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Prefácio
Para a Europa poder competir, crescer e gerar emprego, temos

Este documento é um resumo do desenvolvimento de vanguarda

que garantir que temos pessoas capazes de liderar a inovação e

das competências e-Leadership na Europa e contém exemplos

transformação digital das nossas indústrias. As novas tecnologias

concretos das melhores práticas e da implementação de

são um motor fundamental para o crescimento, impulsionadas

diretrizes pan-europeias desenvolvidas pela indústria e acade-

pelas ideias de profissionais altamente qualificados e de líderes

mia. Edições futuras endereçarão as exigências em competên-

de negócios (e-leaders). Foi calculado que a escassez poderá

cias de liderança nos negócios que exploram as Digital and Key

alcançar mais de 800 000 para os profissionais digitais e 200 000

Enabling Technologies Skills, inclusive as últimas tecnologias

para e-leaders até 2020. Em maio passado, a Comissão Europeia

industriais mais avançadas.

lançou uma estratégia de Mercado Digital Único. Uma vez
Desfrute da leitura!

implementado, o Mercado Digital Único poderia contribuir com
mais de € 415 mil milhões por ano para a economia europeia.

Lowri Evans
Direção Geral
DG Mercado Interno, Indústria,
Empreendedorismo e PME's
Comissão Europeia

e-Leadership constitui um componente fundamental da
Estratégia do Mercado Digital Único para fomentar as competências digitais necessárias para a indústria europeia moderna.
As partes interessada estão a apelar aos Estados Membros para
aumentarem o seu apoio no desenvolvimento de competências
e-Leadership. O Fórum da Política Europeia sobre Empreendedorismo Digital recomendou que o conteúdo das competências
e-Leadership constitua parte da formação administrativa e
programas educativos para líderes empresariais e altos funcionários públicos. Existe um extenso acordo relativamente à
necessidade de haver um esforço conjunto à escala europeia na
distribuição de competências e-Leadership por todos os setores
e empresas.
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e-Leadership - Um ingrediente fundamental para fomentar a competitividade e potencial de inovação na Europa

e-Leadership na Europa - Medidas
tomadas

O e-Leadership é de uma importância crucial nas empresas e na

Comissão Europeia ‚e-Skills para o Século 21: Promover a

A estratégia e-skills da UE, com base no Comunicado da
Competitividade, Crescimento e Emprego‘ (2007), foi um

indústria para o sucesso das suas operações comerciais. O

componente principal da iniciativa para impulsionar a competiti-

e-Leadership é fundamental na utilização de novas tecnologias

vidade, produtividade e capacidade de inovação de empreendi-

digitais para a inovação e transformação, gerido num contexto

mentos europeus. Ajuda a melhorar as condições de infraestrutu-

organizacional pertinente e embutido na estratégia empresarial.

ra para a inovação, crescimento e novos trabalhos digitais, e

As competências e-Leadership são as competências exigidas a
um indivíduo para iniciar e alcançar a inovação digital:

recomenda que o conhecimento, as habilidades, competências e

• Liderança estratégica: Liderar pessoal interdisciplinar

processo de aprendizagem vitalícia. Em 2013, a Comissão

inventividade sejam constantemente atualizados num eficiente

e influenciar as partes interessada para além fronteiras

Europeia lançou a „Coligação Principal para Trabalhos Digitais“

(funcionais, geográficas)

de forma a intensificar e acelerar os seus esforços no preenchimento da lacuna existente nas competências digitais.

• Inteligência nos Negócios: Inovar modelos comerciais e
operacionais, acrescentando valor às organizações
• Inteligência no Mundo Digital: Perspetivar e impulsionar
mudanças em desempenho empresarial, explorando
tendências tecnológicas digitais como oportunidades de
inovação.

Triângulo de competências e-Leadership

Liderança
Estratégica

Inteligência
Digital

Inteligência em
Negócios
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Neste contexto, o Comissão Europeia lançou uma iniciativa

e quadros superiores públicos. A Comissão Europeia lançou

dedicada de competências e-Leadership, recebida e apoiada

também a iniciativa Startup Europe que se concentra nos

pelas partes interessadas. Começou em 2013 com foco em

recursos de que os empresários necessitam - tais como capital de

grandes empresas e foi alargado em 2014 para incluir pequenas e

risco e aceleradores - e aponta para fortalecer o ambiente

médias empresas, assim como empresas emergentes. A

empresarial para empresários ligados à internet e às TIC

iniciativa será ampliada em 2016.

para que as suas ideias de negócio possam crescer. Organizou o

Painéis com peritos de alto nível discutiram assuntos fundamentais sobre e-Leadership

Jan Muehlfeit, Estratega Global |Coach |Mentor conduziu os
debates do dia enquanto presidente do comité

Charlotte Holloway, Chefe de Políticas, techUK falou sobre
e-Leadership: Vistas sob uma Perspectiva de Procura

O tópico das competências e-Leadership é fundamental para as

evento ‘Startup Europe Comes to Silicon Valley’ em que empre-

políticas e atividades digitais ligadas ao empreendedorismo.

sas tecnológicas, investidores e políticos da UE de ambos os
lados do Atlântico se juntaram durante uma semana nos EUA

Em particular, o relatório sobre „the digital transformation of

para partilhar ideias.

European industry and enterprises“ do „European Strategic
Policy Forum on Digital Entrepreneurship“ (março de 2015),

No dia 6 de maio de 2015 a Comissão Europeia adotou a

recomenda uma melhor promoção da importância da liderança

Comunicação ‘Um Mercado Digital Único para a Europa’ que

digital e exige que conteúdos relativamente a competências

inclui 16 iniciativas de base para o futuro digital da Europa. O

e-Leadership sejam desenvolvidos e construídos em todos os

texto explicitamente reconhece a importância crítica das

programas educativos de gestão geral para líderes empresariais

competências digitais e do profissionalismo das Tecnologias da
Informação.
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A European Conference on Digital and Key Enabling Technologies Skills (dias 1 e 2 de junho, 2015 em Bruxelas; veja:
www.leadership2015.eu) reuniu mais de 300 participantes de
governos, academias e da indústria para discutir desenvolvimentos em competências para e-Leadership e para as principais
tecnologias de habilitação.

Gary Kildare, Chefe de RH, IBM Corporation Europe explicou a
perspectiva de uma empresa global de Tecnologias da Informação e
de Serviços

Prof. Peter Kelly da Aalto University falando sobre a Prática de
Empreendedorismo de Alto Crescimento

Silvia Leal, Diretora de
Academia na IE Business
School, Madrid

Previsão da procura - A Europa precisa
de mais de 40 000 novos e-leaders por
ano até 2020

falando sobre o Portfólio do
Programa de e-Leadership na
IE Business School para
Executivos, PMEs e start-ups

A procura está a crescer na indústria europeia no sentido de
melhorar a qualidade do e-Leadership. Embora não exista
nenhuma estatística oficial até à data relativamente à procura ou
oferta de competências e-Leadership, posições inovadoras em
e-Leadership na Europa estão estimadas em cerca de 620 000
e-leaders em 2015, mais de metade em unidades empresariais
em empresas, em vez de departamentos de Tecnologias da
Informação. Esta estimativa inclui aqueles que têm as ideias e
desenvolvem projetos inovadores de Tecnologias da Informação
em organizações - nem todos eles ainda capazes de englobar o
conjunto inteiro de competências necessárias para se tornarem
e-leaders prósperos.
Philippe Trichet, Diretor Especialista Digital, The Boston Consulting
Group, falando sobre Agile Leadership: Cinco imperativos para a
Navegação Digital

8

Quantificação de potenciais Posições de e-Leadership na Europa em 2015
700 000

620 000
600 000
Quase 60% provêm de linhas empresariais

158 000
500 000

400 000

153 000

Tamanho da
empresa
250+

Departamento de
Informática
Negócios
41%
59%

50-249
20-49

300 000

118 000

10-19

200 000

100 000

192 000

0
e-leaders
Fonte: empirica, Pesquisa NL, UK, DE 2013. Dados para a UE, extrapolados para 2015 e acumulados usando Estatísticas Empresariais Estruturais (Eurostat)

Previsão e-Leadership para a Europa (EU28) 2015 – 2020

Ao prever a procura de e-Leadership, confiamos nas taxas de
crescimento estimadas em comparação com as posições mais

800 000
e-leaders: Empregos e potencial de procura

altamente qualificadas dentro das TIC para as quais tais
estimações existem. Esperamos que a procura em e-Leadership
suba uma média de 4,6% até 2020, quando se estima que a
procura atinga os 776 000.
Levando em conta a procura pela expansão e a procura pela
substituição, por conseguinte a Europa necessitará de 200 000 a
250 000 e-leaders adicionais até 2020, ou seja entre 40 000 e
50 000 por ano. Os dados por detrás destas estimativas são

776 000
746 000

700 000
715 000
683 000
651 000
600 000

620 000

500 000

reforçados por um conjunto de dados de “ecossistema” em
e-Leadership, ligados à oferta ou procura de competências
2015

e-Leadership pelo scoreboard e-Leadership.

