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A "revolução" no digital para as empresas significa inovação e potencial de crescimento, afirma Helena
Amaral Neto, Business Development Director do ISEG. A escola está a organizar uma grande
conferência internacional dedicada à nova era digital. O que motivou a realização desta conferência? A
realização desta conferência resulta de uma análise que o ISEG fez, quer do atual estado de evolução
da economia digital em Portugal, quer da importância que os novos canais de comunicação podem vir
a ter na criação ou dinamização de negócios já existentes. Assim, o objetivo que definimos para esta
conferência foi o de alertar e capacitar todos os executivos presentes para que possam participar de
forma ativa na "revolução" do digital, tirando partido da mesma para que os seus negócios prosperem
e potenciem as oportunidades de crescimento criadas. Que objetivos visa atingir? A quem se destina?
Quem são os oradores? Esta conferência tem um objetivo claro que é o de dotar todos os
participantes, maioritariamente gestores e executivos, de ferramentas para poderem fazer crescer o
negócio das suas organizações através da integração do potencial da economia digital nas suas
operações. A sessão destina-se a empresários e gestores de topo, profissionais que têm
necessariamente de lidar diariamente com a gestão da organização que dirigem. Por forma a ir ao
encontro destes objetivos ambiciosos, e por forma a cativar estes profissionais para a presença nesta
sessão de características pioneiras, preparámos uma agenda com oradores internacionalmente
reconhecidos como Michael Leander, Morten Baggesen ou Olivier Riviere, entre outros. Que
importância tem a iniciativa na estratégia actual do ISEG? O ISEG é uma instituição de ensino superior
com pergaminhos, sendo a primeira instituição de ensino superior na área da economia em Portugal.
Mas é também uma organização com os olhos postos no futuro, e este passa por conceitos de grande
relevância e atualidade como o de life-long learning, em que se inserem os programas de educação
executiva e os diferentes programas de pós-gradução. Ou seja, um aluno pode fazer a sua
licenciatura, mestrado, pós-graduação e formação executiva no ISEG, e a escola criou as condições
para acompanhar a evolução dos profissionais ao longo da sua vida. Pretendemos proporcionar
condições de excelência que permitam a todos os estudantes, ex-alunos, professores e comunidade
académica contribuir com o know-how adquirido nesta escola para uma economia Portuguesa mais
competitiva e global. Com este evento vamos contribuir para o reforço desta visão estratégica para
que o ISEG seja visto, de forma crescente, como uma instituição de excelência na educação, a nível
nacional e internacional. Num contexto de globalização económica e de rápida mudança, quais são os
principais desafios que a economia digital coloca à sociedade portuguesa? A economia digital
apresenta um conjunto de desafios, dos quais ressalta o mais óbvio, que se prende com a eliminação
de barreiras à entrada em novos mercados e geografias, bem como o potencial de criação de novos
serviços digitais potenciados pelas novas tecnologias e canais digitais. Mas também cria novas formas
de interação e de ligação entre cidadãos e entre estes e as empresas. Esta nova realidade poderá
gerar novas formas de fazer negócios, conhecer mais consumidores mas também concorrer com
empresas de países digitalmente mais desenvolvidos como os EUA, Alemanha, Inglaterra ou China.
Um exemplo de um negócio que aproveitou o potencial da economia digital é a Farfetch. Atualmente,
esta empresa criada por um empresário visionário originário do Porto, tem uma valorização estimada
de mil milhões de dólares e cresceu única e exclusivamente no espaço digital, pelo que deverá ser
considerada por outras empresas de menor dimensão um exemplo de gestão e aproveitamento de
oportunidades de negócio. Como analisa as diferentes dimensões da economia digital e qual o seu
impacto nas organizações? Acredito que a economia digital tem um impacto grande, não apenas nas
empresas, mas também na sociedade. Reparemos no seguinte exemplo: quando procuramos comprar
um determinado produto vamos em primeiro lugar à internet para obter mais informações ou opiniões
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de quem tenha comprado. Adicionalmente, e com frequência, os produtos não estão disponíveis para
compra localmente pelo que fazemos muitas vezes as compras online. Através deste exemplo
podemos verificar que a economia digital tem um impacto significativo, não só nas organizações, mas
também na sociedade. Focando-nos agora nas organizações, a economia digital veio permitir explorar
novas ideias e conceitos de negócio que estão atualmente à distância de um clique. Muitas vezes, é
nesta pesquisa, que surge o lançamento de negócios puramente digitais. Um exemplo recente de uma
empresa portuguesa é a Aptoide. Uma loja de aplicações, paralela à Google Play dos dispositivos
