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Preparar o CRESCIMENTO
do NEGÓCIO no Pós-Covid
Enfrentar um mundo que lentamente sobrevive à
pandemia e saber como liderar esta transformação é das
preocupações mais prementes a nível empresarial. Para os
gestores pouco parece ter mudado no que respeita ao
grau de confiança na economia nacional cujo valor
permanece igual ao verificado em jun/2020 (10,4).

De realçar que 67% dos inquiridos defende a agilidade
organizacional como fator chave para fazer face ao arranque
da economia. Neste contexto, e considerando o impacto
provocado pela pandemia, 45% dos gestores dizem já ter
realizado ou ter planeado iniciar a revisão do plano
estratégico.

Em paralelo, os empresários demonstram algum
descontentamento relativamente à gestão da pandemia
por parte do governo, a quem atribuíram uma avaliação de
9,7 numa escala de 1 a 20.

As empresas têm também investido na sustentabilidade
ambiental das operações. De acordo com 79% e 53% dos
inquiridos, a melhoria da eficiência energética e a
redução dos consumos energéticos, respetivamente, são
as principais iniciativas em curso neste âmbito. No que
respeita aos processos de inovação e desenvolvimento,
62% considera mais relevante a aceleração dos planos de
desenvolvimento dos produtos/serviços e 41% tem vindo a
trabalhar no reforço da investigação de novas tecnologias.

Impulsionar o crescimento parece ser a chave, já que 57%
dos inquiridos afirmam terem ficado aquém dos objetivos
delineados para 2020. O segundo confinamento, em
concreto, teve um impacto negativo nas vendas (56%),
pelo que os empresários dizem ter sentido a necessidade
de alterar a proposta de valor.
Neste enquadramento, 55% e 51% dos gestores
respetivamente, optaram por otimizar os custos dos
produtos e serviços para obter preços mais competitivos
e otimizaram o portefólio. Por outro lado, e por forma a
acompanhar as mudanças decorrentes da pandemia, 52%
dos empresários afirmam estar a desenvolver novas
iniciativas para captar clientes e 51% está a melhorar os
seus processos de venda.
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Acelerar a digitalização, garantir a resiliência, facilitar uma
economia com impacto neutro para o clima, novos skills e
a cooperação são alguns dos agentes de mudança que
podem conduzir a um crescimento mais próspero.

Os empresários avaliam o governo
com 9,7 relativamente à gestão da pandemia
(numa escala de 0 a 20)
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Crescer ou encolher, sobreviver
ou extinguir?
Passado mais de um ano, o mundo e as empresas
continuam na incerteza da pandemia e na luta pelo
sucesso. Durante o ano toda a sociedade esteve
atenta às grandes mudanças que poderiam aparecer
e como ficariam as regras do jogo: Plano de
Recuperação e Resiliência (bazuca), Brexit, trabalho
remoto e capacidade do SNS. A nível nacional será
que o turismo vai retomar? Será que vamos atingir a
imunidade de grupo?
No geral, foi um ano difícil em que 57% dos
empresários revelaram ter ficado aquém dos
objetivos delineados. Foi um ano de algumas
mudanças e uma grande expectativa de grandes
mudanças futuras que podem afetar a saúde das
empresas e dos países, e é isso mesmo que reflete o
indicador macro deste barómetro (grau de confiança
na economia nacional) e que se mantém igual a
Junho de 2020 (10,4).
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Está criada a consciência empresarial de que a Excelência
Operacional já não garante a liderança de uma empresa
no seu setor de atividade; é necessário somar-lhe a
Excelência na Inovação e nas Vendas. A pandemia veio
colocar à prova a capacidade de adaptação das
organizações. Destacaram-se aquelas que foram ágeis a
transformar as suas operações e oferta de valor (67%
destaca a agilidade organizacional como fator chave).
Somos de opinião de que o sucesso depende, na sua
maior parte, das decisões estratégicas das nossas
empresas e menos de fatores externos. Sustentabilidade
passou a estar na agenda estratégica de todos os CEO e
não apenas por cumprimento
regulatório, pois as
alterações climáticas podem ser mais nocivas do que a
pandemia da COVID-19. Daí surge este título: não há
escolha entre Crescer ou Encolher, Sobreviver ou
Extinguir. O caminho é em frente e a melhoria contínua
associada à transição digital vai permitir continuar o
percurso vencedor das nossas empresas.