Fonte: empirica 2015:
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e-Leadership de relance - Scoreboard
europeu

Os scoreboards nacionais constituem parte integrante de 28
Relatórios de Países para cada Estado Membro da UE, constituindo um retrato das situações nacionais das políticas, iniciativas,
práticas, formação, educação superior e executiva e scoreboard

O Scoreboard europeu de e-Leadership monitoriza o progresso

em termos de e-Leadership. Relatórios dos Países podem ser

do desenvolvimento de competências e-Leadership, cobrindo

descarregados em http://leadership2015.eu/documents/ e

áreas do ecossistema e-Leadership incluindo:

http://eskills-lead.eu/documents/.

• Educação e-Leadership,

Índice de e-Leadership - Análise
Comparativa dos Estados Membros

• Mão de obra com potencial em e-Leadership
• Variáveis estruturais que permitem a exploração
de oportunidades e-Leadership, e

O Índice de e-Leadership combina as diferentes dimensões do

• Políticas ou outros mecanismos de fomento do

scoreboard de e-Leadership de forma a monitorizar e comparar

e-Leadership.

os Estados Membros da UE. Reúne indicadores sobre o clima de
O scoreboard usa indicadores provenientes de fontes primárias e

negócios, políticas, infraestruturas e resultados relacionados

secundárias. Compara o “desempenho” em e-Leadership de

com e-Leadership. Com isto pretende-se satisfazer as necessida-

Estados Membros da UE e identifica forças e fraquezas relativas

des dos indicadores e das práticas capazes de medir e de

de ecossistemas de e-Leadership entre os países, para informar a

compreender o e-Leadership. Países individuais podem usar o

discussão de políticas a nível nacional e a nível da UE.

índice para monitorizar o desempenho ao longo do tempo ou
então avaliar os desenvolvimentos domésticos face a outros

O modelo de scoreboard mede os fatores capazes de afetarem a

países, identificar modelos e aprender mais sobre a maneira

oferta e a procura de competências e-Leadership em cada país.

como diferentes políticas podem afetar a prática do

Proporciona um parecer sobre o desempenho dos países em

e-Leadership.

domínios e-Leadership distintos, traduzindo-se em habilidades
para a exploração de oportunidades de inovação em termos de

Mapa europeu de quartis de Índice e-Leadership

crescimento empresarial e sugerem percursos para atividades

Fonte: empirica 2015:

futuras.
No total são organizados 24 indicadores em quatro dimensões,
divididos em vários blocos construtivos.

Philippe Trichet
Diretor Especialista Digital, THE BOSTON
CONSULTING GROUP
O talento digital prospera melhor em
culturas colaborativas e experimentais
abertas onde membros de equipa podem
aprender e crescer à volta de uma massa
crítica de talento semelhante, em vez de em
burocracias piramidais de microtransações
que diluem o talento digital e atrasam a
inovação.
Grupo 1: mais de 35% abaixo da média da EU
Grupo 2: menos de 35% abaixo da média da EU
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O índice e-Leadership acompanha de perto dados do PIB, assim

Índice de e-Leadership e Networked Readiness Index

como indicadores relacionados com tecnologia, como o

6,5

Networked Readiness Index (do Fórum Económico Mundial), mas
as divergências das tendências tecnológicas e do PIB indicam

6,0

quais os países com “melhor” ou “pior” desempenho face ao que
é ditado por maturidade económica e tecnológica. Especialmen-

5,5

Networked Readiness Index 2014

te no caso da Irlanda, mas também a Bélgica e o Reino Unido
parecem divergir positivamente da “tendência” de uma superior
maturidade em termos de e-Leadership, estando associados a
maior poder económico e maturidade digital mais elevada,
exibindo assim um nível de e-Leadership superior ao esperado.
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Índice de e-Leadership e Networked Readiness Index

35 000

AT
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DK
BE

30 000
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FI
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25 000
CY

PIB(PPP)/cabeça
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1

Fonte NRI: www.weforum.org; empirica calculations
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Índice de e-Leadership
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15 000

PT
SK
PL

HU
LV

CZ

MT

SI
LT

EE

HR

RO
BG

10 000

3,0
2,7
2,4
2,4

5 000

2,4
1,2

0

1

2

3

4

5

6

Índice de e-Leadership

Fonte PIB: http://ec.europa.eu/eurostat/ Luxemburgo excluído
(PIB 68,500, eLI 5.7); empirica calculations

Grupo 3: menos de 35% acima da média da EU
Grupo 4: mais de 35% acima da média da EU
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e-Leadership Scoreboard Portugal
Text
Políticas e iniciativas de partes interessadas - competências
para o empreendedorismo digital

Programas de Mestrado/Nível Educ.
Exec. misturando TIC com negócios

Programas para candidatos
em e-Leadership

Formação empresarial para
Especialistas em TI/TIC

Políticas e iniciativas de partes interessadas - educação e formação em
e-Leadership

Qualidade de escolas de
gestão

Políticas e iniciativas de partes
interessadas - Competências Práticas em Tecnologias da Informação

Gestores
de Linha

Empresas que usam
RFID

Gestores em TIC,
arquitectos e analistas

Empresas que usam redes
sociais

Núcleo de profissionais
das TIC

Disponibilidade de últimas tecnologias

Graduados
em TIC

Impacto das TIC em novos
serviços e produtos

Graduados em gestão
empresarial

Absorção tecnológica de
nível de empresa

Capacidade de
inovação

Empresas de elevado crescimento no sector das TIC

Estado do desenvolvimento de clusters

Empresas que
empregam especialistas
em TIC

Emprego em sectores
com intensivas TIC

Média da UE

Emprego no
sector das TIC

Empresas de elevado crescimento em sectores com
intensivas TIC

Portugal (21º lugar)

Fonte: empirica 2015:

Reconhecimento crescente em políticas
de competências digitais

a política de e-Leadership é transversal e cobre um largo
espectro das áreas das políticas

Fornecer competências e-Leadership às PMEs e aos empresários

Políticas de
Pesquisa &
inovação

ainda continua a ser um esforço secundário perante objetivos de
Apoio ao
investimento

políticas mais bem estabelecidas, tais como o assumir de
tecnologias digitais; competências básicas de utilizadores

Políticas de
PMEs

digitais; adoção do e-government e do e-business; acesso ao
capital de risco; ou subsídios para start-ups. Porém, a Agenda
e-Skills 2007 e subsequentes iniciativas de competências

Políticas de
empreendedorismo

e-Leadership por parte da Comissão Europeia incitaram alguns
Estados Membros à ocupação de debates públicos e ajudaram a

Políticas de
competências

desenvolver as respostas apropriadas.
Políticas sobre
educação
superior
e vocacional

Agenda
Digital
Políticas de
emprego

12

Arnaldo Abbruzini

Charlotte Holloway

Secretário Geral, Eurochambres

Chefe de Políticas e Diretora Adjunta,
techUK

e-Leadership é um fator principal na prosperidade das empresas na economia moderna
e na capitalização das oportunidades apresentadas pelas tecnologias digitais. Mas
não não deve ser considerado algo garantido, particularmente no caso de pequenos
negócios nos quais os gestores desempenham frequentemente um papel multi-disciplinar. Os criadores de políticas nacionais
e regionais na UE têm que colaborar para
assegurar que medidas coerentes são implementadas de forma a facilitar o desenvolvimento do e-Leadership nas atuais e futuras
PMEs da Europa.

instituições governamentais, industriais,
e educativas podem superar o desafio
das competências digitais no século 21 e
assegurar que as pessoas mais jovens obtêm
competências digitais e e-Leadership para se
tornarem empresários e criadores, moldando assim o nosso mundo digital. A techUK
tem o prazer de trabalhar com o programa
e-Leadership da Comissão Europeia para
ajudar a agarrar este desafio.

Melhores práticas através das principais
áreas de foco

Hoje, apenas oito Estados Membros tomaram iniciativas decisivas
ao nível da educação e formação em e-Leadership: Irlanda, Reino
Unido, Itália e Dinamarca, assim como a Bélgica, Espanha, Malta e
Holanda. Noutros locais, o grau de integração e consistência da

Programas de cursos dedicados em e-Leadership surgem

criação de políticas ainda é limitado e muitos países não possuem

frequentemente de uma íntima cooperação entre negócios e

uma estratégia principal ou atenção contínua em e-Leadership no

educação. As licenciaturas Tech Industry Gold do Reino Unido estão

âmbito das políticas.

ligadas ao ICS Leadership Development Programme na Irlanda e
aos Programas de Formação Intensiva e de Mestrado em Empreendedorismo com base em Conhecimentos em Malta. Uma aborda-

Markku Markkula

gem de parceria ajuda a alinhar currículos com as necessidades dos

Presidente, Comitê da UE para as Regiões

empregadores.

A Europa precisa de acelerar a mudança
com a ajuda da digitalização. De acordo
com as prioridades recentemente aprovadas
para o termo de cinco anos, nós - o Comitê
da UE para as Regiões - estamos a pedir um
novo espírito empresarial, em conjunto com
um Mercado Digital Único funcional e Especialização Inteligente, conduzindo a novas
competências, conhecimentos, inovação
e emprego. Para se tornar competitiva, a
Europa precisa de alguns regiões e cidades
comprometidas para desempenhar um
papel pioneiro ativo em e-Leadership.