Android da Google, que chegou a 51 milhões de utilizadores em 2014 e começou este ano a dar lucro.
Adicionalmente, no mesmo dia em que anuncia estes valores recorde, aproveita para comunicar a
abertura de um escritório na China com um a dois profissionais e outro nos EUA. Outro fator
importante a ter em consideração na análise do impacto do digital nas empresas prende-se com a
crescente utilização de dispositivos móveis, especialmente nas gerações mais novas, e que vieram
também criar novas oportunidades e canais de comunicação e interação, a que as empresas devem
estar atentas se quiserem competir na economia digital. Que papel poderá desempenhar a economia
digital na internacionalização das empresas daqui a 5 anos? A economia digital irá desempenhar um
papel fundamental na internacionalização das empresas. Basta relembrarmos que é atualmente
possível pesquisar informação de mercados, nacionais e internacionais, recorrendo a plataformas
digitais. De acordo com os dados apresentados este ano pela Comissão Europeia, a economia digital é,
a nível individual, o mais importante fator de inovação, competitividade e crescimento, detendo um
grande potencial para os empreendedores e pequenas e médias empresas Europeias. Uma vez que
apenas dois por cento das empresas europeias tiram atualmente partido das novas oportunidades
digitais, existe um enorme potencial de crescimento e, consequentemente, de internacionalização das
empresas, dado que, e conforme já referi, uma característica fundamental desta economia digital é o
esbater das fronteiras geográficas. E, convém recordar, o impacto da economia digital é transversal,
atingindo todas as áreas. As mesmas estimativas da Comissão Europeia apontam para um valor
acrescentado da Internet nos processos industriais tradicionais de 75%, o que traduz bem o impacto
potencial, das cadeias de fornecimento aos processos comerciais. Acredito que, dentro de cinco anos,
a Economia Digital vai-se afirmar como a base de qualquer negócio pelo que deverá ser uma medida a
adotar em todas as empresas independentemente da sua dimensão. Assim é vital que os líderes
organizacionais saibam o que fazer para adaptar os seus negócios a esta nova realidade para permitir
que cresçam e assim se destaquem da concorrência. Que obstáculos enfrenta atualmente o comércio
eletrónico transfronteiriço? Que barreiras é que isso coloca ao mercado único digital europeu? Apesar
da economia digital abrir uma panóplia de oportunidades para diversas organizações,
independentemente da sua dimensão, tem também desafios. O comércio eletrónico tem um forte
potencial para estimular o desenvolvimento económico da Europa mas, em simultâneo, obriga as
organizações, e os empresários, a prepararem uma eficaz presença e ações digitais que os tornem
relevantes neste mercado global, e é esse um dos objetivos desta conferência. A economia digital
proporciona um acesso facilitado a diferentes mercados dentro do espaço europeu, proporcionando
igualmente um maior conhecimento da sua realidade, o que constitui uma clara vantagem. Para que
se concretize o mercado único europeu, o que se torna essencial é, por seu turno, um enquadramento
jurídico que permita o desenvolvimento da computação em nuvem, a conectividade dos dados móveis
sem fronteiras e o acesso simplificado a informações e conteúdos, salvaguardando, ao mesmo tempo,
a privacidade, os dados pessoais, a cibersegurança e a neutralidade da rede. Como se reforça a
confiança na economia digital? O que é que de inovador está a ser feito em Portugal nesse sentido? A
economia digital veio permitir a criação de novos negócios quase diariamente. Para lhe dar alguns
exemplos portugueses temos a Mobiag, uma empresa de carsharing que nasceu na Internet, temos a
Farfetch ou, a nível internacional, a Uber que é um serviço de transporte particular num formato
Premium que nasceu precisamente desta Economia Digital. Aliás, e conforme um recente post que
(naturalmente) tem circulado na Internet, a principal empresa de conteúdos mundial (Facebook) não
produz conteúdos e o maior fornecedor mundial de alojamento (o AirBnB) não tem hotéis ou unidades
de alojamento, entre outros exemplos. Aliás, Lisboa foi considerada este ano, a Capital Europeia do
Empreendedorismo. Este facto é, a nosso ver, o maior reforço de confiança que qualquer empresário
pode ter para lançar o seu próprio negócio. O empreendedorismo está na moda e é fundamental que
todos os portugueses, independentemente de estarem empregados ou desempregados, estudem a
hipótese do auto-emprego, pois a Economia Digital veio abrir não só mais oportunidades de negócio
em Portugal mas também no Estrangeiro. Adicionalmente os empreendedores passaram a ter também
um acesso mais facilitado a fundos comunitários e a espaços de incubação de empresas como a
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Fábrica de Startups, a Startup Lisboa, a Startup Braga ou a Beta-i, nomeando apenas três espaços dos
diversos que actualmente existem em Portugal. OJE
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Economia digital é o mais importante fator

