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Resumo executivo

Como pode saber se a sua empresa 
é verdadeiramente inovadora?
Para fazer a transformação digital de uma empresa, e 
especialmente para se tornar uma empresa de disrupção 
como a Netflix ou a Amazon, os negócios têm de chegar aos 
seus clientes, saber do que eles precisam e responder mais 
rapidamente que nunca. As organizações de maior sucesso 
nos dias de hoje estão a causar disrupção à concorrência 
e a entrar em novos mercados, inovando mais rápida e 
eficazmente. A capacidade de uma empresa inovar não 
tem a ver com a adoção de tecnologias, mas sim com as 
pessoas. Ser inovador requer ultrapassar desafios em quatro 
âmbitos: cultura, competências, organização e gestão de 
riscos. Se os gerir de forma acertada, conseguirá tirar partido 
de tecnologias como computação na cloud e machine 
learning para inovar. O caminho para a inovação deixou de 
ser mistério. Sabemos como os líderes estão a potenciar o 
crescimento através da vantagem competitiva e sabemos 
como o medir. A métrica mais importante é quanto tempo 
uma ideia inovadora leva até chegar a um cliente. Se leva 
meses à sua empresa, como se pode competir com uma 
organização que o faz em dias? É por isso que é fundamental 
saber o tempo de valorização em cada uma das suas equipas 
de produtos. Se o tempo de valorização for curto, há muitas 
métricas e comportamentos de relevo que estão no rumo 
certo. Enquanto líder, ao demonstrar que se preocupa em 
reduzir o tempo de valorização, está a dar orientações claras à 
sua organização.

Na era de 
volatilidade em 
que vivemos, a 
única solução 
é reinventar. A 
única vantagem 
sustentável que 
se pode ter sobre 
terceiros é a 
agilidade, nada 
mais. Porque nada 
mais é sustentável: 
tudo o que criar, 
alguém vai replicar.

Jeff Bezos, fundador da 
Amazon

Não dá para sentir a disrupção até 
ser tarde demais

A palavra «disrupção» evoca uma experiência 
chocante. Pensamos numa chamada telefónica 
que cai ou na perda repentina da ligação à 
Internet. Em termos de disrupção no mundo 
dos negócios, os especialistas sugerem que a 
experiência de sentir a disrupção é muito mais 
difícil de detetar. «Analisámos 3600 empresas. É 
muito raro haver casos famosos de empresas ou 
indústrias que desaparecem completamente por 
causa da disrupção», afirma Omar Abbosh, CEO 
de Multimédia e Tecnologia da Accenture. «O 
que é muito mais comum é a chamada disrupção 
compressora, em que os lucros das empresas se 
contraem cada vez mais com o passar do tempo... 
Isso é um enorme problema, porque a sensação é 
que é normal.»

Por muito que os CEO tenham medo de 
disruptores que apareçam na indústria, talvez 
seja melhor haver mais preocupação com a 
preparação da sua empresa para inovar. Vemos 
três níveis de inovação que ajudam as empresas 
a avançar e a manter-se competitivas: serviços 
incrementalmente melhores (a oferta ao 
cliente), novos agentes de criação de valor que 
preenchem lacunas (ao enfrentar os pontos 
fracos do mercado) e novas experiências para 
o cliente que tirem partido das tecnologias 
emergentes (ofertas inesperadas). São estas 
as inovações que dão às empresas vantagens 
sustentáveis, quota de mercado e fidelização 
do cliente. Em todos os casos, o tempo de 

valorização da sua empresa é a principal métrica 
que prevê o sucesso comercial. Foi um original 
ou um imitador?