Programas educativos para aprendizagem extra-profissional
estão a ser criados como resposta a uma aparente falta de ofertas
que satisfaçam as exigências das PMEs e de empresários relativamente a em termos de duração e de custos. Exemplos incluem a
London‘s Mobile Academy; THNK, a Amsterdam School of Creative
Leadership; o Cranfield University’s IT Leadership Programme; e o
programa de coaching da British Computer Society Digital Leader.

A parceria multi-investidor (PMI) provou ser eficaz face no domínio

Educação em e-Leadership é proporcionada no contexto de

das e-skills. As PMIs reúnem empregadores e indústrias do setor

programas universitários derivados (spin-offs). Para apoiar casos

privado com o sistema de ensino tradicional, e complementam os

empresariais de carácter digital, é proporcionada formação em

serviços prestados pelo setor público com recursos e conhecimen-

e-Leadership com recursos universitários. Exemplos incluem o

tos adicionais.

Henley Accelerator no Reino Unido e a ECN Network na Áustria.

No campo do e-Leadership, desenvolver estas parcerias ao mesmo
nível que a alfabetização digital e competências em Tecnologias da
Informação exige que as principais partes interessadas concordem
nas medidas a tomar, ajudem a promover a consciencialização do
tema e aumentem a capacidade de formação.
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e-Learning e MOOCs para formação em e-Leadership estão a

Educação em e-Leadership no contexto de incubadoras

comprovar a sua utilidade, particularmente em Estados Mem-

empresariais e esquemas de aceleradores acontecem frequen-

bros economicamente menos desenvolvidos, como por exemplo

temente por consultoria e mentoria, mas também através de

a iniciativa Start-Up na Grécia e a Akademia PARP e e-Business

cursos de gestão de educação em cooperação com prestadores

Academy na Polónia. A Universidade de Economia e Negócios de

estabelecidos, como a Infopole Cluster TIC na região Walloon da

Atenas lançou recentemente um MOOC para formação em

Bélgica; WAYRA, o programa de aceleração lançado pela

empreendedorismo digital. Em França, a Conservatoire National

Telefonica em Espanha; Telenet Idealabs na Bélgica; e a Europe-

des Arts et Métiers (CNAM) implementou uma gama de MOOCs

an Entrepreneurship Foundation na Hungria.

para aqueles que procuram adquirir competências de liderança
no mundo francófono.
Concursos de planos empresariais, prémios para start-ups e
outras iniciativas semelhantes são instrumentos populares no
Formação e-Leadership gratuita ou subsidiada é oferecida

endereçamento da aparente escassez em competências de

através de entidades de desenvolvimento empresarial para

liderança entre jovens altamente educados e na motivação de

reduzir barreiras participativas. Esta abordagem é também cada

indivíduos com forte predisposição para o empreendedorismo

vez mais usada para formação em competências e-Leadership,

digital. Os concursos e os prémios são comparativamente

como por exemplo na Irlanda do Norte.

baratos, favorecidos por patrocinadores, e de fácil promoção.
Mas eles não podem oferecer o apoio necessário para equipar os
empresários digitais com uma base adequada em termos de

Esquemas de excelência em e-Leadership ainda são raros; o

competências e-Leadership.

único exemplo proeminente é o Software Campus na Alemanha,
uma cooperação entre o governo, academia e indústria que
apoia jovens investigadores das TIC com potencial de excelência.

A promoção de competências e-Leadership para estudantes

Embora não direcionados para as SME, é provável que alguns

decorre no iniciativa AWS First na Áustria, no Young Leaders

participantes criem as suas próprias empresas em vez de se

Program na Bulgária, Student2Start-up na Alemanha e Demola

juntarem a “grande participante” já estabelecido.

sediado na Finlândia. Os Futuros Líderes O Programa de
Desenvolvimento na Grécia reúne novos diplomados e NGOs
para a resolução de desafios de liderança. A ONG eStudent na

Ferramentas de auto-avaliação permitem às PMEs auto-avalia-

Croácia é gerida por, e para, estudantes universitários avança-

rem as suas capacidades de liderança através de uma plataforma

dos.

on-line. Um exemplo bom é a ferramenta diagnóstico on-line
LMSA na Irlanda do Norte.
Iniciativas focadas em mulheres são dirigidas a mulheres que
procuram posições de liderança em Tecnologias da Informação.
Esquemas de voucher foram implementados nalguns países

Exemplos incluem a everywoman in Technology Leadership

para tornar mais fácil e e económico às PMEs obterem consulto-

Academy no Reino Unido evoluiu para uma organização de

ria e formação, como por exemplo o Innovationscheckar do

parceria global.

VINNOVA na Suécia, o Voucher de Inovação da Enterprise Ireland
e o esquema de vouchers na Dinamarca.
Medidas de consciencialização são usadas para promover as
competências e-Leadership para as principais partes interessadas e grande público. Em França, a Associação Pasc@line
conduziu uma pesquisa empresarial representativa para
investigar o assunto ao pormenor.
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Competências específicas esperadas por
parte das PMEs e start-ups

As nossas pesquisas de expectativas sobre educação em
e-Leadership mostram que a maioria das PMEs precisam de
líderes com competências digitais extremamente fortes e
práticas. Em empresas maiores, as exigências em competências

As exigências que as PME e os empresários colocam na educação

digitais para líderes destacam com frequência uma compreensão

em e-Leadership são diversas, mas há padrões que surgem da

ao nível de capacidades digitais (saber o que é possível, capacida-

análise. Muitas exigências de competências em PMEs e empresá-

de de orçamentação, e alocação do trabalho a ser realizado), mas

rios de crescimento rápido podem traduzir-se em ofertas de

líderes em PMEs estão envolvidos mais de perto na produção de

formação e educação nas três áreas de competência que

produtos/serviços digitais ou de processos com suporte digital.

constituem o e-Leadership: inteligência no mundo digital, perspicácia empresarial e competências de liderança estratégica.

Outro achado significante foi que muitas PMEs dependem muito
das suas necessidades digitais para terceirização perante

Sebastiano Toffaletti

consultorias, vendedores ou outras empresas associadas na

Secretário Geral, PIN-SME

cadeia de valor. A exigência em e-Leadership nas PMEs é
portanto a de liderar consultores, contratantes, vendedores e

Pequenas e médias empresas na Europa
estão fortemente confiantes na liderança
dos seus donos e gestores, particularmente
em mercados onde as TIC podem proporcionar uma vantagem competitiva. A PIN-SME
dá as boas-vindas ao seguimento da
Comissão relativamente à nossa recomendação em também endereçar as exigências
de formação de PMEs como parte da iniciativa em e-Leadership.

outros parceiros e demais pessoal interdisciplinar qualificados.
Adicionalmente, necessidades educativas ao nível de conteúdos
técnicos para PMEs incluem cloud computing, data analytics/big
data analytics e desenvolvimento de aplicações móveis, assim
como desenvolvimento de software, desenvolvimento web e
linguagens e ambientes de programação.
As formações em gestão digital mais úteis incluem enterprise
architecture, governação e administração.

Exigências de aprendizagem - Diversas
e práticas

Outras competências e-Leadership incluíam competências de
comunicação, uma compreensão dos clientes e do mercado,
gestão de mudanças e gestão de projetos, desenvolvimento

A seguinte imagem mostra as exigências em termos de compe-

empresarial e vendas e marketing.

tência reunidas através de pesquisas qualitativas.

Exigências em termos de competência para empresas e PMEs de crescimento rápido reunidas através de pesquisas qualitativas.
• Prever requisitos para a informação

• Creatividade

• Compreender as necessidades dos clientes

• Aprendiz independente

• Orientação de soluções

• Chefia de equipa

• Comunicação

• Culturas, internacionalização

• Big data analytics e ferramentas
• Cloud computing e virtualização
• Projeto e desenvolvimento de
aplicações móveis
• Sistemas empresariais complexos
• Desenvolvimento web e ferramentas
• Arquitetura de Tecnologias da
Informação, arquitetura de
plataforma
• Competências de segurança
• Sistemas ERP
• Redes sociais
Fonte: empirica 2015:

Liderança
Estratégica

Agenda
Digital

Negócios
Digital
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• Relações com clientes e vendas
• Estabelecimento de parcerias
• Desenvolvimento empresarial
• Mudanças organizacionais
• Gestão de projetos
• Otimização de processos
• Marketing estratégico
• Metodologia ágil
• Business analytics
• Análise do mercado
• Competências financeiras

e-Leadership

Competências Digitais para PMEs

A auto-aprendizagem domina uma
cultura de aprendizagem rica e diversa

Peter Kelly
Professor de Práticas, High Growth
Empreendedorismo, Professor Convidade,
Escola de Negócios, Trinity College Dublin,
Professor Convidade, Escola de Design
(MADA), Pontificia Universidad Catolica de
Chile, Santiago

Ander Michelena
CEO e Co-fundador ticketbis.com
Os negócios on-line mostraram-nos a
importância da iteração. Porém, as pessoas
normalmente não entendem que isto afeta o
negócio no seu todo. Uma empresa inovadora tem que iterar em todos os aspectos daquilo que faz: o seu produto, a sua estrutura,
os seus valores nucleares. Perguntamo-nos
constantemente “O que estamos a fazer de
errado? O que é que podemos melhorar?”