António Costa
Sénior Partner,
Kaizen Institute
Western Europe
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88%

das empresas poderão
disponibilizar recursos
face à necessidade de
participação no processo
de testagem massiva
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57%

dos empresários revelam ter
ficado aquém dos objetivos
delineados para 2020

25%

dos gestores confirmam ter
cumprido os objetivos previstos

18%

ultrapassaram as metas
definidas
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35%

das empresas ficaram
abaixo do orçamento
entre 5%
e 20%, em termos de
faturação, no 1º trimestre
de 2021
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A alteração das rotinas provocada pela pandemia impactou
os setores de formas antagónicas, sendo a disrupção a única
constante entre todos.
As organizações enfrentaram desafios nas várias frentes
de atuação, tendo as operações, as vendas e os recursos
humanos sido as mais impactadas.

56%

dos inquiridos concorda
que as vendas foram a
área mais afetada neste
2º confinamento

Nas operações o desafio foi o de manter os níveis de
produtividade num ambiente com novas restrições e
competências recém adquiridas.
Já as equipas de vendas viram-se na necessidade de interagir
com os clientes num novo cenário e com uma proposta de valor
ajustada. A gestão dos recursos humanos enfrentou grandes
desafios de motivação de recursos, enquanto via acelerada a
tendência emergente para os modelos de trabalho híbridos.
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Mais do que nunca, as organizações estão atentas
à dinâmica de mudança dos mercados, por forma
a garantir a liderança face aos seus concorrentes.
A operacionalização desta vantagem competitiva
passa pelo alinhamento estratégico de todos os
níveis da organização. Isto requer, não só um processo
estruturado de desdobramento dos objetivos para
as diferentes áreas, como também a incorporação
destas metas no quotidiano das equipas.
As organizações que tenham implementado um
processo de formulação e revisão estratégica
robusto terão facilidade em identificar as alterações
de mercado relevantes e adaptar os planos
de forma ágil.
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45%

dos empresários já
iniciaram ou planeiam
iniciar a revisão do plano
estratégico da sua
empresa
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A pandemia veio colocar à prova a
capacidade de adaptação das
organizações. Destacaram-se aquelas que
foram ágeis a transformar as suas
operações e oferta de valor. Esta é uma
capacidade imprescindível a qualquer
organização que queira manter
um crescimento sustentável ano após ano.

67%

O impulso para a mudança não se resume
a uma pandemia. É dado pelo cliente, com
alteração dos seus requisitos, padrões de
consumo e necessidades, e pela evolução
dos mercados e tecnologias.

54%

Apenas as organizações centradas no
cliente serão capazes de reagir
atempadamente e prever o imprevisto.
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destaca a agilidade
organizacional como fator
chave para fazer face ao
arranque da economia

Dos gestores dá primazia
à centralidade no cliente
como outro dos fatores mais
relevantes
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Numa era de acesso generalizado
à informação, o processo de venda
começa muito antes do cliente chegar
às equipas comerciais.
De forma autónoma, os consumidores
consomem informação de produtos e
serviços, comparam opções e recolhem
testemunhos.
As organizações que disponibilizem a
informação certa, no momento oportuno
e no canal preferencial, serão capazes de
construir uma relação que transforma leads
em clientes. Esta relação prolonga-se após
a primeira compra, numa jornada
personalizada de fidelização com a marca.
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52%

apostaram na melhoria dos
processos de venda para fazer
face às alterações dos padrões
de consumo

51%

destaca o desenvolvimento
de novas iniciativas para
captar clientes
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Sendo a proposta de valor o elo entre o negócio e os
seus clientes, é expectável que, num ambiente em forte
mudança, seja necessário revisitar a oferta das
organizações.

55%

dos gestores destaca a
otimização dos custos como
uma das principais disrupções
na proposta de valor

51%
Para garantir uma posição de liderança face à concorrência,
as organizações devem antecipar a análise da proposta
de valor e realinhar a estratégia, ainda antes de
verificarem um impacto abrupto nos seus resultados.
Isto apenas é possível se estiver posto em prática
um processo robusto de recolha de voz do cliente.
BARÓMETRO KAIZEN™

considera a otimização do
portefólio dos produtos/serviços
como outra das principais
disrupções seguida da melhoria
da experiência do cliente
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A palavra “sustentabilidade” já não representa apenas o cumprimento
de regulamentação. Os líderes reconhecem agora que as iniciativas de
sustentabilidade não só representam o contributo da organização para
o futuro sustentável, como também resultam em ganhos significativos
para a operação e ainda influenciam positivamente os processos
de venda.
O desafio de transformação deve ser
encarado estrategicamente, atingindo
de forma estruturada os diferentes pontos
da cadeia de valor.
Tal como qualquer iniciativa estratégica,
o sucesso de implementação depende
de uma metodologia eficaz, liderança
intensiva, envolvimento dos colaboradores
e seguimento próximo das métricas chave.
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79%