A transformação digital consiste em 
chegar a novos clientes

A expressão «transformação digital» tornou-
se um código empresarial para atualizações 
tecnológicas, como a adesão à cloud. No 
entanto, há uma disrupção no modelo 
comercial que está a motivar esta mudança. 
Historicamente, muitas empresas vendem 
produtos por intermediários. Produtos para 
o consumidor por lojas, companhias aéreas 
e hotéis por agentes de viagens e estúdios 
de televisão por canais de TV. Fabricantes 
automóvel por concessionários. Até há 
pouco tempo, as empresas não dispunham 
de uma ligação direta aos consumidores 
dos seus produtos. Mesmo quando fosse 
possível contacto direto, a maioria dos 
vendedores ou empresas de táxis, por 
exemplo, não sabia quem estava nas suas 
lojas ou viaturas. A ligação digital a cada 
cliente é a nova capacidade potenciadora 
da transformação digital. A Netflix sabe o 
que os seus espectadores veem e a Amazon 
sabe o que os seus clientes compram. A Tesla 
sabe como conduz o carro deles. Pense numa 
empresa que fabrica fechaduras. Enviam 
caixas de metal para uma loja de ferragens 
com esperança de as vender. É necessário 
minimizar as devoluções ao abrigo da garantia, 
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Quanto tempo demora à sua empresa para 
transformar uma ideia em valor para o cliente?

CLASSIFIQUE A SUA RAPIDEZ DE INOVAÇÃO

meses
dias

minutos

Valor para o clienteFazer trabalho



Se realizar a sua 
inovação de software 
com o mesmo modelo 
tradicional que um 
ciclo de inovação de 
produto físico, pode 
ser que fique para trás.

mas estas podem servir para encontrar 
problemas no produto, e o departamento de 
TI dá acima de tudo apoio aos colaboradores 
que tratam do design e fabrico. Mas se o 
fabricante de fechaduras criar uma fechadura 
com ligação eletrónica, pode saber quanto 
tempo fica em loja até ser instalada, quantas 
vezes é utilizada, a duração da bateria e 
quando é feita a substituição da fechadura. 
Para se manter competitivo, o fabricante 
de fechaduras tem de criar um aparelho 
eletrónico com capacidades de atualização 
de software, criar um serviço Web IoT seguro, 
criar uma aplicação móvel e configurar um 
data lake para saber como otimizar o produto. 
Os seus criadores e o departamento de TI têm 
de aprender novas tecnologias e executá-las a 
nível global e à escala. É uma transformação 
e é motivada pela necessidade de criar uma 
ligação direta aos clientes.

Para passar por uma transformação digital, 
tem de suportar muita inovação, e muito disso 
é inovação motivada por software. O ritmo 
de desenvolvimento dos produtos físicos é 
relativamente lento, pelo que os processos de 
desenvolvimento atuais tendem a ser lentos. 
Se realizar a sua inovação de software com o 
mesmo modelo tradicional que um ciclo de 
inovação de produto físico, pode ser que fique 
para trás. Os vencedores na transformação 
digital inovaram rapidamente no sentido de 
personalizar a experiência dos clientes, tirar 
partido das análises de clientes, gerir novos 
canais de comunicação direta com os clientes 
e aceitar as mudanças rápidas. Recorreram 

à computação na cloud para suportar um 
enorme aumento de escala e alcance global 
das suas operações. Vemos isto em primeira 
mão porque a AWS é um dos principais 
fornecedores e parceiros nas maiores e mais 
bem-sucedidas transformações digitais.

Quatro inimigos da inovação: cultura, 
competências, organização e risco

Se a grande maioria de líderes empresariais 
concorda que a sua empresa tem de passar por 
uma transformação digital para sobreviver, 
por que não potenciam os seus motores de 
inovação no sentido de chegar ao futuro antes 
da concorrência? Na verdade, as empresas 
e os departamentos de TI encontram-se 
num delicado equilíbrio entre o mundo 
tradicional e o novo. No mundo tradicional, 
os colaboradores trabalham no computador 
à secretária, os canais de vendas são 
sobretudo indiretos, as fábricas e cadeias de 
abastecimento usam muito papel e recursos 
offline e o marketing é feito por anúncios 
na televisão, rádio e imprensa. No mundo 
novo, as TI criam aplicações de produtividade 
móvel para colaboradores e a automatização 
é omnipresente e integrada. As fábricas e 
cadeias de abastecimento estão ligadas e 
instrumentalizadas detalhadamente, no 
sentido de otimizar a qualidade e minimizar 
os trabalhos em curso, as vendas e entregas 
estão diretamente ligadas ao utilizador final, 
os produtos comunicam constantemente 
com o fornecedor e todas as vozes dos 
clientes ouvem-se imediatamente em todo o 
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mundo, graças às redes sociais. As TI já não 
são simplesmente um centro de custos que 
dá suporte aos colaboradores. A tecnologia 
tornou-se o negócio. Ao trabalharmos na 
transformação digital para as maiores empresas 
do mundo, surgem quatro padrões que 
comuns que impedem a inovação: cultura, 
competências, organização e risco.