Líderes futuros precisam de descobrir e
de delegar poderes aos empresários no
seu meio - a vitalidade dos seus negócios
depende da sua capacidade em abraçar a
oportunidade e explorá-la lucrativamente.

Procura de formatos focalizados,
curtos, flexíveis e económicos

Para além das exigências, foi desenvolvida uma pesquisa de
práticas de aprendizagem em 118 PMEs entre março e maio de
2015. A população não era representativa, portanto havia uma

A pesquisa revelou exigências relativas ao formato e detalhes

certe predisposição perante inquiridos dinamarqueses, mas os

operacionais de formações e de educação: auto-aprendizagem e

resultados ainda assim são esclarecedores.

um formação de um para um é importante visto serem possíveis
apenas breves ausências do trabalho. Projetos de consultoria são

Das 118 PMEs que responderam, 114 comunicaram pelo menos

frequentemente usados para transferir conhecimentos e ganhar

uma “importante” fonte de aprendizagem das 12 fontes de

competências.

aprendizagem constantes na lista. Em média, cada PME nomeou
seis fontes. A aprendizagem ad-hoc foi considerada o formato de

Há uma preferência por formação económica de poucos dias

aprendizagem mais importante para as PMEs. Indústria ou

com horas flexíveis, tendo como alvo problemas empresariais

academias profissionais, assim como ‘aprender com consultores’

acentuados.

também foram citadas com frequência - por 56% e 55%. As

Mas os fundadores e os funcionários chave normalmente têm

instituições de ensino superior são vistas como prestadoras de

bases de Ensino Superior. Tanto a formação focalizada assim

formação, mas principalmente para cursos únicos (49%) e menos

como uma boa base são importantes na busca do e-Leadership.

em termos de programas completos (23%).

100%
90%
80%
70%
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Outro
88%
Incubadoras,
clusters
36%

Universidade / HEI
programas completos
23%

0%

Universidade / HEI
programas completos
49%

10%

Aprendizagem por
consultorias
55%

20%

Outros cursos
e-learning
56%

30%

Coaching / mentoria
profissional
50%

N=118, pesquisa on-line pela empirica
em março - maio de 2015
Fonte: empirica 2015:

40%

Academias
industriais/ profissionais
56%

50%

Percentagem de PMEs que nomearam
cada fonte “importante” de aprendizagem na sua empresa nas áreas das
competências e-Leadership

Auto-aprendizagem ad hoc
70%

60%

Projetar formação e educação em
e-Leadership

As ofertas de e-Leadership podem endereçar todas estas três
áreas de competência ou então focarem-se em uma ou duas das
áreas quando complementam as habilidades e competências já
existentes.

Robert Kopal
Ph.D., Vice Reitor de P&D, Algebra University College

O e-Leadership explora tendências tecnológicas novas ou
emergentes que estejam prontas para serem aplicadas, e por

e-Leadership não é apenas utilizar as TIC
da melhor forma e acrescentar valor à sua
organização. É muito mais do que isso. Tem
a ver com preparação: se você estiver preparado, e-Leadership é uma evolução; se você
estiver desprevenido, e-Leadership será uma
revolução. De qualquer forma, na realidade
digital é uma necessidade para todos.

conseguinte adapta-se à evolução do desenvolvimento digital e à
sua aplicação no mercado. Tendências principais atuais como a
Mobilidade, Cloud Computing, Big Data analytics, Tecnologias de
Redes Sociais, Internet of Things, Tecnologias da Informação de
Experiência de Cliente e Segurança nas Tecnologias da Informação devem ser revistas com regularidade para se manterem
atualizadas.

PMEs e empresas start-up também mostram diversidade na sua

Estas tendências tecnológicas precisam de ser discutidas com as

configuração tecnológica, organizacional e de cadeia de valor, e

PMEs. Assim fizemos, e colaboramos com PMEs de sucesso,

por conseguinte têm necessidades discrepantes ao nível de

incluindo empresas em rápida expansão ansiosas por se

competências e-Leadership, pelo que foi desenvolvida uma

expandirem para além fronteiras. As definições teóricas de

infraestrutura para ofertas de e-Leadership.

e-Leadership e de tecnologias emergentes têm que ser confrontadas com procuras de liderança no mundo real, as necessidades

Em linha com a definição de competências e-Leadership,

das PMEs em termos de competências, e onde as barreiras

qualquer programa de educação em e-Leadership deverá servir a

impedem a entrada de conceitos na conceção de ofertas

meta primária de explorar tecnologias digitais para a inovação.

educativas.

Pesquisa com base na conceção de ofertas educativas

Definição

Inovação e transformação digital
Inteligência no Mundo
Digital +
Inteligência nos Negócios + Competências de
liderança estratégica

Resumo de
competências em
habilidades
e componentes: e-CF
e outros

Tendências
tecnológicas

Necessidades
industriais

Negócios negócios
e desafios de
•
•
•
•

Mobilidade
Cloud computing
Big Data analytics
Redes Sociais
Tecnologias
• Internet of Things

Implicações para o
praticante e competências e-Leadership
em PMEs e start-ups

Tendências tecnológicas
aplicabilidade e
implicações

Cursos e programas
existentes

Competências atuais
insuficiências
e lacunas

Políticas e iniciativas
existentes

Realidade de aprendizagem
e de formação, aquisição de competências

Melhores práticas e
lições aprendidas

Experiências e exigências com Instituições
de Educação Superior e
Executiva

Lacunas entre
oferta e procura de
programas

Fonte: empirica 2015:

Desejos de formato e
de conteúdo
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O que é uma oferta de formação em
e-Leadership ?

Adicionalmente, a oferta deve ter pelo menos:
• Foco em inovação: potencial inovação/transformação
empresarial faz parte da oferta; ou

Dr. Māra Jākobsone
Coordenação da Latvian e-Skills coalition,
Vice-Presidente da LIKTA

• Relevância empresarial: em vez de ser um exercício académico, o foco está na aplicação com um contexto profissional ou

A iniciativa de competências e-Leadership
deverá levar em conta as necessidades
específicas das PMEs, visto o seu contributo
perante os negócios e trabalhos na Europa.
Formação informal a curto prazo, e caminhos personalizados para o desenvolvimento
de competências e-Leadership poderão
complementar o sistema de ensino formal.

organizacional; ou
• Relevância estratégica: a significância da tecnologia para os
negócios é ensinada lado a lado com a sua aplicação
“técnica”.

Novas ofertas de formação em
e-Leadership estão a emergir

Hugo de Sousa

Uma análise de Cursos de Ensino Superior e MOOCs oferecida

Fundador e CEO da ALPHAPPL

por instituições de Ensino superior com PMEs ou empresários em
vista, dirigida a profissionais altamente qualificados, mostrou

Não há e-Leadership sem pessoas. Na
Europa há muita capacidade intelectual
desempregada. Nós temos que continuar a
formar novamente aqueles que trabalham
para um futuro melhor. Os desempregados
deverão ser referidos como “Comutadores
de Carreira”.

que em toda a UE apenas existem 56 programas que cumprem
todos estes três critérios de e-Leadership. Destes, três são
Mestrados Executivos, quatro MBAs, 22 Mestrados em Ciência,
19 outros Mestrados e oito programas que não são Mestrados.
Apenas oito destes duram 12 meses ou menos, seis destes não
são Mestrados e dois são Outros Mestrados. A falta de educação
em e-Leadership é chocante, como também é a oferta limitada

O e-Leadership pode ser descrito como uma combinação de inte-

de programas curtos e focados nas necessidades das PMEs e

ligência empresarial, digital e de liderança, diferente da separa-

start-ups.

ção tradicional entre Tecnologias da Informação e outras funções
MBA em e-Leadership da Algebra University College

de negócio.

em Zagreb (Croácia)
Três critérios são fundamentais ao distinguir uma oferta em
e-Leadership de uma oferta educativa:
• Encaixe em grupo alvo: uma oferta em e-Leadership tem
como alvo donos de negócios e empresários e profissionais
superiores com avançados níveis de competência e poder de
decisão, em vez de estudantes ou profissionais iniciantes.
Para empresas de tamanho médio, o grupo alvo está ao nível
executivo.
• Aplicabilidade digital: Se o assunto não for as próprias
Tecnologias da Informação, a sua aplicabilidade a uma
empresa baseada em Tecnologias da Informação deverá fazer
visivelmente parte do currículo
• Encaixe em nível de competência: os resultados de aprendiza
gem encontram-se acima do nível de bacharelato, ou seja,
podem ser componentes de um curso de Mestrado.
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Caminhos diversos para
e-Leadership são indispensáveis

Á medida que a profundidade das competências e-Leadership
evolui, as necessidades das empresas normalmente tendem ou
para passos adicionais na escada de ascensão do e-Leadership ou
então para a diversificação e complemento das competências

Perfis de competências e-Leadership para líderes de PMEs

existentes no mesmo nível.

normalmente não podem ser adquiridos somente a partir de um
programa de e-Leadership numa universidade. Normalmente

O percurso do e-Leadership pode ir desde a consciencialização e

resultam de experiência durante uma carreira, educação e

curiosidade até uma visão de transformação digital e o seu

formação, e também aprendizagem informal como mentoria.

potencial para a inovação - isso deverá traduzir-se então num
plano de implementação. Eventos informativos e conferências

William Stevens

abertas familiarizam um maior número de indivíduos a partir de

CEO, Tech Tour. www.techtour.com

grupos envolvidos com o tema, estimulando a sua própria visão.