dos inquiridos destaca a
melhoria da eficiência
energética como principal
iniciativa no âmbito da
sustentabilidade
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O desenvolvimento de produto está
historicamente associado a longos
prazos de desenho e aprovação.
Contudo, a pandemia veio abalar este
paradigma com o desenvolvimento
das vacinas em tempo recorde.
A capacidade de inovação das
organizações deixou de ser apenas
um fator diferenciador para se tornar
um imperativo ao crescimento.
As organizações vencedoras são
aquelas capazes de orientar a inovação
pelos insights da voz do cliente e
transformar ideias em soluções num
curto espaço de tempo. Isto apenas
é possível com recurso a sprints curtos
de desenho e teste, dinamizados por
equipas ágeis e flexíveis.
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62%

dos empresários
considera
a aceleração dos planos
de desenvolvimento a
maior prioridade na I&D
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No último ano assistiu-se à aceleração quase
vertical da transição digital das organizações.
Num momento em que a rápida adaptação
das equipas aos novos métodos de trabalho
era crucial para a continuidade dos negócios,
ficou claro que as ferramentas digitais
por si só não garantem a operacionalização
das tarefas.
Para retirar total partido do potencial da
digitalização, primeiramente, é necessário
garantir que os processos a automatizar
são eficazes e eficientes.
A capacitação e treino dos colaboradores
tornam-se mais efetivos quando os processos
são simples e facilmente compreendidos por
todos, sendo as ferramentas digitais apenas
facilitadoras das operações.
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64%

dos inquiridos considera
que o grau de
alinhamento das
competências digitais
dos seus colaboradores é
médio face às evoluções
tecnológicas
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54%

dos empresários afirma
que o Brexit teve
impacto nulo na sua
empresa
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Agradecimentos
O Barómetro Kaizen é promovido pelo Kaizen
Institute e é composto por um painel de mais
de 200 CEO e Administradores de médias e
grandes empresas nacionais. O propósito
desta iniciativa consiste na auscultação da
opinião em matérias atuais e de relevância
para a economia, bem como na avaliação dos
desafios e constrangimentos com que os
gestores se deparam.
Todas as edições incluem uma pergunta fixa,
que afere o grau de confiança na economia
nacional. São igualmente incluídas outras
questões relativas a temáticas da atualidade.
O envolvimento e colaboração dos membros
que integram o painel fazem, de facto, toda a
diferença para o sucesso desta iniciativa.
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O mundo, tal como o conhecemos, foi
profundamente abalado desde o início de
2020, afetando a sociedade e as empresas
com
consequências
que
ainda
não
conseguimos calcular ou mesmo prever.
Contudo,
talvez
seja
um
fenómeno
semelhante a muitos que aconteceram desde
o início do planeta Terra; alguns levaram à
extinção de espécies, outros mudaram o curso
da história. Já este ano aterramos em Marte,
para conseguirmos analisar as características
do planeta e a possibilidade de existir ou ter
existido alguma forma de vida. Na verdade,
parte do nosso futuro está na capacidade
de conseguirmos preservar e respeitar este
maravilhoso planeta em que vivemos.
Citando Charles Darwin “Não é o mais forte
nem o mais inteligente que sobrevive. É o
que melhor se adapta à mudança”. O futuro
está nas nossas mãos.

A todos os membros
do Barómetro Kaizen, o
nosso muito obrigado.
António Costa

Sénior Partner,
Kaizen Institute Western Europe
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ANEXOS
Respostas detalhadas ao Barómetro
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1.

Numa escala de 0 a 20, em que nível se situa atualmente o seu grau de confiança na economia nacional?
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2.

A sua empresa está disponível para - havendo necessidade - participar no processo de testagem massiva,
nomeadamente, através de disponibilização de recursos para transporte de pessoas ou de cedência de infraestruturas?

88%

Sim

12%

Não

0%
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3.

Os objetivos delineados para 2020 na sua organização foram cumpridos?

57%

Ficamos aquém dos
objetivos

Sim, cumprimos os
objetivos

25%

Sim, ultrapassámos
os objetivos

18%

0%

BARÓMETRO KAIZEN™

10%

20%

30%

40%

50%

60%

24

4.