A cultura é um conjunto de ideias e acordos  
de operação comuns numa organização.  
É difícil manter uma cultura consistente em 
toda uma organização. Demora tempo a criar 
ou mudar uma cultura e é muito fácil destruí-
la. Muitas organizações não têm princípios 
focados ou cresceram graças a aquisições, 
tendo uma cultura de «tribos em guerra» que 
torna certas partes da empresa disfuncionais. 
A cultura começa com o CEO e reflete-se em 
quem este contrata ou promove e em como 
se gerem incentivos, objetivos e tomada de 
decisões na organização. Uma tomada de 
decisões lenta e centralizada, falta de confiança 
e ciclos de feedback ineficazes impedem 
muitas transformações na empresa. Jeff Bezos 
criou uma cultura de princípios de liderança 
e práticas de feedback de cliente na Amazon. 
Esta cultura transformou-se numa empresa 
grande, em rápido crescimento e diversificada. 
Reed Hastings otimizou a Netflix para garantir 
a máxima agilidade, focando-se num só 
produto, centralizando a equipa e recorrendo 
a uma cultura de alta confiança, liberdade 
e responsabilidade, criando uma vantagem 
sustentada difícil de replicar.

A falta de competências é normalmente 
considerada impeditiva da adoção de 
tecnologias. À medida que o avanço tecnológico 
se torna mais rápido, não é prático encarar 
as competências como algo fixo, recrutado 
na construção de uma equipa que vai realizar 
um projeto com uma tecnologia específica. As 
competências tecnológicas são continuamente 
desenvolvidas por equipas de desenvolvedores 
que exploram novas tecnologias à medida 
que estas aparecem e atingem a maturação. 
Os líderes devem promover uma cultura 
de «organização de aprendizagens» em 
que as novas ideias sejam exploradas e 
partilhadas de forma natural. Para que a 
cultura de aprendizagem funcione bem, os 
líderes oferecem incentivos que motivam os 
trabalhadores a aprender novas competências e 
a manter-se na empresa quando se tornam mais 
experientes. Existe sempre um mercado para as 
mais recentes e valiosas competências, o que 
faz os colaboradores mudarem para empregos 
melhor pagos. Eis um exemplo radical: a 
Netflix tem um processo de compensação 
anual chamado «mark-to-market», em que os 
colaboradores recebem o valor que receberiam 
se fossem contratados hoje, sabendo o que 
sabem hoje. Tendo em conta que a Netflix está 
deliberadamente na vanguarda das tecnologias, 
isto contribui para criar e manter uma das 
mais experientes e competentes organizações 
de desenvolvimento, sendo também uma das 
mais bem pagas. Para saber mais sobre como 
a Netflix trata da sua gestão de talentos, leia 

A rapidez de 
disponibilidade 
dos dados decide 
a velocidade de 
tomada de decisões.
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A Organização é 
o obstáculo mais 
importante a 
ultrapassar no seu 
percurso para a 
transformação digital.

o livro Powerful, de Patty McCord. Mas tenha 
cuidado: os líderes de RH tradicionais ficam 
com a cabeça virada do avesso com este livro! 
Uma abordagem mais realista pode ser um 
programa de incentivos de competências em 
que as tecnologias mais procuradas implicam 
bónus correntes para quem tenha ou obtenha as 
respetivas competências.

