
WEBINAR

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PÓS-
PANDEMIA

30 DE ABRIL 15H30



A importância da Inovação 
no pós pandemia



Como está a Crise de saúde 
pública em Portugal



1. A previsão do impacto da pandemia
Sobre a doença  

IMPACTO NA ECONOMIA

Infetados Óbitos Recuperados N.º reprodutivo Rt

PIB Desemprego Falências

SAÚDE

107425 702 1743 0,6%

-8% +10% +5%

Fontes: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_mar2020_p.pdf
https://www.anmsp.pt/covid19-mapa
https://www.publico.pt/2020/04/14/economia/noticia/fmi-preve-queda-8-pib-portugues-380-mil-desempregados-1912232
https://expresso.pt/economia/2020-04-20-Covid-19.-Desemprego-registado-aumenta-9-face-a-fevereiro.-Ha-mais-de-343-mil-desempregados
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/coface-portugal-vai-ter-uma-das-menores-subidas-de-falencias-mundiais-devido-a-covid-19

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_mar2020_p.pdf
https://www.anmsp.pt/covid19-mapa
https://www.publico.pt/2020/04/14/economia/noticia/fmi-preve-queda-8-pib-portugues-380-mil-desempregados-1912232
https://expresso.pt/economia/2020-04-20-Covid-19.-Desemprego-registado-aumenta-9-face-a-fevereiro.-Ha-mais-de-343-mil-desempregados
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/coface-portugal-vai-ter-uma-das-menores-subidas-de-falencias-mundiais-devido-a-covid-19


1. A previsão do impacto da pandemia
Consequências nos mercados

Fonte: Dcode EFC Analisys
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4. O que muda depois do COVID-19
Cenários estratégicos para 2021 

Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/corona-crisis-what-could-lead-4-scenarios-your-part-1-pero-micic-phd/

Os principais fatores condicionantes dos cenários que 
se anteveem dependem essencialmente de:

- Duração: 

- Curto prazo

- Longo prazo

- Gravidade do impacto económico: 

- Recessão

- Depressão: recessão muito prolongada, que 
se torna semipermanente, atingindo a 
economia um equilíbrio entre a oferta e a 
procura abaixo do máximo potencial da 
utilização dos recursos. 

https://www.linkedin.com/pulse/corona-crisis-what-could-lead-4-scenarios-your-part-1-pero-micic-phd/


2. Cenários Estratégicos
Tipos de inovação
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Recuperação rápida Crise longa

Mega crash Mudança no sistema

As suas 
suposições 

futuras

Inovação incremental
- Adaptação da comunicação
- Focus na transformação digital
- Novas formas de trabalhar

Inovação incremental
- Adaptar o modelo de negócio
- Focus na transformação digital
- Novos instrumentos financeiros

Inovação disruptiva
- Novos produtos/serviços
- Focus na transformação digital
- Integração de sistemas com 

fornecedores e clientes

Inovação disruptiva
- Reinvenção do ADN do negócio
- Oceano azul
- Focus na transformação digital



2. Cenários Estratégicos
Estratégias de atuação
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Recuperação rápida Crise longa

Mega crash Mudança no sistema

As suas 
suposições 

futuras

Reestruturar o business plan
- Adequar o plano estratégico
- Explorar programas comunitários
- Recorrer a instrumentos financeiros

Equacionar novo ADN do negócio
- Repensar o negócio de acordo com as 

necessidades do mercado
- Criar soluções novas 
- Analisar novos mercados alvo

Criar sinergias estratégicas
- Estabelecer alianças e parcerias
- Analisar novos mercados alvo
- Repensar os produtos/serviços

Adequar a estratégia
- Explorar programas comunitários
- Adaptar a atuação a eventuais 

alterações do mercado



3. Metodologia de roll-out pós pandemia
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3. Metodologia de roll-out pós pandemia

• Coordene e escale a 
resposta e o plano de 
forma adaptável.

• Envolva a Organização.

• Capacite a equipa.

• Lidere com propósito e 
integridade.

• Reduza o risco de 
transmissão.

• Dê apoio aos que 
estão/podem estar 
infetados.

• Reduza o stress e 
estimule a moral.

• Assegure  o 
cumprimento das 
exigências regulatórias.

• Preserve a top line e 
construa confiança com 
os seus clientes.

• Reforce a habilidade de 
fornecimento.

• Adapte os recurso de 
forma a se adaptarem 
às necessidades do 
negócio.

• Monitorize e responda 
ao mercado e às 
dinâmicas competitivas.

• Prepare-se para os 
cenários de 
recuperação.

• Administre o dinheiro e 
a liquidez.

• Assegure a disciplina de 
custo.

• Reveja o plano 
financeiro e a 
desenvolva cenários 
baseados em testes de 
stress.

Claridade de Execução
Saúde e Segurança da 

Equipa Força do Negócio Resiliência Financeira
0401 02 03

Acione as suas defesas

Fonte: BCG (2020) – Rapid Crisis Response



3. Metodologia de roll-out pós pandemia
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3. Metodologia de roll-out pós pandemia

• Recolha as 
informações 
disponíveis sobre os 
seus concorrentes.