de inovação para as empresas

O que motivou a realização
desta conferência?
A realização desta conferência
resulta de uma análise que o ISEG
fez, quer do atual estado de evo-
lução da economia digital em Por-
tugal, quer da importância que os
novos canais de comunicação
podem vir a ter na criação ou di-
namização de negócios já existen-
tes. Assim, o objetivo que defini-
mos para esta conferência foi o de
alertar e capacitar todos os execu-
tivos presentes para que possam
participar de forma ativa na “re-
volução” do digital, tirando par-
tido da mesma para que os seus
negócios prosperem e potenciem
as oportunidades de crescimento
criadas. 

Que objetivos visa atingir? A
quem se destina? Quem são os
oradores?
Esta conferência tem um objetivo
claro que é o de dotar todos os
participantes, maioritariamente
gestores e executivos, de ferra-
mentas para poderem fazer cres-
cer o negócio das suas organiza-
ções através da integração do po-
tencial da economia digital nas
suas operações. A sessão destina-
se a empresários e gestores de
topo, profissionais que têm neces-
sariamente de lidar diariamente
com a gestão da organização que
dirigem. Por forma a ir ao encon-
tro destes objetivos ambiciosos, e
por forma a cativar estes profis-
sionais para a presença nesta
sessão de características pionei-
ras, preparámos uma agenda com
oradores internacionalmente re-
conhecidos como Michael Lean-
der, Morten Baggesen ou Olivier
Riviere, entre outros.

Que importância tem a iniciati-
va na estratégia actual do ISEG?
O ISEG é uma instituição de ensi-
no superior com pergaminhos,
sendo a primeira instituição de
ensino superior na área da econo-
mia em Portugal. Mas é também
uma organização com os olhos
postos no futuro, e este passa por
conceitos de grande relevância e
atualidade como o de life-long

learning, em que se inserem os
programas de educação executiva
e os diferentes programas de pós-
gradução. Ou seja, um aluno pode
fazer a sua licenciatura, mestra-
do, pós-graduação e formação
executiva no ISEG, e a escola
criou as condições para acompan-
har a evolução dos profissionais
ao longo da sua vida. Pretende-
mos proporcionar condições de
excelência que permitam a todos
os estudantes, ex-alunos, profes-
sores e comunidade académica
contribuir com o know-how ad-
quirido nesta escola para uma
economia Portuguesa mais com-
petitiva e global. Com este evento
vamos contribuir para o reforço
desta visão estratégica para que o
ISEG seja visto, de forma cres-
cente, como uma instituição de
excelência na educação, a nível
nacional e internacional.

Num contexto de globalização
económica e de rápida mudan-
ça, quais são os principais desa-
fios que a economia digital colo-
ca à sociedade portuguesa?
A economia digital apresenta um
conjunto de desafios, dos quais
ressalta o mais óbvio, que se pren-
de com a eliminação de barreiras
à entrada em novos mercados e
geografias, bem como o potencial
de criação de novos serviços digi-
tais potenciados pelas novas tec-
nologias e canais digitais. Mas

também cria novas formas de in-
teração e de ligação entre cida-
dãos e entre estes e as empresas.
Esta nova realidade poderá gerar
novas formas de fazer negócios,
conhecer mais consumidores mas
também concorrer com empresas
de países digitalmente mais de-
senvolvidos como os EUA, Ale-
manha, Inglaterra ou China. Um
exemplo de um negócio que apro-
veitou o potencial da economia
digital é a Farfetch. Atualmente,
esta empresa criada por um em-
presário visionário originário do
Porto, tem uma valorização esti-
mada de mil milhões de dólares e
cresceu única e exclusivamente
no espaço digital, pelo que deverá
ser considerada por outras em-
presas de menor dimensão um
exemplo de gestão e aproveita-
mento de oportunidades de negó-
cio. 

Como analisa as diferentes di-
mensões da economia digital e
qual o seu impacto nas organiza-
ções?
Acredito que a economia digital
tem um impacto grande, não ape-
nas nas empresas, mas também
na sociedade. Reparemos no se-
guinte exemplo: quando procura-
mos comprar um determinado
produto vamos em primeiro lu-
gar à internet para obter mais in-
formações ou opiniões de quem
tenha comprado. Adicionalmen-
te, e com frequência, os produtos
não estão disponíveis para com-
pra localmente pelo que fazemos
muitas vezes as compras online.
Através deste exemplo podemos
verificar que a economia digital
tem um impacto significativo,
não só nas organizações, mas
também na sociedade. Focando-
nos agora nas organizações, a eco-
nomia digital veio permitir explo-
rar novas ideias e conceitos de ne-
gócio que estão atualmente à dis-
tância de um clique. Muitas
vezes, é nesta pesquisa, que surge
o lançamento de negócios pura-
mente digitais. Um exemplo re-
cente de uma empresa portugue-
sa é a Aptoide. Uma loja de apli-
cações, paralela à Google Play dos

dispositivos Android da Google,
que chegou a 51 milhões de uti-
lizadores em 2014 e começou este
ano a dar lucro. Adicionalmente,
no mesmo dia em que anuncia
estes valores recorde, aproveita
para comunicar a abertura de um
escritório na China com um a
dois profissionais e outro nos
EUA. Outro fator importante a ter
em consideração na análise do
impacto do digital nas empresas
prende-se com a crescente utiliza-
ção de dispositivos móveis, espe-
cialmente nas gerações mais no-
vas, e que vieram também criar
novas oportunidades e canais de
comunicação e interação, a que as
empresas devem estar atentas se
quiserem competir na economia
digital. 

Que papel poderá desempenhar
a economia digital na interna-
cionalização das empresas daqui
a 5 anos?
A economia digital irá desempe-
nhar um papel fundamental na
internacionalização das empre-
sas. Basta relembrarmos que é
atualmente possível pesquisar
informação de mercados, nacio-
nais e internacionais, recorrendo
a plataformas digitais. De acordo
com os dados apresentados este
ano pela Comissão Europeia, a
economia digital é, a nível indi-
vidual, o mais importante fator
de inovação, competitividade e
crescimento, detendo um grande
potencial para os empreendedo-
res e pequenas e médias empresas
Europeias. Uma vez que apenas
dois por cento das empresas eu-
ropeias tiram atualmente partido
das novas oportunidades digitais,
existe um enorme potencial de
crescimento e, consequentemen-
te, de internacionalização das em-
presas, dado que, e conforme já
referi, uma característica funda-
mental desta economia digital é o
esbater das fronteiras geográfi-
cas. E, convém recordar, o impac-
to da economia digital é transver-
sal, atingindo todas as áreas. As
mesmas estimativas da Comissão
Europeia apontam para um valor
acrescentado da Internet nos pro-