Qual o impacto do atual contexto na faturação da sua empresa, no primeiro trimestre deste ano?

35%

Abaixo do orçamento entre 5% e 20%

33%

Cumprimos o
orçamento

15%

Acima do orçamento
entre 5% e 20%

11%

Abaixo do orçamento entre 20% e 50%

4%

Acima do orçamento
em mais de 20%

2%

Abaixo do orçamento em mais de 50%
0%
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5.

Quais os temas que foram mais afetados por este segundo confinamento? (selecione até 2 opções)

56%

Vendas

Gestão e motivação
dos recursos
humanos

39%
38%

Produtividade

32%

Plano de Negócios

10%

Outro

0%
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6.

Considerando o impacto provocado pela Covid-19, e antecipando a crise económica, tenciona rever
a estratégia de 3 a 5 anos da sua empresa?

Sim, já iniciámos a
revisão ou temos
planeado rever o
nosso plano
estratégico

45%

Não, o contexto de
crise sanitária e
económica não afeta
a nossa estratégia de
3 a 5 anos

28%

Talvez, estamos em
fase de validação

27%

0%
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7.

Quais as áreas/fatores chave que a sua empresa identificou para fazer face ao arranque da economia
no pós pandemia? (selecione até 3 opções)
Agilidade organizacional
para responder a novos
desafios impostos pelo
cliente/mercado

67%
54%

Centralidade no cliente
Digitalização dos
processos de negócio

53%
35%

Redução de custos
Lançamento de novos
produtos e serviços

25%

Sustentabilidade
ambiental
Adaptação de competências dos recursos humanos
(up-skilling e re-skilling)
Adoção do modelo
de trabalho remoto
ou híbrido

24%
16%
10%
4%

Outra(o)

0%
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8.

Tendo em conta os impactos e as tendências resultantes da pandemia, bem como as alterações dos padrões
de consumo, que iniciativas é que está a colocar em prática? (selecione até 3 opções)

Melhoria dos
processos de venda

52%

Desenvolvimento de
atividades para captar
novos clientes

51%

Criação de processos
para potenciar a
fidelização dos clientes

43%

Melhoria dos processos
de marketing

39%

Reforço do comércio
eletrónico

38%

Redefinição da
segmentação do
mercado

26%
6%

Outra

0%
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9.

Durante os últimos meses, período em que a maioria dos negócios foram afetados pela COVID-19,
que disrupções é que a sua empresa efetuou ao nível da proposta de valor? (selecione até 3 opções)
Otimização dos custos
dos produtos/serviços
para obter preços mais
competitivos

55%

Otimização do
portefólio dos
produtos/serviços

51%

Melhoria da experiência
do cliente

45%

Incorporação de
feedback do cliente
para melhoria dos
produtos/serviços

42%

Desenho de novas
políticas de pricing

23%
4%

Outra

0%
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10.

No âmbito da sustentabilidade ambiental, quais as principais iniciativas que tem em curso?
(selecione até 3 opções)
Melhoria da eficiência
energética

79%

Redução dos
consumos energéticos

53%

Utilização de maior %
de energias renováveis

48%

Implementação de
produtos circulares

29%

Minimização emissão
de gases poluentes

21%

Maximização do ciclo
de vida dos produtos

13%
8%

Outra
Certificação de fornecedores de acordo com
a sua pegada ecológica

6%
0%
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11.

Em termos de inovação e desenvolvimento quais são as suas principais prioridades?
(selecione até 2 opções)
Rever/acelerar os
planos de desenvolvimento produto/serviço

62%

Reforçar investigação
de novas tecnologias

41%

Implementar processos
de geração de ideias
inovadoras

29%

Criar novos serviços
e canais

26%

Reforçar processos de
segmentação e
avaliação de voz do
cliente

23%
1%

Outra

0%
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12.

Qual o grau de alinhamento das competências digitais dos seus colaboradores com as evoluções
tecnológicas a que assistimos?

Médio, temos um
plano de treino e
recrutamento definido
para fazer face à
transição digital

64%

Elevado, estamos
preparados para a
transição digital com
colaboradores internos

30%

Baixo, não estamos
preparados para a
transição digital

6%

0%
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13.

Que impacto teve, até agora, o Brexit na sua empresa?

54%

Impacto nulo

45%

Impacto moderado

Impacto muito
significativo

1%

0%
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