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“Visionarices” 

 “Quem é que está interessado em ouvir a fala dos actores?” – fundador da Warner 
Bros., 1927, sobre o cinema sonoro 

 “Penso que haverá mercado talvez para 5 computadores” – Chairman da IBM, 
1943 

 “Dentro de 10 anos os aspiradores movidos a energia nuclear serão, 
provavelmente, uma realidade” – CEO de uma empresa de aspiradores, 1955 

 “Não gostamos do som deles. Além disso, a música com guitarras está em baixa” 
– Decca Recording, 1962, rejeitando os Beatles 

 “Se há alguma coisa que pouco mudará será o papel da mulher” – David 
Riesman, sociólogo, 1967 

 “Esse vírus é inofensivo (pussycat)” – Peter Duesberg, professor de biologia 
molecular em Berkeley, 1988, sobre o VIH/SIDA 
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Para não dizer(em) que não falei de Indústria 4.0 

UM CONTEXTO 

 No início era a Alemanha 

 Bens de equipamento 

 Cadeias de valor complexas e sofisticadas 

 Cruzar e integrar novos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo o 

digital 

 Ciclo virtuoso de procura, desenvolvimento e oferta 

 3 NÍVEIS ESTRATÉGICOS: Como fazer, o que fazer, risco e iniciativa 

 E nas indústrias tradicionais? 
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Para não dizer(em) que não falei de Indústria 4.0 

 Há oferta e há procura 

 Procura: 

 Quantos dos clientes futuros serão os actuais?  

 Por perda, opção ou conquista? 

 Como ninguém conhece com exatidão o futuro, há vários graus de 

(im)precisão. Alguém mais preciso, ainda que por pouco, ou que 

compreenda melhor o que está a acontecer, pode alcançar uma 

vantagem competitiva significativa 
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Macrotendências – não é só tecnologia 

 Triple bottom-line 

 Profits 

 People (responsabilidade social) 

 Planet (sustentabilidade) 

21-12-2016 Cork. 5 



Times they’re a changing! 
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Não é só tecnologia: a sociedade em movimento 

There were countries, there are cities? 

 - Urbanization 

Are we growing younger or older? 

 - Demographics 

Who is in charge? 

 - Feminization 

 

Does this matter? Clientes actuais; potenciais clientes 
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Para não dizer(em) que não falei de Indústria 4.0 

 Há procura e há oferta 

 Oferta – não é só tecnologia 

 As questões perenes de gestão e organização 

 Benchmark de práticas de gestão 
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Gestão e produtividade: qualidade da gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Bloom et al., 2014 
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Gestão e produtividade: correlação 

21-12-2016 Footer Text 10 



Para não dizer(em) que não falei de Indústria 4.0 

 Há procura e há oferta 

 Oferta – não é só tecnologia! 

 Questões de gestão e organização 

 Benchmark de práticas de gestão 

 Escolhas estratégicas informadas: mercados, produtos, 

posicionamento 

 Dados… mas não chegam! 
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Para não dizer(em) que não falei de Indústria 4.0 

 Há procura e há oferta 

 Oferta 

 Questões de gestão e organização 

 Benchmark de práticas de gestão 

 Escolhas estratégicas informadas: mercados, produtos, posicionamento 

 Dados… mas não chegam! 

 Mas também é tecnologia! 

 Automatização, controlo, manutenção e robotização inteligentes,… – 

“smart factory” 

 Questões de I+D+I 

 Indústria e empresas 

 Co-criação 

 Backward engineering – capacidade de resposta 

 

21-12-2016 Cork. 12 



A tecnologia conta – mas nem tudo é simples (o paradoxo 

da produtividade) 
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Para não dizer(em) que não falei de Indústria 4.0 

 Há procura e oferta 

 Interligação – redes 

 Da Indústria 4.0 para o Negócios 4.0 

 Os novos desafios de liderança: a importância das equipas (pluralidade 

de competências) 

 E, sempre, o regresso às origens: 

 

We make money the old fashion way, we earn it! 
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