cessos industriais tradicionais de
75%, o que traduz bem o impacto
potencial, das cadeias de forneci-
mento aos processos comerciais.
Acredito que, dentro de cinco
anos, a Economia Digital vai-se
afirmar como a base de qualquer
negócio pelo que deverá ser uma
medida a adotar em todas as
empresas independentemente da
sua dimensão. Assim é vital que os
líderes organizacionais saibam o
que fazer para adaptar os seus ne-
gócios a esta nova realidade para
permitir que cresçam e assim se
destaquem da concorrência.

Que obstáculos enfrenta  atual-
mente o comércio eletrónico
transfronteiriço? Que barreiras
é que isso coloca ao mercado
único digital europeu?
Apesar da economia digital abrir
uma panóplia de oportunidades
para diversas organizações, inde-
pendentemente da sua dimensão,
tem também desafios. O comér-
cio eletrónico tem um forte po-
tencial para estimular o desenvol-
vimento económico da Europa
mas, em simultâneo, obriga as or-
ganizações, e os empresários, a
prepararem uma eficaz presença
e ações digitais que os tornem re-
levantes neste mercado global, e é
esse um dos objetivos desta confe-
rência. A economia digital pro-
porciona um acesso facilitado a
diferentes mercados dentro do es-
paço europeu, proporcionando
igualmente um maior conheci-
mento da sua realidade, o que
constitui uma clara vantagem.
Para que se concretize o mercado
único europeu, o que se torna es-
sencial é, por seu turno, um en-
quadramento jurídico que permi-
ta o desenvolvimento da compu-
tação em nuvem, a conectividade
dos dados móveis sem fronteiras
e o acesso simplificado a informa-
ções e conteúdos, salvaguardan-
do, ao mesmo tempo, a privaci-
dade, os dados pessoais, a ciberse-
gurança e a neutralidade da rede.

Como se reforça a confiança na
economia digital? O que é que
de inovador está a ser feito em

A “revolução” no digital para as empresas significa inovação e potencial de crescimento, afirma Helena Amaral Neto, Business Development
Director do ISEG. A escola está a organizar uma grande conferência internacional dedicada à nova era digital.
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entrevista

Conferência internacional

dedicada à nova era digital para

gestores europeus
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Portugal nesse sentido?
A economia digital veio permitir
a criação de novos negócios quase
diariamente. Para lhe dar alguns
exemplos portugueses temos a
Mobiag, uma empresa de carshar-
ing que nasceu na Internet, temos
a Farfetch ou, a nível internacio-
nal, a Uber que é um serviço de
transporte particular num forma-
to Premium que nasceu precisa-
mente desta Economia Digital.
Aliás, e conforme um recente
post que (naturalmente) tem cir-
culado na Internet, a principal
empresa de conteúdos mundial
(Facebook) não produz conteúdos
e o maior fornecedor mundial de
alojamento (o AirBnB) não tem
hotéis ou unidades de alojamen-
to, entre outros exemplos. Aliás,
Lisboa foi considerada este ano, a
Capital Europeia do Empreende-
dorismo. Este facto é, a nosso ver,
o maior reforço de confiança que
qualquer empresário pode ter
para lançar o seu próprio negócio.
O empreendedorismo está na
moda e é fundamental que todos
os portugueses, independente-
mente de estarem empregados ou
desempregados, estudem a hipó-
tese do auto-emprego, pois a Eco-
nomia Digital veio abrir não só
mais oportunidades de negócio
em Portugal mas também no Es-
trangeiro. Adicionalmente os em-
preendedores passaram a ter tam-
bém um acesso mais facilitado a
fundos comunitários e a espaços
de incubação de empresas como a
Fábrica de Startups, a Startup Lis-
boa, a Startup Braga ou a Beta-i,
nomeando apenas três espaços
dos diversos que actualmente
existem em Portugal.
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