CEOs de empresas e empreendedores estão
a senr desafiados, mais do que nunca, para
agirem de forma a manterem as suas organizações magras e ágeis. Sendo assim, são
essenciais os investimentos e parcerias que
fortaleçam eficazmente e efetivamente as
competências de liderança e os recursos
estratégicos. O papel dos membros de
comissões e acionistas é o de liderar para
vencer estes desafios.

Eventos posteriores mais focalizados poderão satisfazer as suas
necessidades individuais. Fases posteriores poderão incluir
formação em competências e-Leadership mais específicas,
através de programas educativos tradicionais, cursos de
formação específicos, consultoria e a criação conjunta de
conhecimentos.

Strategy
Dev’mt for
ICT intens.
Org

Gestão de vertentes

Agenda
Inovação:
uma visão
estratégica
para PMEs

e-Leadership:
Inovação,
Tecnologia e
Gestão da
Informação

e-Leadership
Skills: New
Technology
and Business
Architecture

Social
Media
Strategy

Cloud
technology

TSP
Exec
Strategy

Tecnológicas
de Inovação
Digital e
IT governance

Business
and IT
alignment

Planning
for
growth

Vertente empresarial

Cyber 
Security&
Resilient
Business
Leading
a Dev
Team

Fonte: empirica 2015:
Parte Gráfica: Tobias Hüsing, empirica,
Kecheng Liu, Maks Belitski,
Weizi Li, Henley Business School,
Alvaro Arenas, IE Business School,
2015

Mestres Exec
em
IT Governance
& Enterprise
IT Architecture
MOOC

Método

Winning
at Customer
Dev’ment
Sales

Partner
management

IT Marketing

Aprendi-zagem
mista

Business
Analytics

Vídeo
& F2F
F2F

Duração

Fases do percurso em e-Leadership
Co-criação

+

<< Intensidade de educação e de formação >>

+

O percurso e-Leadership como infraestrutura para a procura
e oferta de negócios em educação e formação em e-Leadership

Requer consultoria
em avaliação e
estratégia
Consciencialização

Abertura de olhos e
Familiarização

Visão,
Prioritização e
estratégia

1-4 semanas

Formação

2 -5 dias

Educação
Formação e como
fazer
Rompimento &
novos desafios

Maturidade em e-Leadership Empresarial >>
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Aplicação
e Prática
de Habilidades e
Competências

1-5 meses
> 0,5 anos

0,5 / 1
dia
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Os cursos manifestados por instituições em parceria com

Devem existir oportunidades para educadores e formadores

Educação Superior e Executiva mapeiam este percurso, servindo

desenvolverem e oferecerem programas de formação e cursos

diferentes exigências em e-Leadership em diferentes etapas. As

adequados às diferentes fases deste percurso em e-Leadership.

necessidades variam desde operacional a estratégico, e de digital

Para além das universidades e escolas empresariais, os educadores

a empresarial. Potenciais estudantes com experiência empresarial

poderão pertencer a academias profissionais ou industriais,

ou em Tecnologias da Informação podem escolher pontos de

câmaras de comércio, editoras ou organizações formadoras e de

entrada ao nível operacional ou estratégico.

consultoria.
Educadores do Ensino Superior e de formação comercial ou

Pablo Hernandez

semi-comercial estão bem posicionados para oferecer cursos e

Partner, McKinsey & Company

programas, tanto on-line como off-line. Consultoria e coaching

A ‚Generation Spain‘ está focada em jovens
desempregados ao fornecer competências e
habilidades que os empregadores exigem.
Nós estamos a procurar parceiros para
treinar a próxima geração de jovens líderes
de forma pioneira, combinando competências sociais, de prontidão para o trabalho e
de liderança, com foco em profissões digitais
nas indústrias

podem ser personalizados às necessidades específicas da empresa.
Os sistemas de educação e de formação em todos os Estados
Membros da UE precisam de se mexer rapidamente. MOOCs oferecem escalabilidade e um vasto alcance, mas uma pesquisa mostrou
apenas uma cobertura limitado atual em termos de e-Leadership.

Formação e-Leadership por potencial impacto de mercado laboral e ciclo de vida de empresas
Potencial de impacto na disponibilização laboral:

Escalabilidade
Mercado de volume

Fase do ciclo de vida de uma empresa

Inovação e transformação

MOOCs
Formação para produtos de vendedores e certificação
Ofertas de instituições de formação

Start-Up

Scale-Up

Políticas de

Empreendedorismo local
apoiado por incubadoras e clusters
digitais
Empreendedorismo
educação
HE inicial

Capital de
Risco

Empresarial
Cursos HE/Educ. Exec.
e-Leadership curtos

Cursos superiores/Educ. Exec.
programas de e-Leadership

Orientação e Consultadoria
Individual

Fonte: empirica 2015:
Parte Gráfica: Tobias Hüsing, empirica, Kecheng
Liu, Maks Belitski, Weizi Li, Henley Business
School, Alvaro Arenas, IE Business School, 2015
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O mercado bem estabelecido em formação para produtos e
Maks Belitski

vendedores e certificação em formação profissional adicional

Ph.D., Orador em Empreendedorismo,
Henley Business School

não satisfazem extensivamente os requisitos de e-Leadership. Os
cursos rápidos das instituições de educação superior e executiva

Os empresários e PMEs no Reino Unido
vêem a infraestrutura de e-Leadership como
um mecanismo eficiente de reconhecimento,
aplicação, transformação e exploração da
tecnologia. Permite o alinhamento eficaz de
estratégias empresariais com Tecnologias da
Informação para inovar e ganhar clientes.

que endereçam explicitamente o e-Leadership têm um alcance
limitado e os serviços de coaching e de consultoria acarretam
despesas elevadas. A auto-aprendizagem deverá ser considerada
como opção. O maior âmbito para melhorar e educação em
e-Leadership é atualmente visível em MOOCs e aprendizagem
centrada no indivíduo, Educação Superior e Executiva de
pós-graduação com aprendizagem vitalícia, e em prestadores de
formação especialistas.

Steven de Haes
Professor, Gestão de Sistemas de Informação, University of Antwerp, Antwerp
Management School, IT Alignment and
Governance Research Institute

Cinco universidades e escolas empresariais pioneiras

A transformação digital da nossa economia
gera oportunidades de inovação e riscos de
negócios para asPMEs. Líderes em E-Skilled
Business e em Tecnologias da Informação
são os fatores de sucesso fundamentais
para a gestão de ativos digitais como apoio
das Tecnologias da Informação na criação de
valor para as PMEs.

Para endereçar a falta de educação adequada em e-Leadership,
cinco universidades e escolas empresariais procuraram envolver-se com PMEs e empresas em rápida expansão para discutir as
suas necessidades em formação e educação e para desenvolver
programas educativos respetivos.

Valentina Ivanova

Kecheng Liu

Professora Assistente de Tecnologia e de
Serviços de Informação, New Bulgarian
University

Professor de Informática Aplicada, Henley
Business School, University of Reading

Agilidade nos programas HEI permite aos
estudantes e empresas procurarem o máximo valor empresarial como donos das suas
próprias necessidades e metas educativas.

A estratégia e capacidade digitais são
condição prévia para a gestão e utilização
eficazes de recursos de informação que,
por si só, são essenciais para o sucesso de
qualquer negócio que utilize as TIC nas suas
operações empresariais.

Andrea Carugati
Professor Associado, Ph.D., Head IS
Grupo de Pesquisa, Mestre Diretor de Estudos em Tecnologias da Informação, Aarhus
University

Alvaro Arenas
Professor de Sistemas Informáticos na IE
Business School

Competências e-Leadership vão para além
do processo decisório em negócios e em
Tecnologias da Informação. Verdadeiro
e-Leadership tem a ver com entender o timing das decisões para que as organizações
dêem sempre o seu melhor.