A Organização é o obstáculo mais importante a 
ultrapassar no seu percurso para a transformação 
digital. As organizações de vanguarda passaram 
de equipas de projetos para equipas de produtos. 
Trata-se de uma mudança crítica que reflete a 
nova realidade dos negócios: os produtos têm de 
continuar a evoluir para se manterem relevantes. 
O trabalho de uma equipa de desenvolvimento 
é tratar da melhoria contínua do seu produto. 
Não existem razões técnicas para os serviços de 
software não poderem ser atualizados muitas 
vezes por dia, mas isso demora muito tempo em 
organizações que transferem produtos de equipas 
de desenvolvimento para equipas de operações. 
O DevOps é um modelo organizacional em que as 
equipas de produtos desenvolvem, implantam e 
estão à disposição para os seus serviços. Werner 
Vogels, CTO da Amazon, publicou um estudo 
em 2006 em que chamava a isto «execute o que 
criou». Existe uma separação entre o negócio e 
a organização de desenvolvimento na maioria 
das empresas, o que não acontece na Amazon 

ou na Netflix. Na Amazon Web Services (AWS), 
cada equipa tem a sua própria planificação, 
desenvolve o seu serviço e opera-o. Recebem 
efetivos, orçamento e objetivos de crescimento, 
e atuam como uma unidade relativamente 
fechada. São «equipas de 2 pizzas», 
relativamente pequenas e colocalizadas. 
Os grupos de equipas próximas respondem 
perante um diretor geral, a quem pertence a 
planificação de produto, desenvolvimento e 
operações globais, e que distribui recursos e 
cria novas equipas conforme necessário. Estes 
grupos encontram-se sob a égide de VP e SVP 
que respondem perante o CEO. Não existe o 
conceito de negócios separados na AWS porque 
os gestores de produtos fazem parte de cada 
equipa. As organizações de vendas e marketing 
são separadas, mas incluem as suas próprias 
equipas de desenvolvimento para criação 
de recursos internos, organizadas na mesma 
linha. Outra vantagem das equipas centradas 
em produtos é o facto de fazerem uma gestão 
autónoma natural das suas lacunas técnicas 
em vez de as acumular, e não criam o tipo de 
limitação operacional que ocorre quando um 
projeto é entregue por uma equipa que passa 
imediatamente para outros projetos.

O risco costuma ser considerado um motivo de 
impedimento da inovação. Quando tentamos 
perceber como a aversão ao risco afeta a 
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Um dos principais 
riscos que um 
negócio tem é 
perder a vantagem 
competitiva devido 
a falta de inovação...

tomada de decisões, vemos que o conselho de 
administração é o principal influenciador no 
perfil de conformidade e tolerância a riscos de 
uma empresa. Os conselhos de administração 
implementam a supervisão financeira do CFO 
e representam os interesses dos acionistas em 
capital e investimento. Um dos principais riscos 
que uma empresa tem é perder a vantagem 
competitiva devido a falta de inovação, mas 
a estratégia de inovação a longo prazo de 
muitas empresas tende a ser estancada pela 
aversão aos riscos a curto prazo. Normalmente, 
os conselhos de administração dividem-se em 
várias comissões, com diferentes perfis de risco 
e preocupações. A política de compensação 
global da empresa é também uma questão que 
preocupa os conselhos. Isto afeta a flexibilidade 
que a empresa tem em termos de ações, bónus 
e incentivos. Se for proposto um programa de 
incentivos a competências,  
é provável que precise de apoio alargado. 
O risco de aumentar os custos com a folha 
salarial é compensado por uma promessa 
de melhor retenção dos colaboradores e 
resultados comerciais devido à inovação. 
As políticas de compensação em empresas 
inovadoras como a Amazon e a Netflix têm 
uma proporção relativamente grande de 
compensação em ações, sem bónus monetários. 
Isto cria incentivos a mais longo prazo para os 
colaboradores. Os conselhos de administração 
são também responsáveis pela sucessão 
dos executivos, mas podem nem sempre 
dar prioridade às competências técnicas na 
seleção dos líderes da empresa. À medida 
que a tecnologia é cada vez mais central para 

a definição de um negócio, os conselhos de 
administração começam a dar resposta a esta 
lacuna. As empresas inovadoras lideradas 
pelos fundadores, como a Amazon, a Netflix 
e até a CapitalOne, tendem a ter uma visão a 
longo prazo e um suporte mais abrangente em 
termos de investimento e inovação.

Três passos para a inovação: tempo 
de valorização, cloud nativa à escala e 
migração estratégica

Em apenas oito anos (entre 2010 e 2018), 151 
empresas desapareceram da lista da Fortune 
500, uma rotatividade superior ao total 
dos últimos 50 anos. Porquê? Isto acontece 
porque a tecnologia redefiniu o potencial 
da experiência do cliente e poucas empresas 
redefiniram a sua abordagem aos clientes. 
Entender como fazer a disrupção digital dos 
modelos de negócios é possivelmente a parte 
mais fácil do percurso. Estar pronto e ser capaz 
de fazer esta disrupção já é bem diferente. No 
entanto, os padrões de preparação já começam 
a ser familiares. São uma combinação de 
rapidez operacional, capacidade distribuída e 
uma estratégia de cloud eficaz.

O tempo de valorização é uma nova métrica 
fundamental para a inovação. Quando as 
suas equipas investem em trabalho, quanto 
tempo é necessário para esse trabalho gerar 
valor para o cliente? Na maioria das empresas, 
o tempo de valorização mede-se em meses. 
Em alguns casos, mede-se em dias. No caso 
dos disruptores, os criadores de categorias, 
pode medir-se em minutos. Estas empresas 
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Cultura Competências Organização Risco

Sistemas de liderança e feedback Formação e compensação Compartimentação de 
projetos para produtos

Preocupações ao nível do conselho 
de administração e finanças



Não existe economia 
de escala no 
software, fazer muitas 
mudanças mais 
pequenas é melhor e 
as organizações mais 
inovadores recorrem a 
tecnologias de entrega 
contínua como forma 
de otimizar o tempo de 
valorização.

podem ficar a saber de uma oportunidade 
para melhorar a experiência do cliente quando 
chegam ao trabalho, atualizar o software e 
implantar essa mudança antes do almoço. 
O foco no tempo de valorização obriga a 
mudanças pequenas e mais incrementais 
que são mais fáceis de testar, implantar e 
reverter, reduzindo bastante o risco. Não existe 
economia de escala no software, as mudanças 
mais pequenas são melhores e as organizações 
mais inovadores recorrem a tecnologias de 
entrega contínua como forma de otimizar o 
tempo de valorização.

A tendência para tentar criar uma arquitetura 
de TI comum definida centralmente também 
se tornou uma contracorrente. As organizações 
inovadoras otimizam a sua capacidade de 
evoluir e explorar novas tecnologias à medida 
que surgem. Pode tornar-se complexo, mas 
o melhor a fazer é criar uma organização de 
aprendizagem que partilhe o que sabe e vá 
resolvendo as lacunas técnicas.

Escala é ter uma capacidade globalmente 
distribuída e otimizada de desenvolver 
e realizar aplicações em larga escala na 
cloud. Ter uma arquitetura nativa na cloud 
para aplicações dá ao negócio a maior 
flexibilidade em termos de escala, otimização 
de custos e disponibilidade permanente. 
Recursos na cloud, como armazenamento, 

potência de computação e software devem ser 
autónomos, de modo a que não haja atrasos no 
aprovisionamento de recursos para desenvolver 
ou executar aplicações. Os recursos na cloud 
devem ser altamente utilizados, o que significa 
que quando não são utilizados não custam 
dinheiro, porque os recursos não utilizados 
estão desativados. Suponhamos que um recurso 
de datacenter tem uma utilização média de 
10% desde a sua instalação até ao momento 
em que é descontinuado, alguns uns anos mais 
tarde. Um recurso cloud elástico alocado apenas 
quando necessário tem uma utilização média de 
40% para suportar a mesma carga de trabalho, 
sendo uma poupança líquida com necessidade 
de um quarto da capacidade. Se a carga de 
trabalho for otimizada, o seu custo de operação 
é imediatamente reduzido, ao contrário dos 
custos de datacenter que são fixados de início. 
O benefício à escala da arquitetura nativa da 
cloud é o facto de os seus recursos poderem ter 
o tamanho de que a sua organização precisa, seja 
quando e onde for no mundo.

As cargas de trabalho estratégicas estão a 
passar para a cloud. Ao longo dos últimos 
anos, cada vez mais organizações decidiram 
que operar datacenters não é uma vantagem 
distinta para os seus negócios, e à medida que 
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os edifícios dos datacenters atingem o fim 
de vida, estas organizações consolidam e 
migram as cargas de trabalho estratégicas 
para a cloud. Algumas cargas de trabalho são 
substituídas por produtos em SaaS, outras 
migram-se sem sofrer alterações, mas a 
maioria das cargas de trabalho estratégicas 
e críticas para o negócio requerem opções de 
planeamento de continuidade comercial ou 
recuperação de desastres. Nas indústrias com 
regulamentações, as regras de conformidade 
implicam uma vistoria anual dos auditores 
para demonstrar que as aplicações 
podem efetuar a ativação pós-falha entre 
datacenters. É um processo dispendioso, 
stressante, moroso e maioritariamente 
manual. No caso de uma real avaria de um 
datacenter, raramente é uma situação que 
decorre sem solavancos, e há muitas histórias 
de desastres, não obstante o investimento 
obrigatório em redundância. Nos últimos 
anos, líderes de indústria como a Amazon 
e a Netflix, e start-ups como a Gremlin 
Inc., desenvolveram práticas de «Chaos 
Engineering», que testam continuamente se 
essas estratégias de mitigação de falhas são 
eficazes. A automatização e estandardização 
das ofertas de cloud proporciona uma 
oportunidade de criar padrões comuns 

de recuperação de desastres que podem ser 
produzidos e testados com fiabilidade, dando 
oportunidade de passar dos assustadores testes 
anuais de recuperação de desastres para uma 
resiliência automática contínua. Também vimos 
uma mudança semelhante no caso das políticas 
de segurança, das auditorias ocasionais para 
a conformidade contínua automática baseada 
em registos à prova de violação, que captam 
tudo o que acontece na cloud. A elevada 
taxa de mudança associada às organizações 
inovadoras implica que as auditorias manuais de 
recuperação de desastres e conformidade que 
acontecem todos os anos não sejam úteis, sendo 
necessárias resiliência e conformidade contínuas 
e automatizadas. Como resultado, as cargas de 
trabalho estratégicas devidamente arquitetadas 
na cloud são mais robustas e existe um impacto 
comercial muito menor em caso de avarias.

Para concluir, são necessárias muitas mudanças 
para navegar na transformação digital ou 
migração para a cloud e para adotar novas 
tecnologias em geral. No entanto, o fator de 
sucesso mais importante consiste em possibilitar 
a inovação rápida ao fazer mudanças em muitos 
pequenos incrementos, numa organização à 
base de produtos que esteja focada em reduzir o 
tempo de valorização.

Rapidez

Tempo de valorização

Escala

Capacidade otimizada 
distribuída

Estratégico

Substituição de datacenters com 
cargas de trabalho críticas



Saiba como acelerar a inovação com estes 

ótimos livros:

Sistemas de liderança e feedback

«Ahead in the Cloud», de Stephen Orban

«A Seat at the Table», de Mark Schwartz

«War and Peace and IT: Business Leadership, 

Technology, and Success in the Digital Age», 

de Mark Schwartz

Formação e compensação

«Powerful: Building a Culture of Freedom and 

Responsibility», de Patty McCord

Mudar de projetos para produtos

«Project to Product», de Mik Kersten

«The DevOps Handbook», de Gene Kim, et. al.

Lista de leitura
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Tem perguntas sobre estratégia da cloud?
Encontre-o no LinkedIn @AdrianCockcroft ou no Twitter @adrianco

Ler mais ideias de 
líderes da AWS
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Adrian Cockcroft é VP de Arquitetura da Cloud na Amazon Web Services.

Adrian tem uma longa carreira na vanguarda das tecnologias e tem um 
fascínio pelo futuro. No seu cargo na AWS, Cockcroft foca-se nas necessidades 
dos clientes nativos na cloud e que apostam tudo, sendo líder da equipa de 
desenvolvimento da comunidade open-source da AWS.
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