integração da tecnologia digital em todas as áreas de 

um negócio, mudando fundamentalmente a maneira como a empresa trabalha e 

oferece valor aos clientes através de processos de negócio mais flexíveis e dinâmicos. 

Para alavancar, por exemplo, a captação de clientes através da internet, as MPME de 

Resende podem recorrer à criação de um website, com ou sem e-commerce, à criação 

de páginas nas redes sociais, entre outras ações. 
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Estratégias de Marketing Digital 

 Resende e o seu tecido empresarial caraterizam-se pelo seu atraso tecnológico 

e digital, sobretudo no que toca ao impacto do Marketing Digital. De facto, alguns 

empresários têm um total desconhecimento sobre as vantagens e o impacto deste nos 

negócios na atualidade. 

 Cada vez mais as pessoas têm-se tornado dependentes da internet, passando 

mais tempo ligadas aos meios digitais.  Daqui nasce uma excelente oportunidade para 

as empresas crescerem de forma global, sem barreiras físicas e geográficas. 

 Em primeiro lugar, o Marketing Digital permite melhorar o posicionamento de 

mercado da empresa, através da presença na internet. Com as informações da empresa 

online, qualquer cliente pode encontrar a empresa quando e onde quiser. 

 Em segundo lugar, quando bem planeado, tem o poder de segmentar os 

consumidores e, desta forma, passa a ser possível atrair e capturar os clientes de forma 

mais eficaz. A melhor segmentação do mercado com base nas caraterísticas de cada 

cliente promove a satisfação e um vínculo duradouro na relação entre consumidor e 

empresa. Por outras palavras, o Marketing Digital potencia a fidelização dos clientes. 

 Além disso, traz mais retornos para os investimentos e possibilita a mensuração 

dos resultados com maior precisão. No mesmo contexto, o Marketing Digital, através da 

automatização dos processos, quando bem planeado, exige menores custos de 

utilização.  

 Por fim e não menos importante, o aproveitamento das vantagens do Marketing 

Digital permitem às empresas seguir a concorrência e não ficarem para trás. Uma 

empresa que não tem presença digital e não produz conteúdo que acrescente valor, 

dificilmente vai ser encontrada pelos consumidores e, muitos menos, ganhar 

preferência no momento da compra.  
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Estratégia de desenvolvimento do E-commerce 

 O E-commerce, ou comércio online, já é uma tendência antiga, mas que muitas 

MPME ainda não utilizam.  

 Os hábitos de consumo têm mudado e os consumidores exigem cada vez mais 

facilidade e conveniência no processo de compra. A resposta para isso encontra-se no 

E-commerce. O comércio online tem crescido a um ritmo exponencial e com a pandemia 

do surto epidemiológico esta viu as suas projeções de crescimento a bater novos 

recordes, esta foi uma tendência para ficar.  

 Se uma MPME quer expandir o seu negócio e não ficar para trás na concorrência, 

é essencial o desenvolvimento do E-commerce para o aproveitamento das suas 

vantagens. 

 Neste contexto, este método de venda garante uma maior praticidade e 

conveniência no momento da aquisição do produto ou serviço. Basta um simples clique 

num dispositivo eletrónico qualquer para a realização de uma compra. Assim, os clientes 

deixam de enfrentar longas filas de espera, longas procuras de estacionamento em 

parques lotados, entre outros aspetos que poderiam tornar o momento de compra 

menos agradável. 

 Ademais, passa a ser possível a comercialização dos produtos 24 horas por dia 

durante 7 dias por semana, sem ser necessário pagar horas extraordinárias aos 

trabalhadores. Já do lado do consumidor, isto significa uma expansão da flexibilidade no 

processo de compra. 

 Com o comércio online, é também oferecido aos consumidores mais informação 

sobre os produtos. Os clientes têm a possibilidade de procurar mais informações sobre 

um produto, por isso é necessário fornecer descrições detalhadas, atualizadas e que 

respondam às principais dúvidas. A descrição do produto permite ressaltar as 

qualidades e benefícios daquilo que se comercializa, sendo uma ferramenta crítica para 

o posicionamento de uma marca. 
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Estratégia de aproveitamento do armazenamento de dados em nuvem 

 Os dados são um dos ativos mais valioso que uma organização possui e podem 

ter um impacto significativo no sucesso a longo prazo. De acordo com um inquérito 

realizado pela Delloite, 49% dos inquiridos respondeu que os dados os ajudaram a tomar 

melhores decisões. Desta forma, o armazenamento dos dados pode ter um papel crítico 

no prosseguimento de um negócio. 

 O armazenamento de dados na nuvem é uma ferramenta recente que veio a 

transformar o paradigma do armazenamento de dados. Permite que qualquer pessoa 

ou empresa que esteja ligada à internet guarde os dados num servidor online. Com esta 

tecnologia, é possível armazenar, editar, compartilhar e excluir arquivos, documento, 

fotos e entre outros de modo imaterial. 

 Esta tecnologia dispensa o armazenamento em dispositivos físicos da empresa, 

permitindo que a memória fique livre para outros serviços. Neste sentido, permite 

também uma redução de custos, na medida em que as empresas não precisam de 

comprar discos rígidos para armazenar os dados. 

 Outra das vantagens é o aumento da segurança e diminuição do risco de negócio. 

O armazenamento na nuvem confere a possibilidade de realizar backups diariamente 

sem o perigo da informação se perder ou ser destruída. Dada a importância dos dados, 

é necessária criar e utilizar ferramentas que suportem o seu armazenamento em 

segurança. 

 Além de todas estas vantagens, este serviço fornece muita praticidade, rapidez, 

dinamismo e mobilidade a realizar os trabalhos do dia a dia. É possível ter acesso aos 

dados e informações a partir de qualquer lugar e aparelho eletrónico com acesso à 

internet. 

 Para uma melhor experiência e resultados aconselha-se a integração transversal 

entre os vários departamentos das empresas, de maneira a haver comunicação 

intraorganizacional. 
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Desenvolvimento de formações sobres as principais ameaças digitais 

 Apesar de a internet ser uma oportunidade a desenvolver pelas empresas, 

apresenta vários riscos que caso não sejam prevenidos e poderão ter um impacto 

nefasto sobre as organizações. Atualmente, é frequente ouvir relatos de empresas que 

se viram envolvidas em esquemas de sequestros de dados por parte de cibercriminosos 

a exigir avultadas quantias para devolver o acesso aos dados ou tentativas de phishing 

ou outro tipo de ataques piratas. 

 Embora o conhecimento sobre as principais ameaças digitais ser relevante para 

o combate das mesmas, os resultados do diagnóstico das empresas de Resende 

demonstraram que esta ainda é uma área desconhecida. 

 A vulnerabilidade aos golpes informáticos é um perigo inerente ao uso da 

internet e é bastante difícil de garantir a total segurança dos dados da organização. 

Porém, existem algumas estratégias que ajudam na prevenção dos ataques 

informáticos.  

 Em primeiro lugar, é relevante conhecer os vários tipos de ataques informáticos 

e no que eles consistem. O conhecimento sobre como os ataques funcionam alertam os 

colaboradores sobre quando algo não se encontra da forma habitual, diminuindo assim 

as vulnerabilidades da organização. 

 Além do conhecimento sobre as ameaças, é essencial utilizar ferramentas que 

criem barreiras aos golpes informáticos como é o caso da instalação de antivírus nas 

empresas e ainda a criação de passwords seguras. 
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Desenvolvimento do enterprise architecture (EA) 

 A atualidade é marcada pelo crescente aparecimento de tecnologias de 

informação que vem acompanhado por um vasto conjunto de dados e informações. 

Contudo, essas informações, por mais importantes que sejam, nem sempre chegam ao 

destino correto, quer porque as informações se encontram em aplicações tecnológicas 

que não partilham os seus dados com outras aplicações da organização (silos 

tecnológicos), quer porque a informação é partilhada, mas com um formato que as 

outras aplicações da organização não compreendem.   

 Deste problema, nasceu o enterprise architecture que é o processo de 

standardizar e organizar as infraestruturas de tecnologia e informação por parte das 

organizações, de forma a alinharem-se com os objetivos de negócio. Esta estratégia 

auxilia a transformação digital e o crescimento das tecnologias de informação. 

 Através do planeamento, do design, da análise das tecnologias de informação e 

a sua implementação estratégica, os dados e as informações passam a circular por toda 

empresa com o mesmo formato, tornando-se legíveis para todos os departamentos.  

 O EA é um processo de longa duração constituído por quatro fases.  

 A primeira e mais simples etapa designa-se por application silo e refere-se à 

centralização dos dados, ou seja, os dados deixam de estar isolados entre os vários 

departamentos da empresa.  

 A segunda etapa é a estandardização da tecnologia e centra-se na 

homogeneização das aplicações e tecnologias por toda a empresa. Por outras palavras, 

significa que todos departamentos se encontram no mesmo nível tecnológico, dado que 

possuem as mesmas tecnologias. 

  A terceira etapa já é mais difícil de alcançar e só as melhores empresas 

conseguem atingir, esta é a fase designada por rationalized data. Apesar dos dados 

estarem centralizados e os vários departamentos terem as mesmas tecnologias até esta 

fase, os dados criados pelos vários departamentos encontram-se em vários formatos, 
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sendo de difícil leitura e, por vezes, tornam-se irrelevantes. Contudo, é nesta etapa que 

existe a integração transversal dos dados na organização.  

 Por fim, a última fase é conhecida como modular e é aqui que se constroem 

aplicações especificas para cada departamento sem nunca perder do ponto de vista a 

ideia da integração e centralização dos dados. 

 O crescimento e o ciclo de vida das empresas dita qual a fase do EA a empresa 

deve desenvolver. 

 Um bom planeamento e implementação do EA permite uma boa gestão da 

informação, que no fundo terá consequências positiva em termos de qualidade de 

decisão, devido às melhores provisões e a redução do risco e custo. 
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PLANO DE AÇÃO  



 

 
 
 

 

P
ág

in
a5

3
 

Plano de ação  
 

 Uma vez elaboradas as estratégias inovadoras para fomentarem a 

competitividade económico-financeira e digital do tecido empresarial de Resende, 

emerge a obrigação de planear a implementação das estratégias.  

 O momento do planeamento da implementação das estratégias teve um cuidado 

especial com as estratégias de longo-prazo. Na prática, as estratégias de longo prazo 

têm como objetivo a criação de uma envolvente económica competitiva essencial para 

a prossecução das estratégias de curto-médio prazo. Sem o planeamento de longo- 

-prazo, as estratégias de curto e médio prazo seriam um conjunto de objetivos traçados 

sem nenhum alinhamento com o desenvolvimento sustentável de vantagens 

económico-financeiras e digitais. 
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Estratégias de curto prazo 

 Começando pelas estratégicas de curto-prazo, com objetivo de aumentar a 

competitividade económico-financeira das empresas de Resende, destaca-se a 

implementação de ferramentas de visualização de dados, o recurso a formas de 

financiamento colaborativas e inovadoras, os instrumentos de cobertura de riscos e o 

online banking.  

 A utilização de ferramentas de visualização de dados podem ser importantes 

fatores indutores da competitividade organizacional. Aliada à estratégia supracitada, a 

utilização destas ferramentas tem um papel considerável no processo de tomada de 

decisão e no desenvolvimento da literacia económico-financeira. Tal como referido 

anteriormente, as melhores soluções do mercado relativamente a estas funções são 

dadas pela Microsoft Power BI e pela Tableau. 

 Do ponto de vista das especificidades da região, o Microsoft Power BI tem um 

enquadramento ligeiramente melhor, pois é uma ferramenta mais user-friendly. 

 Relativamente à estratégia da utilização da ferramenta online banking, os 

empresários devem procurar utilizar os serviços online, procurando os bancos com os 

serviços ao cliente mais rápidos e com custos inferiores. 

 Ainda numa perspetiva das estratégias financeiras, a procura por financiamentos 

colaborativos pode ter um impacto crucial para sobrevivência e evolução das MPME. 

Atualmente existem várias plataformas de crowdfunding e crowdlending, destacando-

se a Indiegogo e a Kickstarter. No caso de ser uma start-up destaca-se a SeedInvest 

Technology, caso a empresa seja uma organização sem fins lucrativos nomeia-se a 

Mightycause e caso a empresa pretenda investir distingue-se a StartEngine.  

 Por fim, de forma a completar as estratégias inovadoras a nível organizacional 

de curto prazo fica só a faltar o plano de ação dirigido à implementação dos 

instrumentos de cobertura de riscos. Dos instrumentos de cobertura de risco realçam-

se os seguros e os contratos forward. A implementação destes instrumentos pode 
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significar uma mais-valia na empresa, porém a sua implementação está dependente do 

acordo entre partes interessadas e das cláusulas contratuais. 

 Findo o plano de estratégias financeiras de curto-prazo, passa-se para as 

estratégias ao nível digital, nomeadamente de aproveitamento do armazenamento de 

dados em nuvem e o desenvolvimento de formações sobre as principais ameaças 

digitais. 

 No que toca à implementação do armazenamento de dados na nuvem, existem 

várias plataformas a oferecer resposta a esses serviços. Os mais conhecidos e utilizados 

são o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox e o Box. No momento de decisão sobre qual 

a plataforma a utilizar é necessário averiguar qual a quantia de espaço disponível para 

armazenamento e o seu preço. 

 Por fim, dado que as ameaças digitais se têm manifestado cada vez mais com 

mais força, é necessário a sua prevenção para reduzir potenciais perdas e efeitos 

nefastos na organização. Para tal, aconselha-se o desenvolvimento de ações formativas 

sobre cibersegurança. Esta estratégia é caraterizada pela sua urgência e precisa de ser 

o mais rápido implementada. Além disso, aconselha-se o uso de antivírus em todos os 

dispositivos eletrónicos, bem como políticas de palavras-passe mais seguras, através da 

obrigação de maiúsculas, números e caracteres. 
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Estratégias de médio prazo 

 Nesta dimensão, com o objetivo de aumentar a competitividade organizacional 

e a literacia económico-financeira, enunciou-se as estratégias de elaboração orçamental 

e a implementação de softwares de gestão. 

 A execução de um orçamento empresarial pode tornar-se numa tarefa difícil, 

caso a empresa não se encontre organizada. No fundo, o orçamento é uma projeção de 

curto-prazo de entradas e saídas de dinheiro. A construção, implementação e controlo 

de um orçamento consiste em seis etapas. 

 A primeira etapa refere-se à realização de um diagnóstico do negócio. Para se 

poder projetar o futuro é preciso conhecer a realidade da empresa e quais as suas 

limitações e problemas, de forma a mensurar os seus impactos futuros. Desta forma, 

aconselha-se o estudo das finanças dos últimos três anos, através da análise de vários 

indicadores económico-financeiros como a média de vendas e lucros, os gastos, etc. 

 O segundo passo estabelece e define os objetivos e metas da empresa. Após 

percebida as fragilidades e as oportunidades, através do diagnóstico, está na hora de 

estabelecer os objetivos para o ano seguinte. Os objetivos e metas têm de ser realistas 

e ter em conta a estratégia de negócio da empresa e os seus recursos. 

 De seguida, é necessário escolher a ferramenta para a realização do orçamento. 

A construção orçamental pode ser feita utilizando uma simples folha de Excel, sobretudo 

em negócios menos desenvolvidos como em Resende, ou utilizado softwares de gestão. 

Com a utilização de softwares de gestão existe uma simplificação da operação, mas isso 

não implica que o orçamento realizado numa folha de Excel não seja igualmente 

rigoroso. 

 Em quarto lugar, precisa-se de identificar quais as contas que devem constar no 

orçamento, dando especial atenção aos custos fixos e variáveis. Esta é uma fase 

importante, visto que quanto mais completo for o orçamento, maiores serão as chances 

de obter resultados fidedignos. Por isso, devem constar do orçamento as despesas, 
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receitas, investimentos, empréstimos, fluxos de caixa projetados, ativo fixo e custos da 

produção.  

 Em penúltimo lugar, fica a faltar a execução do orçamento. Nesta fase, com base 

nos resultados e informações das etapas anteriores, realiza-se as estimativas para o 

próximo ano.   

 Por fim, após concluído o orçamento é essencial controlá-lo e acompanhar os 

seus resultados, de forma a identificar e corrigir eventuais desvios aos esperado. 

 Quanto à implementação da instalação de softwares de gestão, esta é uma 

estratégia que vai depender da dimensão da empresa e das suas possibilidades 

financeiras. A empresas de maior dimensão e com possibilidades financeiras aconselha- 

-se a instalação do ERP, para as restantes existem várias opções de mercado relativas a 

softwares de gestão destinados a cada departamento da empresa e de forma mais 

acessível. 

 Passando para as estratégias inovadoras digitais de médio-prazo, destacou-se as 

estratégias de aproveitamento do Marketing Digital e as de desenvolvimento do E-

commerce. 

 Relativamente ao Marketing Digital, existem vários meios de atingir o mesmo 

fim. Contudo, tendo em conta o contexto da baixa literacia digital, destaca-se as opções 

de Marketing Digital mais simples a executar. 

 As empresas podem criar páginas nas redes sociais, designadamente Facebook, 

Instagram e LinkedIn, sendo que cada uma delas tem um público-alvo específico. 

Através da criação da página nas redes sociais, as empresas devem divulgar os seus 

produtos e serviços, bem como realizar campanhas de forma a captar novos clientes. 

Além da criação da página, as Redes Sociais permitem a realização de anúncios. 

Atualmente, as Redes Sociais têm importantes ferramentas de apoio e controlo de 

sucesso dos anúncios, dando informação à empresa sobre o alcance e o número de 

cliques do anúncio.  
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 Caso as empresas queiram diversificar as estratégias de Marketing Digital, para 

além das Redes Sociais, poderão recorrer a anúncios Google Ads.  

 Quanto ao desenvolvimento do E-commerce, esta estratégia tanto pode ser 

implementada através da criação de uma loja online, quer pela participação em 

Marketplace. Atualmente, ambas as estratégias têm o potencial de expandir o negócio 

local para uma perspetiva nacional ou internacional. De realçar, que uma empresa pode 

optar pela combinação das duas abordagens. 

 A criação de uma loja online é uma opção mais dispendiosa, dado que exige a 

(sub)contratação de um técnico de TI ou empresa de marketing digital. 

 Em alternativa à criação de loja online própria, as empresas poderão recorrer a 

Marketplaces. Relativamente aos Marketplaces, atualmente existem várias plataformas 

a conferir estes serviços como o Resende.digital, a DOTT, o Ebay e a Amazon. Esta é uma 

opção mais barata e para utilizá-la basta registar a empresa nas plataformas digitais. 
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Estratégias de longo prazo 

 Dentro das estratégias a desenvolver no longo prazo, enquadra-se a criação de 

uma organização geradora de conhecimento, de um ambiente de coopetição e a 

aproximação a centros de investigação e desenvolvimento.  

 Segundo o relatório “The five trademarks of agile organizations”, elaborado pela 

Mckinsey, a criação de uma organização geradora de conhecimento assenta em cinco 

princípios que afetam a estratégia, a estrutura, os processos, as pessoas e as tecnologias 

de uma organização. 

 Para o tecido empresarial de Resende ser bem-sucedido na implementação da 

estratégia necessita de primeiramente mudar o paradigma de encarar as organizações 

como máquinas e passar a percebê-las como organismos vivos.  

 A alteração estratégica surge motivada pelos recentes desafios impostos pela 

revolução digital. A partir daqui, só uma organização com flexibilidade e agilidade 

consegue dar resposta a um ambiente em constante mudança. Esta mudança de 

paradigma só é possível com o desenvolvimento do pensamento crítico e da abertura 

de espírito face aos novos desafios. 

 Após a transformação estratégica e a sua difusão pela empresa, é essencial o 

desenvolvimento de uma rede de equipas com poder. Onde antes era considerado vigiar 

as pessoas, porque senão elas não sabiam o que fazer, agora dá-se responsabilidade e 

autoridade às pessoas, pois elas são capazes de dar respostas criativas aos desafios e 

entregar excelentes resultados. Para tal, é imprescindível a criação de políticas de “mãos 

à obra” que estimulem as capacidades das equipas. 

 Relativamente aos processos, é necessário estar ciente de que o mundo está em 

constante mudança e a melhor maneira de minimizar o risco é aceitar a incerteza e ser 

o mais rápido e produtivo a experimentar novas atividades. Daqui resulta o princípio das 

rápidas decisões e ciclos de aprendizagem. De forma a alcançar esse estado, as 

organizações precisam de desenvolver no seu ADN a formação contínua, onde os 
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colaboradores possam livremente aprender do seu sucesso e falhanço, bem como 

aprendendo observando o sucesso e falhanço dos outros.  

 Passando para o quarto princípio com implicações sobre as pessoas, a criação de 

uma organização geradora de conhecimentos deve conter e capturar pessoas dinâmicas 

movidas pela paixão, de maneira a desenvolver uma comunidade coesa e um espírito 

empreendedor transversal pela empresa. De forma a atingir esse objetivo, é necessário 

criar um ambiente de confiança e uma cultura de apoio positivo ao comportamento dos 

pares, ao invés de regras rígidas e inflexíveis. 

 Por fim, de forma a alcançar em pleno o objetivo a longo prazo, a empresa é 

obrigada a mudar a forma como encara as tecnologias. As tecnologias precisam de 

passar a ser percebidas como atividades integradas e nucleares no processo produtivo, 

em vez de atividades de suporte à organização. De maneira a facilitar a transição de um 

estado para o outro, está implícito o prévio planeamento das infraestruturas das 

tecnologias de informação, dando-se especial atenção para a importância da enterprise 

architecture desde cedo numa organização. 

 Uma vez que o perfil empresarial de Resende é marcado pela predominância de 

MPME, estratégias de união de forças, cooperação e coopetição compreendem um 

papel relevante na criação e entrega de valor adicional aos consumidores. A 

prosperidade da estratégia depende da transparência, justiça e confiança ao longo de 

todo a relação entre partes. Para tal, é necessário a procura e identificação dos atores 

de mercado que mais se enquadram no perfil da organização. Além disso, é vital para o 

sucesso a co-evolução das organizações. Por outras palavras, as organizações precisam 

de estar cientes das necessidades de flexibilidade e mudança à medida que o contexto, 

a competição e as estratégias dos parceiros evoluem. 

 A execução da estratégia tem como base a criação de alianças estratégicas com 

os stakeholders. As alianças podem-se dividir em dois tipos- alianças com partilha de 

capital ou alianças não patrimoniais. Ambos os tipos de alianças favorecem a 

cooperação e a coopetição entre as partes, podendo as empresas combinar a utilização 

das duas formas de alianças. 
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 As alianças patrimoniais exigem mais riscos e envolvem a criação de uma nova 

entidade que é detida separadamente pelos parceiros envolvidos. 

 Contudo, tendo em conta as especificidades da região resendense, as alianças 

não patrimoniais parecem ser as mais promissoras. Estas são tipicamente alianças mais 

frouxa, sem propriedades e muitas vezes baseadas em contratos como é o caso da 

subcontratação de longo prazo, o licensing e o franchising. 

 Como última estratégia financeira de longo prazo, destaca-se a aproximação 

empresarial a centros de investigação e universidades. 

 Apesar da região de Resende ser bastante desfavorecida neste campo, devido à 

baixa presença de centros de investigação e universidades, as empresas podem 

aproveitar dos conhecimentos científicos e tecnológicos destes centros. Esta é uma 

política organizacional importante a desenvolver, pois é uma fonte de conhecimento e 

inovação. As empresas resendenses devem procurar ter um papel ativo nestes centros, 

através de colaborações, parcerias e de projetos em copromoção.  

 Finalizando as estratégias inovadoras ao nível organizacional, segue-se o 

planeamento da implementação da Entreprise Architecture. Tal como abordado 

anteriormente, a EA é um processo continuo caraterizado por várias fases, sendo que 

cada fase se associa ao ciclo de vida de uma organização.  

 Tendo em conta o panorama atual de Resende, as empresas deveriam 

enquadrar-se na etapa um ou dois da EA. Nestas etapas, os dados não deveriam estar 

isolados e as infraestruturas de tecnológicas deveriam estar homogeneizadas. Para as 

empresas que ainda não atingiram os patamares iniciais, aconselha-se o investimento 

na homogeneização das tecnologias, designadamente a utilização de softwares 

transversais pela organização como as ferramentas do Microsoft Office e utilização do 

armazenamento dos dados na nuvem, de maneira a todos os departamentos terem 

acesso aos dados. A passagem para os seguintes estágios assenta numa perspetiva mais 

distante e exige a redefinição do desenho das ligações entre as várias tecnologias e 

infraestruturas. Com vista nesse fim e com base nas características das empresas de 

Resende, a obtenção dos patamares superiores da EA exige o investimento de avultados 
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montantes para a subcontratação de técnicos especializados na EA, de maneira a 

integrar os sistemas de tecnologia e informação na organização e a dar resposta às 

especificidades personalizadas de cada departamento. 

 De realçar que, apesar das estratégias definidas anteriormente terem uma 

natureza de longo prazo, estas necessitam de começar a ser desenvolvidas o mais 

rapidamente possível. Quanto mais rápido forem postas em prática, mais rapidamente 

estarão desenvolvidas as competências necessárias para desenvolver as estratégias de 

curto e médio prazo. 
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Considerações finais 
 

Em suma, a inovação dentro das MPME é um tema que não deve ser meramente 

concetual, mas sim elementar, dado que o ecossistema económico atualmente se 

carateriza pela rapidez de resposta e pela elevada competitividade dentro dos setores. 

A transformação digital, que levou a uma explosão da produtividade do trabalho 

e a uma mudança paradigmática, deve ter uma gestão cuidada por parte das MPME das 

zonas de baixa densidade, como Resende, devido à baixa qualificação da mão-de-obra 

local e à concentração do emprego no setor primário – intensivo em mão-de-obra, mas 

não necessariamente em conhecimento e tecnologia. A procura de novas soluções 

tecnológicas para dar resposta às novas necessidades deve ser planeada e executada de 

maneira clara, eficaz e específica.  

Desta forma, há várias formas de uma empresa iniciar ou estimular a melhoria 

de processos – a implementação de filosofias novas de gestão, a criação de novos canais 

de comunicação digital (externa e interna) e a instalação de novas ferramentas 

inovadoras operacionais, por exemplo – que devem ser aproveitadas pelos empresários 

e empresas de Resende. 

A integração generalizada de novas tecnologias, no âmbito quer da inserção das 

MPME na economia digital, quer no âmbito da otimização organizativa, permitirá criar, 

a um nível macro, um aumento da produtividade do tecido empresarial, trazendo as 

externalidades positivas associadas ao desenvolvimento económico – a criação de novas 

empresas (e incremento da terciarização), o incremento dos rendimentos e salários, a 

fixação dos jovens qualificados na região e consequente melhoria da qualidade de vida 

local. 
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