Fechar a lacuna em competências e-Leadership exige a colaboração das partes
interessadas em oferta e procura para criar
novasofertas educativas. e-leaders devem
ser adaptáveis e saber resolver problemas
e terem competências administrativas e
habilidades sólidas para explorar tecnologias digitais no seu ramo. A IE Business School
criou um portfólio de cursos para preparar os
estudantes para serem e-leaders futuros.
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A abordagem Agile University:
uma série de cursos de e-Leadership
curtos pela New Bulgarian University

É planeada uma mistura de cursos práticos, técnicos e estratégicos, em resposta às necessidades do grupo alvo:
• Strategy Development for Digital Intensive Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing

No seio do trabalho desenvolvido na New Bulgarian University

• Cloud Technology

(NBU) está o conceito de que

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy

• As PMEs precisam dos conhecimentos e competências que a

• Leading a Development Team.

universidade oferece mas
• não reconhecem as instituições de Ensino Superior

Cursos de meio dia modulares sobre o
crescimento de uma PME, análise de
mredes ídia sociais e de marketing
empresarial em Universidade de Aarhus
- A série e-Leadership

como prestadores de aprendizagem vitalícia.
Para agarrar este desafio, o desenvolvimento dos curso foca em
melhorias curriculares contínuas com base numa metodologia
ágil de inovação com pequenos incrementos. A abordagem
tradicional que segue o modelo em cascata da evolução de
carreira impede uma reação rápida a necessidades de competên-

A Universidade de Aarhus desenvolveu a ‘série e-Leadership’ de

cias variáveis.

quatro cursos com base na captura de exigência. Os cursos
endereçam a necessidade de transferir conhecimentos conden-

As PMEs precisam de flexibilidade - e a Agile University responde

sados em PMEs - de forma a alcançar os resultados de aprendiza-

a estas necessidades.

gem desejados nos cursos de meio dia. Estes cursos foram
amplamente comercializados no ecossistema de PME da

Em vez da NBU oferecer dois a quatro anos de um programa

Universidade e podiam ser pilotados três cursos.

educativo fixo:
• No início do processo educativo as PMEs definirão a sua meta

O objetivo é continuar a oferecer e adaptar estes cursos. As

estratégica e necessidades de negócio.

demonstrações desenvolvidas pela Universidade de Aarhus são:

• As PMEs consultarão com a Universidade e será preparada

• Social Media Strategy

uma oferta educativa a curto prazo.

• Business Analytics

• Será traçada uma lista modular de potenciais ofertas a curto

• Planning/Managing for Growth

prazo.

• Partner management/ virtual business networks.

• As PME selecionarão módulos educativos que proporcionem

Adaptação de dois programas compridos para satisfação das necessidades
das PMEs na Antwerp Management
School

o maior valor ao seu negócio.
• Dá-se início ao “sprint educativo”.
• O sprint é seguido por uma revisão para verificar o que foi
feito e é feita uma análise do processo de forma a propor
melhorias.
• As necessidades empresariais das PMEs são reavaliadas

A carência de oferetas de cursos flexíveis a curto prazo em

relativamente à meta estratégica e

negócios crítico é particularmente acentuada em termos

• Uma nova lista modular de ofertas educativas será traçada

segurança de Tecnologias da Informação, arquitetura e governa-

perante as novas necessidades, trazendo o maior valor para o

ção, e não há ofertas específicas para empresas mais pequenas e

negócio das PMEs.

mais jovens.

A duração do sprint pode ir de uma semana a um semestre.
Este processo de sprint e de revisão pode continuar à medida que
a meta estratégica evolui, numa abordagem de aprendizagem
vitalícia de cooperação entre PME e universidade.
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Na Antwerp Management School, os programas de Mestre

O programa de quatro dias “e-Leadership Skills: New Technology

Executivo em IT governance e em Enterprise Architecture não

and Business Architecture” foi completamente desenvolvido

foram projetados para satisfazerem as necessidades das PMEs e

tendo como alvo as necessidades das PMEs. Embora ainda não

do grupo empresarial alvo.

realizado como curso real, continuará a ser oferecido pela Henley
e está atualmente a ser comercializado como pacote com os

Se ocupar-se da pesquisa de PMEs, a Antwerp Management

outros programas de Educação Executiva “Be Exceptional”.

School pôde adaptar o currículo dos programas de Mestrado e
incluir uma abordagem mais interativa e personalizável de

Para além disso, a Henley escolheu dois workshops organizados

licionar um programa de Mestrado existente.

com o grupo alvo para demonstrar a aplicação da educação
e-Leadership numa situação da vida real.

Com base nos resultados da pesquisa, decidiu-se dar mais ênfase
ao coaching individual no currículo, localizando o serviço mais

Em terceiro lugar, um curso empresarial e de Tecnologias da

para mais perto da consultoria.

Informação foi também redesenhado para de adequar a uma
audiência PME.

Um novo Executivo de Escola Empresarial Programa de Educação para PMEs,
mais dois workshops na Henley
Business School e um MOOC de introdução ao e-Leadership para PMEs

Em quarto lugar, está atualmente a ser produzido um MOOC que
apresenta o grupo alvo ao e-Leadership.

A Henley Business School demonstrou a educação e-Leadership
para PMEs empresariais e de rápido crescimento em quatro
arenas diferentes.
- Acelerar o crescimento e inovação
de uma empresa através do desenvolvimento de competências
e-Leadership eficazes
- Melhorar o desempenho
de uma organização

Liderança
Estratégica

- Competitividade através de estra
tégias digitais e de Tecnologias da
Informação
- Aumentar o volume de negóciospelo
uso eficaz de competências digitais

Líder interdisciplinar híbrido,
liderando equipas multi-nível

Inteligência no
Mundo Digital:
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• Exploração de tendências
digitais
• Alinhamento entre
negócios e Tecnologias da
Informação
• Análise de dados empre
sariais

• Competências de
vendas empresariais
• Marketing estratégico
• Administração e
• Entrada de mercado
• Competências de
investimento

Inteligência nos
Negócios:
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Uma MOOC de revelação e um curso
executivo de PME no Instituto de
Empresa (IE Business School)

Recomendações sobre Políticas

As tecnologias digitais podem ajudar a que as PMEs se tornem

futuro próximo. Estas serão conduzidas pelas partes interessadas

As seguintes recomendações foram propostas para assegurar
que a Europa tenha adequadas competências e-Leadership num
na indústria, nas academias e pelo governo e outras partes

mais competitivas através de mudanças de estratégia e de

interessadas a nível nacional e através de instituições da União

direção, assim como por melhorias em eficiência e eficácia.

Europeia. As recomendações em conjunto formam um organo-

Neste curso, a IE Business School revê a proposta de valor em

grama compreensivo para as medidas a tomar sobre competên-

Tecnologias da Informação e estuda a forma como a transformação tecnológica acrescenta valor.

cias e-Leadership a todos os níveis dentro da UE.

O curso foi lecionado cara a cara no Campus da IE Business

Recomendação 1 – Pesquisa
e formação

School em Madrid e simultaneamente difundida como MOOC.
Foi lecionado por três professores da IE Business School: Alvaro

Nacho de Pinedo

Arenas, Jose Esteves e Silvia Leal.

Empreendedor e Business Angel, ISDI Institute for Internet Development

Com base em resultados empíricos, o curso “Gestão de Inovação

Nós não estamos a viver em tempos de mudança, mas sim numa mudança de tempos.
Os conceitos de liderança, talento, competência e atitude estabelecidos no século
20 devem ser revistos para corresponder ao
ritmo desta nova era digital.

Digital e IT Governance” foi redesenhado e adaptado às
necessidades do grupo alvo. O programa inclui SPOCs (Small
Private Online Courses) e formatos pedagógicos mistos clássicos
combinando fóruns cara a cara com fóruns de discussão on-line.
O programa tem tido êxito e irá ter continuidade para o ano que
vem.

Pesquisas revelaram uma falta de programas de formação em
e-Leadership endereçando PMEs e start-ups na Europa. Isto
aplica-se à educação superior e executiva, formadores e
educadores on-line e mistos. Nenhum destes participantes
possui um portfólio adequado de soluções para endereçar a
necessidade de proporcionar competências e-Leadership num
formato integrado, bem reconhecido e credenciado. Para além
disso, precisam ainda de provar que estão adaptados a tal
formação.
As universidades e escolas de negócios na Europa necessitam de
mudanças fundamentais para se tornarem educadores vitalícios
para profissionais assim como puramente instituições de ensino
superior. O progresso é lento e são precisas medidas para lidar
com
• novos educadores com orientação on-line entrando no merca
do de educação e de formação,
• uma comunidade estudantil internacional diversa com um
comportamento ‘comercial’ diferente e
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Cloud
Computing

Móvel

Sistema
Informáticos
Legacy

COMPETÊNCIAS
DE LIDERANÇA
DIGITAIS

Big Data
Analytics

Pesquisa e
formação

Social
Meios

Internet of
Things

Monitorização e
comparação de
resultados

Coordenação de
partes interessadas

Compromisso com
políticas

Desenvolvimento

Coligações a todos os níveis

Mecanismos de observação

União Europeia

Adoção e Escalabilidade

Governação

Melhores práticas

Estados Membros

Promoção

Comunicação

Cooperação internacional

Partes interessadas

• formação cada vez mais exigente disponibilizada por módulos

e escolas de negócios aumentem os seus esforços de pesquisa e

específicos que podem ser combinados em formato ‘mix-and-

de conceituar ainda mais a sua liderança digital e os fatores

match’: misturar e combinar (’alunos ade boutique’),

organizacionais e humanos para o seu sucesso no contexto
empresarial.