• Analise a comunicação 
da concorrência.

• Explore possíveis 
parcerias ou sinergias 
que possam ser 
implementadas.

• Estratégia de 
coopetição.

• Analise o impacto da  
pandemia nos setores 
mais relevantes para o 
seu negócio.

• Mobilize a sua equipa 
para investigar o que 
está a acontecer nos 
mercados em que 
atua.

• Investigue a 
possibilidade de olhar 
para outros mercados 
estrategicamente 
interessantes.

• Utilize ferramentas 
como o Hype Cycle da 
Gartner para perceber 
o que vai ser o futuro.

• Fale com os seus 
parceiros tecnológicos.

• Reflita sobre as áreas 
do seu negócio que 
possam ser alvo de 
transformação digital

• Explore o que pode 
fazer no canal online 
que ainda não faz.

• Identifique as novas 
dores dos seus 
potenciais clientes.

• Perceba o que mudou 
na perspetiva dos seus 
clientes. 

• Fale com especialistas 
nesta área.

• Reflita com a sua 
equipa o que pode ser 
feito internamente em 
função dos novos 
padrões identificados.

O que a concorrência 
está a fazer de novoTendências do mercado Tecnologias emergentes

Alteração dos modos de 
consumo

0401 02 03

Olhe à sua volta

Fonte: https://eco.sapo.pt/2020/03/21/mundo-depois-do-covid-19-sao-estas-as-10-tendencias/

https://eco.sapo.pt/2020/03/21/mundo-depois-do-covid-19-sao-estas-as-10-tendencias/
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3. Metodologia de roll-out pós pandemia

• Adapte o seu 
produto/serviço à 
necessidade dos novos 
mercados.

• Prepare a logística e as 
suas equipas para 
escalar o produto.

• Expanda para outros 
mercados. 

• Recolher e selecionar 
ideias decorrentes da 
análise anterior.

• Avalie a viabilidade.

• Pondere a seleção das 
ideias fazendo uma 
análise impacto vs
esforço.

• Estabeleça um 
orçamento para as 
ideias selecionadas.

• Selecione a equipa que 
irá fazer parte do 
projeto.

• Estude o cliente alvo.

• Estabeleça as 
hipóteses e 
parâmetros de design.

• Obtenha o primeiro 
feedback do cliente.

• Defina o preço.

• Defina o MVP 
(Minimum Viable
Product).

• Crie procedimentos e 
equipas de vendas

• Consolide as 
infraestruturas

• Suporte o serviço pós-
venda

• Dissemine o produto 
para outros mercados

Dimensionar e potenciarSelecionar ideias Estudar o design e 
otimizar

Alcançar a viabilidade/ 
independência

0501 02

• Construa o MVP.

• Defina métricas de 
sucesso.

• Lance o MVP para um 
segmento restrito.

• Teste e melhore o 
MVP. 

• Meça os resultados 
que obteve.

• Garanta que os seus 
novos serviços ou 
produtos são 
resistentes a 
catástrofes.

Construir e validar

03 04

Crie e/ou adapte os seus produtos e serviços

Fonte: Baseado na metodologia inoDev – Innovation Catalyst
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3. Metodologia de roll-out pós pandemia

• Adaptar a estratégia 
de marketing e 
comunicação: online e 
offline

• As restrições de 
distanciamento social 
requerem uma 
adaptação do plano 
de comunicação

• Crie ou reestruture o 
seu plano de 
webmarketing, pode 
fazer sentido investir 
muito mais do que 
esperava neste canal

• Verifique o SEO do seu 
site organizacional

• Equacione a venda 
online

• Melhore a experiência 
de compra

• Crie conteúdos úteis

• Assegure a coerência 
nas redes sociais

• Utilize as estatísticas 
disponíveis

• Use preferencialmente 
vídeo para comunicar

• Informações claras e 
objetivas

• Ênfase na saúde e 
bem estar

• Comunicação digital 
forte e coerente

• Sustentabilidade 
ambiental 

• Transparência

• Estabelecer parcerias

• Informações 
fidedignas e 
verificadas 

• Mensagem positiva

Adequar a comunicação
Privilegiar plataformas 

online
Comunicar de forma 

eficaz

01 02

• Os consumidores 
serão mais cautelosos 
e racionais 

• Irão privilegiar temas 
relacionados com a 
valorização pessoal 

• Irão comprar mais 
online 

• Procuram marcas que 
tornam a vida mais 
fácil

• Exigem mais 
transparência no 
processo

Ir de encontro aos novos 
comportamentos

03 04

Inove na sua comunicação

Fonte: https://www.meiosepublicidade.pt/2020/03/tendencias-sera-consumidor-pos-covid-19/

https://www.meiosepublicidade.pt/2020/03/tendencias-sera-consumidor-pos-covid-19/

