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Mundo Digital, sempre ligados



 A Vantagem do Digital

Revenue Rendibilidade Valorização Mercado

+9%

+26%

estudo demonstra que em 2 anos, 400 empresas 
digitalmente “maduras” ultrapassaram os seus 

competidores

Source: Capgemini & MIT Sloan Management Review, The Digital Advantage: 
How Digital Leaders Outperform Their Peers In Every Industry, 2013

+12%



“ ...businesses that integrate multiple 
sources of customer and marketing 
data significantly outperform other 
companies in terms of sales, profits, 
and margin. They also had dramatically 
higher total shareholder returns. 
—From a study by Harvard Business Review, 2016 ”



Como ser um Líder Digital
A Vantagem do Digital

Alinhar estratégia 
corporativa e as 
iniciativas digitais

Colocar os principais 
factores organizativos 
em funcionamento 

(talento, pessoas, 
processos, sistemas)

Not doing anything may be the riskiest 
move of all

Digital Leaders massively outperform 
their digital followers and laggards in 
the sophistication and quality of their 
Digital Quotient 

There are a few things that Digital 
Leaders seem to do right

McKinsey & Co. 2016

Source: McKinsey & Co., How companies become digital leaders

“

”

Criar uma cultura 
digital - rápida e ágil

Desbloquear as 
oportunidades 
proporcionados 
pelo Digital



Realidade Virtual Internet of Things

Estamos apenas no inicio 
O que estas novas tecnologias significam para as organizações?

Inteligência Artificial 
 Machine Learning Self Driving Car



Criar uma cultura 
de experimentação 

Foco na 
experiência de 
utilizador 

Ambicionar 
melhorias de 10x2 3

Foco Utilizador

Foco no Produto

1
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Quatro estratégias para dimensionar a oportunidade

Understand the 
customer journey

Share insights 
with everyone

Get insights, 
not data

Use insights to drive 
business outcomes



1998
Produtividade 

Individual

Dados em silos on premise, de 
difícil acesso, análise e utilização

Ferramentas construídas para a 
Produtividade Individual e 
utilização local

Agregar dado na Cloud, com pesquisa globais

Machine learning combinado com dados gerará novas 
acções

Segurança, “open”, aplicações baseadas em container & 
micro-serviços

Colaboração, aplicações de produtividade baseadas em 
cloud

2020
Inteligência 

Colectiva

A Jornada da Transformação Digital (interna)



feel, communicate and manage your city

Smart Cities

Sentir, comunicar e gerir as cidades

Serviços 
Operacionais

Turismo Mobilidade 
Urbana

Licenciamento 
/ Fiscalização Ação 

Social

Planeamento

Iluminação 
Pública



feel, communicate and manage your city

Sentir, Comunicar e Gerir as cidades

Plataforma e Soluções para Smart Cities

Utilizadores
Redes de sensores

Integração 
com sistemas 
transacionais

Multiplataforma

Múltiplas fontes 
de informação 

Gestão em 
tempo real

Analítica

Eventos e 
Alarmística



feel, communicate and manage your city

Soluções de
Negócio

Próprias e de Terceiros

Dashboard
Unificado

Indicadores e analítica

Gerador de
Aplicações

Desktop e Mobile

Autenticação,
Segurança,
Integração

Sentir, Comunicar e Gerir as cidades

Plataforma e Soluções para Smart Cities



Por onde começar...
Criar um Espaço de Trabalho

Fornecer a todos os colaboradores 
uma identidade digital

Permitir o acesso à informação e 
aplicações de negócio nas 
plataformas de mobilidade

Drive Innovation, Employee 
engagement and Agility

Ferramentas colaborativas em 
tempo-real



To stay competitive, companies must stop experimenting 
with digital and commit to transforming themselves into 

full digital businesses.

“
”

McKinsey & Co., 2014

Source: McKinsey & Co., The seven habits of highly effective 
digital enterprises
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