• pedindo também modelos de aprendizagem híbridos para
uma nova qualidade de aprendizagem (por exemplo,

Prof. Mika Helenius

gamification, ambientes de colaboração virtual, exames e

Aalto University, Vice Presidente da
Associação de Processamento de Informação Finlandesa

testes on-line, ofertas de aprendizagem personalizadas, etc.).

Organizações na Europa precisam de recuperar a sua posição competitiva ao melhorar
a sua liderança em inovação empresarial
impulsionada por software. Para melhorar o
fluxo de competências e-Leadership, a Aalto
University lançou dois programas de e-Leadership: um Programa de Mestrado
em Conceção de Serviços Digitais e Engenharia, e um Futuro programa de CIO e
Engenharia de Sistemas de Informação.

Pesquisas mostraram que e-leaders, em particular em PMEs e
start-ups, estão a orientar-se para a chamada estratégia
‘pull-learning’, adquirindo os conhecimentos profissionais de que
precisam por meio de uma variedade de canais, tais como
MOOCs, educação mista e cursos rápidos.
Promover e desenvolver a cooperação entre ensino superior e
indústria/negócios está na ordem do dia da UE para a Modernização do Ensino Superior e é um componente central do programa

Conforme mostrado abaixo, fontes de financiamento europeias

Erasmus+ (2014-2020), em particular através das Strategic and

para o fortalecimento de atividades de pesquisa neste campo

Knowledge Alliances. Estes foram projetados para proporciona-

estão disponíveis e outras poderão ser implementadas ao nível

rem parcerias estruturadas para projetos colaborativos entre

europeu e nacional, sendo que as existentes podem ser modifica-

ensino superior e o setor industrial/empresarial.

das para moldar e estabelecer uma nova agenda de pesquisa
europeia sobre este tema e outros relacionados que sejam de

Para além dos novos tipos e formas de entrega de educação e

importância crucial para a indústria europeia e para o mercado

formação em liderança digital, é necessário que as universidades

de trabalho.

25

e-Leadership

Competências Digitais para PMEs

Ações recomendadas

Financiar oportunidades para implementação

• Formadores, formadores superiores e executivos e consultores

Utilizar as oportunidades de financiamento da Comissão

para mais adiante elaborar e promover e-Leadership e utilizar

Europeia oferecidas pelo:

as oportunidades para cursos de formação e desenvolvimento

• Programa Erasmus+ (http://ec.europa.eu/

de cursos em e-Leadership para executivos de PMEs e de

programmes/erasmus-plus/index_en.htm),

start-ups

• Horizon 2020 e.g. Innovative Training Networks of Individual

• Formadores e professores, Câmaras de Comércio,

Fellowships (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

intermediários, associações setoriais para construção de

desktop/en/),

alianças estratégicas com a indústria para oferecer programas

• CEN Workshop on ICT Skills (http://www.cen.eu/work/areas/

adequados em e-Leadership

ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx)

• Partes interessada para desenvolver novos programas de

• Fundos Sociais e Estruturais da UE (http://ec.europa.eu/

formação com base nas experiências das iniciativas europeias

regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/).

em e-Leadership e as diretrizes de currículos, perfis, rotulagem e

• Portal de acesso às Finanças: http://europa.eu/youreurope/

exemplos de cursos

business/funding-grants/access-to-finance/

• Formadores para adaptar programas e cursos existentes para
satisfazer a procura de PMEs e start-ups para ‘módulos’
e-Leadership , servindo a procura de competências específicas e
indo ao encontro da ‘vontade’ e comportamento ‘comercial’

Bernd Böckenhoff

deste perfil de estudantes, inclusive modelos de aprendizagem

CEO da Academy Cube

híbridos tais como MOOCs

Dar aos líderes empresariais e tomador de
decisõesas competências digitais de que
precisam é fundamental no impulso de um
mundo digital e do sucesso económico da
Europa no século 21. A Academy Cube apoia
o cultivo ativo destas competências e ajuda
as empresas como e os líderes futuros em
tirar proveito de oportunidades emergentes
no mundo digital.

• Universidades e escolas de negócios para implementar o
paradigma de aprendizagem vitalícia e tornarem-se formadores
vitalícios oferecendo educação executiva e programas e cursos
formação de diferentes tipos e perante uma comunidade cada
vez mais diversa em todas as fases do ciclo de vida
• Investigar oportunidades e desenvolver e implementar mais
rapidamente oportunidades de certificação e credenciamento de
terceiros (inclusive oportunidades de certificação conjuntas
entre indústria e universidades) atraentes para grupos alvo

EUROPEAN e-Leadership
CURRICULUM GUIDELINES AND PROFILES
QUALITY LABEL AND SELF-EVALUATION TOOL

numa carreira profissional
• Universidades e escolas de negócios para colocar maior ênfase
em liderança digital como tema de pesquisa fundamental e
desenvolver conceitos apropriados, metodologias e teorias

Access them here: http://eskills-guide.eu/documents/ and

assim como materiais de aprendendizagem

http://eskills-lead.eu/documents/

• Fontes de financiamento europeias para o fortalecimento de
atividades de pesquisa no campo do e-Leadership para moldar e
estabelecer uma nova agenda de pesquisa europeia sobre este

John Higgins

tema e outros relacionados que sejam de importância crucial

Diretor Geral, DIGITALEUROPE

para a indústria europeia e para o mercado de trabalho.

A DIGITALEUROPE está disposta a contribuir para este simples ecossistema de governação focado na indústria, que promoverá
o desenvolvimento de programas, avaliação
de qualidade e reconhecimento de e-Leadership eficazes.
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Recomendação 2 – Parte interessada
coordenação

Peter Hagedoorn
Secretário Geral, EuroCIO
A EuroCIO está orgulhosa em participar na
iniciativa para promover o e-Leadership na
Europa e orgulha-se do facto de que o programa de educação que desenvolveu com
seis universidades europeias e escolas de
negócios foi selecionado para projetar perfis
de currículos e diretrizes em e-Leadership
pan-europeus. Juntament com outras partes
interessadas europeias, estamos a promover
agora ativamente estes resultados para
impulsionar o talento digital e criar transparência no mercado educativo e executivo
superior.

Dada a velocidade atual dos desenvolvimentos, é necessário
continuar a monitorizar partes interessadas a nível nacional e
europeu para fomentar a promoção, governação e atividades de
cooperação em e-Leadership.
Consciencialização das exigências e da procura de competências
e-Leadership, assim como iniciativas e ações políticas relacionadas que não são distribuídas uniformemente pela Europa.
Atividades de comunicação precisam de ser aumentadas a todos
os níveis. Deverá procurar-se sinergia com a pan-europeia com as
campanhas „e-Skills for Jobs“ e „Watify“ (2015 -2016), iniciativas

Recomendação 3 – Monitorização
e análise comparativa

futuras em competências e formação e a “Coligação Principal
para Trabalhos Digitais”.

Ações recomendadas

Os dados quantitativos e estatísticos atuais requerem melhorias

• Melhor coordenar as partes interessada para fomentar a

dinâmicas da oferta e procura das competências e-Leadership.

adicionais para promover um melhor entendimento das
Os dados existentes não correspondem ao conceito de e-Leader-

promoção, governação e atividades de cooperação em

ship.

e-Leadership de maneira coerente e eficiente
• Assegurar a interação e o envolvimento ativo das principais

Competências de liderança digitais enquanto combinação de um

partes interessadas

conjunto de competências de negócio, digitais e estratégicas não

• Encorajar uma tomada de medidas por parte dos governos

podem ser facilmente quantificadas usando conjuntos de dados

nacionais dos Estados Membros, partes interessadas e

existentes. Pesquisas de competências existentes, tais como a

associações, incluindo associações de formadores e professores

PIAAC, usam um conjunto de indicadores de competências

do Ensino Superior

muito vasto para efeitos de e-Leadership. Também não existe

• Indústria para desenvolver e trabalhar a longo prazo, em

emparelhamento profissional de categorias ISCO a trabalhos

sociedades e em cooperação com outras partes interessadas,

qualificados e-Leadership. Pesquisas de mercado são caras e

incluindo associações do setor da indústria Tecnologias da

frequentemente demasiado pequenas para se fazer declarações

Informação e da indústria dos utilizadores das Tecnologias da

comparáveis sobre países. A Big Data analytics merece ser

Informação

explorada.

• Universidades, escolas de negócios, organizações de emprego
e empregadores ativos e sindicatos para promover o uso das

Uma política regular de monitorização e de estabelecimento de

diretrizes europeias e perfis para novos currículos que promovam

pontos de referência na área do e-Leadership - como foi

competências e-Leadership.

praticado desde 2007 pela Comissão Europeia e vários Estados

• Encorajar partes interessadas a tornarem-se parceiros ativos no

Membros para competências de praticantes das TIC - proporcio-

estabelecimento de uma estrutura governamental eficiente

naria a informação que os criadores das políticas precisam sobre

• Propor um modelo de governação adequado para prestar

forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. O Comissão

formação e dar passos no sentido da sua implementação.

Europeia está disposta a continuar estes esforços (incluindo
também atividades de monitorização de política de empreendedorismo digital) em intervalos regulares para medir o progresso
das suas políticas.
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• Facilitar a troca mundial de informação e melhores práticas com

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School at Oxford University

as universidades avançadas, escolas de negócios, organizações
de consultoria no campo da liderança digital

Os tomadores de decisão europeus precisam
de um entendimento sólido sobre como
o rompimento tecnológico, os mercados
de trabalho e os modelos empresariais
desafiam a indústria, políticas, sistemas de
educação e de formação assim como outras
instituições, e as respetivas implicações nas
habilidades e competências e-Leadership
necessárias nos próximos anos para terem
boas hipóteses na crescente competição
mundial pelo talento.

• Continuar a identificar as políticas de melhores práticas e
promover iniciativas de parceria com múltiplas partes
interessadas
• Disseminar os resultados comparativos e exemplos de melhores
práticas, encorajando o desenvolvimento de
plataformas on-line

Recomendação 4 – Compromisso com
políticas

Política de melhores práticas e amostras de iniciativas permitem às
partes interessadas europeias aprenderem com as experiências de
outras partes interessadas. A competição em termos de talento é

Existe um extenso acordo entre partes interessada europeias e

internacional, portanto as atividades de monitorização e de

criadores de políticas, em que a liderança digital e o empreende-

comparação devem ser estendidos para envolver o Japão, EUA e

dorismo serão temas fundamentais de políticas na Europa

Canadá, assim como a China e outros países na Ásia e América

durante os próximos anos, especialmente no contexto da

Latina.

transformação digital da economia. O relatório do Strategic

Isto poderá envolver a cooperação da Comissão Europeia, Eurostat

Policy Forum sobre “Digital Transformation of European Industry

e governos de Estados Membros da UE com agências e instituições

and Enterprises” inclui um conjunto de recomendações de

em países fora da Europa. Mecanismos de cooperação devem

políticas para a transformação digital na UE, inclusive o desen-

endereçar definições e métrica, conjuntos comuns de indicadores e

volvimento do e-Leadership. A Comissão Europeia esteve por

abordagens metodológicas, execução de pesquisas e data analysis,

detrás do lançamento de iniciativas em competências e-Leader-

e devem homogeneizar as fontes de dados existentes.

ship desde 2013, e por detrás das companhas Digital Entrepreneurship Monitor e Watify desde 2015.

Ações recomendadas
• Identificar novas fontes de dados para informação sobre a
oferta e procura de competências e-Leadership, inclusive

Bernhard Rohleder

dados de redes sociais e big data analytics de forma a estabelecer

CEO, Bitkom

um sistema de projeção e de monitorização compreensiva.

A Bitkom está convicta de que há uma
necessidade urgente em reunir o governo,
a indústria e as instituições educativas
governamentais para enfrentar desafios em
liderança digital. Isto aplica-se a nível nacional e europeu. A Bitkom estabeleceu sua
própria academia e coopera de perto com o
governo federal e as instituições do setor de
ensino superior na Alemanha. Na Europa,
a Comissão lançou a iniciativa de e-Leadership como base para uma futura excelência
em economia digital.

• Assegurar que as definições de e-Leadership são adaptadas a
novos desenvolvimentos tecnológicos e empresariais e que estes
se mantenham adequados à criação de políticas
• Analizar dados Eurostat pertinentes e práticas de
monitorizaçãode câmbios com a Ásia e América do Norte
• Desenvolver previsões inovadoras em estimações de figuras de
procura e-Leadership para o estabelecimento de mecanismos
pan-europeus de observação nacionais, permitindo uma
monitorização contínua e comparativa
• Acompanhar novas atividades no campo da liderança digital
mundial e analisar desenvolvimentos e sua respetiva relevância
perante a Europa
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Ações recomendadas

Yves Poilane
CEO, Telcom ParisTech e Vice-President,
Associação Pasc@line

• Os criadores de políticas e partes interessadas nacionais devem
demonstrar o seu compromisso perante competências

A Associação Pasc@line juntou-se agora à
CIGREF e a outros fundamentais intervenientes em França para divulgar a importância das competências e-Leadership. Todos
os parceiros concordam que a abordagem
deve ser dinâmica: as competências para
gestão da transformação digital não são
um destino mas sim uma viagem, viagem
essa que ajuda as empresas inovadoras
a evitar caírem na destruição criativa de
Schumpeter.

e-Leadership e empreendedorismo digital, e aumentar os seus
esforços numa perspectiva de prazo ainda mais longo
• Fundos e programas nacionais a serem especificamente
orientados para a promoção da transformação digital assim
como as competências relacionadas necessárias, inclusive essas
relacionadas com a liderança digital
• Estados Membros de UE devem considerar usar o Fundo de
Desenvolvimento Regional Europeu e o Fundo Social Europeu
para investimento em formação e em projetos de aprendizagem

As atividades e iniciativas estão a emergir lentamente a nível

vitalícia que ajudem as PMEs na transição para a economia

nacional. Primeiros exemplos e melhores casos de práticas foram

digital

identificadas e exibidas em diferentes portais internet da

• Os governos e partes interessadas nacionais devem implemen

Comissão Europeia. Os criadores de políticas e partes interessa-

tar as experiências em melhores práticas utilizando fundos

das nacionais deverão tornar-se mais ativos e mostrar um

provenientes de projetos com êxito

compromisso forte, implementando infraestruturas e iniciativas

• Os Estados Membros devem desenvolver mais os programas de

em cada Estado Membro para que sejam incluídas nas políticas

financiamento ao nível da UE e níveis nacionais para formar e

nacionais.

emparelhar pessoas qualificadas com empresas, especialmente
PMEs
• A Comissão Europeia deve colher informação a partir de projetos
Ana Neves

pertinentes apoiados por estes fundos e mostrar os melhores

Diretora, FCT Foundation for Science and
Technology, Ministério Português da
Educação e Ciência

casos praticados

A Coligação Principal para Trabalhos Digitais
em Portugal em 2015 procurou aumentar o
número de profissionais digitalmente qualificados, em particular as competências
e-Leadership para o impulsio do crescimento
e da competitividade estão a ser fomentadas.

Antonello Busetto
Diretor, Assinform - National Association of
Information Technology Companies
A educação é o habilitador principal para a
inovação e o crescimento e a Assinform pretende trabalhar de perto com o Ministério da
Educação, universidades e a Agency Digital
Italy para assegurar que as competências
e-Leadership para a inovação são promovidas em Itália.

Antonio Saravia
Diretor Auxiliar de Economia Digital em
Red.es, Ministério da Indústria, Energia e
Turismo
A Agenda Digital em Espanha reuniu todas
as várias partes interessadas em prol de
ambiciosos objetivos nacionais. Pretendemos agora realizar uma união nacional em
e-Leadership, começando com o recente
acordo estratégico nacional com a
Telefonica, España Open Future.
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Reconhecimentos
Este contrato de serviço era comissionado pelo Mercado Interno

Agradecemos o apoio e contribuições dos assocados do Comité

da DG da Comissão Europeia, Indústria, Empreendedorismo e

Steering: Kumardev Chatterjee (European Young Innovators

PME's. André Richier, Administrador Principal, Unidade

Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer

KETs, Fabrico Digital e Interoperabilidade, foi nosso contacto em

(Doerffer Leadership Group) e Bo Sejer Frandsen (it-forum).

todo este estudo.
Devem-se reconhecimentos aos Correspondentes Nacionais em
As principais universidades e escolas de negócios, associações

cada Estado Membro da UE da nossa Rede Europeia de Pesquisa

chave e especialistas em empreendedorismo e PMEs contribuí-

Social de Informação (ENIR), aos peritos e participantes da

ram diretamente para o trabalho sob este contrato de serviços.

Conferência Europeia sobre Digital and Key Enabling Technolo-

Gostaríamos de reconhecer especialmente o apoio da Aarhus

gies Skills que teve lugar em Bruxelas nos dias 1 - 2 de junho de

University, Antwerp Management School, Henley Business

2015 e aos oradores, entrevistados e peritos de mesa-redonda

School, IE Business School, INSEAD, New Bulgarian University,

que contribuíram nesta série de eventos por toda a Europa.

PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD e os anfitriões locais dos
Eventos Regional Cluster na Alemanha, Espanha, Finlândia,
Portugal, Reino Unido, França e República Checa.
Os resultados obtidos não teriam sido possíveis sem a generosa
participação de peritos e investidores nacionais provenientes de
todos os Estados Membros da UE que nos apoiaram ao longo de
todo este contrato de serviço, ao responder a pesquisas e
entrevistas online e ao assistir aos eventos organizados.

30

31

e-Leadership
Competências Digitais para PMEs

Mais informação
Comissão Europeia
Mercado Interno da Direção-Geral, Indústria,
Empreendedorismo e PME's
Direção Geral da Inovação e do Fabrico Avançado
Unit F/3 “KETs, Digital Manufacturing and Interoperability“
1049 Bruxelas, Bélgica
e-Mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu

