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Nota Prévia
O propósito do presente trabalho é sensibilizar o tecido empresarial para a necessidade
de introduzir mudanças nos processos de gestão, utilizando metodologias que permitam
aumentar os níveis de profissionalização e de eficiência nas empresas.
A oportunidade e a importância do tema têm vindo a ser colocadas em evidência por
força das situações de crise, tensões, conflitos geoestratégicos, etc., que geram
incerteza, dificuldades acrescidas nas empresas, aumentando os riscos do negócio,
requerendo, por isso, maior vigilância e rigor na gestão.
Por outro lado, os aumentos significativos dos preços dos materiais de construção, das
matérias-primas, combustíveis e mão-de-obra, entre outros, refletem o acumulado das
situações referidas e outras relacionadas.
Sucintamente, vejamos algumas:
 Em 2010/2014, o contexto era de crise económica da conjuntura por efeito das
políticas de austeridade e dificuldades das entidades públicas em se financiarem
nos mercados internacionais. Neste período, a maioria das empresas do setor do
comércio de materiais de construção (SCMC), e de outros setores, enfrentou
grandes dificuldades para sustentar os negócios.
 Em finais de 2019 surge a crise pandémica COVID-19, que implicou restrições
impostas pelo confinamento, gerando diminuição nas vendas e precaridade nos
negócios que se refletiu negativamente na gestão das PME, colocando em risco de
insolvência boa parte das mesmas.
 Durante os períodos referidos, surgiram tensões geoestratégicas relacionadas
com a “guerra comercial” (China/EUA), por força da subida das taxas aplicadas às
importações.
 Mais recentemente, em 2022, eclodiu em plena Europa uma guerra de
consequências ainda imprevisíveis, mas que já está a agravar as tensões
inflacionistas e a provocar uma crise energética.
Acresce referir que é durante este período que emerge a quarta revolução industrial,
“Indústria 4.0”, que veio realçar a importância da inovação pela integração digital dos
processos e da economia circular como prioridades para o aumento da produtividade,
da ecoeficiência e da sustentabilidade ambiental, que estão a proporcionar mudanças
significativas nos objetivos da gestão empresarial.
Tudo isto determina novos desafios e complexidade na gestão, requerendo novas
metodologias, como o Data-Driven, que ajudem à tomada de decisões para assegurar o
desenvolvimento sustentável dos negócios.
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O que é o Data-Driven?

O termo Data-Driven (orientação por dados) também designado por Data-Driven
Marketing, significa que os processos de decisão das empresas são suportados em dados
de informação ou indicadores, na experiência e conhecimento sobre as principais
variáveis do negócio.
No fundo, trata-se de uma metodologia para sistematizar informação com vista a
tomadas de decisão (estratégicas, de inovação, de promoção, de investimento, …) e
avaliar o desempenho do negócio e das equipas, entre outras, em função das metas
definidas.
Como obter e preparar tais dados e para que servem são condições essenciais para
implementar esta metodologia e obter melhorias na gestão.
Importa salientar que gestão Data-Driven pode determinar mudanças culturais nas
empresas, porque os processos de gestão praticados com base no “acho que”, “tenho
palpites” ou “feelings especiais para…”, deixam de acontecer.

A oportunidade da decisão depende, naturalmente, da
ponderação de vários fatores, designadamente dos
meios disponíveis (humanos e materiais) para recolher
e tratar informação adequada à necessidade de
promover mudanças (organizativas, comportamentais,
entre outras) na gestão.
Ou seja, as decisões das empresas passam a ser
orientadas tendo por base:
“Os dados mostram que (…)”.
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“Logo, a decisão é (…)”.

Como funciona o Data-Driven
O Data-Driven é praticado, principalmente, por grandes e médias empresas que
valorizam critérios de rigor e profissionalismo na gestão.
O funcionamento tem por base a seleção, a recolha e o tratamento de dados para obter
informações e indicadores, de forma sistematizada, com vista a conhecer, p.e.:
 A evolução dos negócios a nível geral, nos principais segmentos de mercado da
empresa;
 As tendências da procura dirigida à oferta da empresa;
 Os fatores de competitividade sensíveis para os
mercados-alvo;
 Os contributos dos principais produtos para os resultados;
 A produtividade da mão-de-obra;
 As necessidades de investimento;
 A rendibilidade do negócio.
Ou seja, nesta metodologia nada será deixado ao acaso ou improvisado quando se
trata de conhecer o que é mais importante para tomar decisões.
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Acresce que, para funcionar em pleno, é essencial:
 Resumir o que se pretende decidir com base em indicadores;
 Complementar informação com valores;
 Interpretar a situação vigente, destacando o que é prioritário decidir.

Complementar

Resumir

Interpretar

Destacar o que é
relevante e as prioridades

Principais indicadores
e unificar canais.

Calcular métricas e variações.

A seleção das fontes para recolher informação e gerar indicadores podem variar em
função do que se pretende decidir.
Vejamos alguns exemplos de fontes:
 Dados elaborados por confederações e/ou associações empresariais setoriais
(são relevantes, nomeadamente, para conhecer a evolução dos negócios a
nível dos setores, segmentos ou tipo de obra); 1
 Entidades oficiais (INE, Banco de Portugal, IAPMEI, AICEP, etc.)
disponibilizam informação sobre, p.e., As exportações por
mercados, por produtos/códigos pautais, indicadores
económicos e financeiros por CAE de atividade, etc.;
 Os dados da contabilidade (IES) da empresa (são importantes
para ter indicadores da atividade, como Vendas Totais,
Margem Bruta das Vendas, Produtividade, Valor dos Stocks,
Clientes, Fornecedores, Rendibilidade)
 Inquéritos ou estudos setoriais com interesse para comparar dados;
A APCMC dispõe de dados de informação relevantes sobre a evolução dos principais segmentos de
mercado por tipo de obra e do setor em geral.

1
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 Relatórios sobre visitas de potenciais clientes ao website;
 Redes sociais (a participação sinaliza o sentimento e o feedback dos mercadosalvo à divulgação da oferta).

Vejamos alguns indicadores úteis para esta metodologia, tais como:

Indicadores de Vendas
 Vendas totais, por famílias de produtos
ou serviços mais relevantes;
 Idem, Online;
 Idem, por Mercados;
 Idem, por Clientes.
Permitem conhecer o que é mais valioso no
mercado-alvo da empresa e se os negócios estão (ou não) em linha com a evolução
prevista. 2
Indicadores de marketing/comunicação







Novos contactos, potenciais clientes (via email, site, redes sociais, p.e.);
Pedidos de propostas concretizadas em negócios;
Situação dos clientes atuais (dinâmicas e maturidade digital);
Novos mercados;
Reclamações;
Posicionamento.

Servem para avaliar o desempenho do marketing e
sinalizar em que medida é necessário decidir sobre
novas estratégias de comunicação ou rever o que
existe para melhorar.

Indicadores de posicionamento da empresa/concorrência





As posições da concorrência;
O nível médio de preços praticados;
As quotas de mercado;
Os meios de comunicação para atingir os mercados-alvo.

Servem para avaliar em que medida é necessário reposicionar e/ou diferenciar a oferta
(imagem, preço, qualidade, garantias, etc.) face à concorrência no mesmo segmento de
mercado.

Se as empresas dispõem de departamentos de gestão financeira, comercial, ou de marketing, podem
gerar indicadores para orientar e/ou controlar a gestão

2
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Indicadores económicos:

Produtividade da mão-de-obra
Margem de
comercialização do
negócio (ou Margem
Bruta)

=

Rendibilidade do negócio =
Rotação de stocks

=

=

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑜𝑜)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑒𝑒/𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐿𝐿í𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑒𝑒/𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑚𝑚
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Servem para avaliar a gestão económica e saber em que
medida se deverá agir para melhorar a economia da empresa,
designadamente ao nível da produtividade, margens de
comercialização, otimização dos stocks (avaliar a rotatividade
dos stocks significa o número de vezes necessárias para repor
o stock no
armazém
num
determinado
período…),
rendibilidade, etc.
A avaliação dos dados para a tomada de decisão a nível económico poderá passar por
estratégias e ações para, p.e.:





Aumentar vendas e/ou diversificar mercados;
Redefinir/alterar margens de comercialização;
Otimizar a gestão de stocks;
Racionalizar os encargos com o pessoal.

Indicadores financeiros

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 =
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

× 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Vejamos, sinteticamente, o que significam e para que servem:

Autonomia Financeira (AF): Serve para avaliar o grau de endividamento da empresa
e a capacidade de suportar novos investimentos.
AF < 15%

AF > 25%

AF > 50%

Insuficiente

Suficiente

Boa

Liquidez Geral (LG): Serve para avaliar a capacidade da empresa para liquidar os
débitos de curto prazo e se é possível acomodar novos investimentos.
LG < 1

LG = 1

LG > 1

Insuficiente

Suficiente

Boa
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Fundo de maneio (FM): Serve para avaliar se a empresa dispõe, na prática, de
“almofada financeira” para assegurar a gestão corrente.
Ativo Corrente > Passivo Corrente

Ativo Corrente < Passivo Corrente

FM positivo

FM negativo

Tudo deve ser feito para o manter
porque reflete situação de equilíbrio.

Importa decidir sobre políticas, prazos
e condições de recebimento (PMR) e
de pagamento (PMP).

Sintetizando:
 O Data-Driven funciona com base em dados
de informação e indicadores (vendas,
marketing, económicos, financeiros, …)
para suportar as decisões da gestão;
 Uma “empresa Data-Driven” significa que a
empresa tem capacidades para fazer análises
com vista a identificar necessidades,
ineficiências, e a definir estratégias para as colmatar de forma sustentada.
Acresce referir que esta metodologia não implica excesso de burocracias
administrativas, rigidez e complexidade nos seus processos. Bem pelo contrário, requer:
 Flexibilidade e segurança na tomada de decisões;
 Objetividade e rigor na interpretação dos dados;
 Gradualismo nas mudanças.
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Como implementar o Data-Driven nas empresas do SCMC
Sob o ponto de vista funcional, o Data-Driven
dificuldades relevantes, pelo que poderá ser
praticado em qualquer tipo de empresa, desde
que possua condições para recolher e tratar
dados de informação para o que pretende
avaliar e decidir.

não

implica

Contudo, há que ter em conta que boa parte das
empresas do SCMC não dispõe de condições
estruturais para o fazer, porque não dispõe de dimensão suficiente para ter um
departamento de marketing e de gestão financeira, p.e., que permite recolher, tratar
informação e ter indicadores de forma sistemática.
Por isso, há que ajustar o Data-Driven aos recursos, capacidades e competências das
empresas. Para colmatar a falta de condições, a recomendação é recorrer a entidades
externas com conhecimento e experiência que possam ajudar as empresas a ter
informação e indicadores sobre a atividade 3.
Como se depreende do anteriormente explanado, implementar esta metodologia
implica:
 Saber o que pretende conhecer para decidir e
em que momento;
 Definir o tipo de informação essencial para o
efeito.
Também implica conhecer, previamente, o estado
geral da organização da empresa, bem como o nível de
abertura das equipas para adotar novos processos.
Mas, vejamos um exemplo, simples, aplicável a
qualquer tipo de empresa, e que ajuda a perceber a importância da metodologia DataDriven na tomada de decisão. Assim temos:
 Resumir o que se pretende: Expandir os negócios da empresa pelo aumento das
vendas;
 Complementar: Quantificar (valor, percentagens, …) do aumento;
 Interpretar: Conhecer a situação de partida e o que é prioritário promover.
Após definição dos dois primeiros pontos, importa dar resposta à seguinte questão:

Os indicadores económicos e financeiros podem ser obtidos junto dos gabinetes de contabilidade das
empresas, com base em elementos do fecho de contas anual.

3
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Como realizar a promoção da oferta da empresa junto dos
mercados-alvo?
Para tal, há que reunir informação sobre os clientes-alvo (quem
são, principais necessidades, preferências, etc.) para preparar as
ações dirigidas ao segmento em que se integram.
Vamos considerar dois (2) tipos de fontes para recolher dados:
Interna:
 Sobre clientes ativos da empresa, pelo registo da faturação;
 Idem, através de contactos (pessoais e online) ou de inquéritos já realizados,
p.e.
Externa:
 Relativa ao setor onde se integra a empresa, que pode ser obtida junto de
confederações e associações empresariais;
 Idem, junto de entidades, como AICEP (caso se trate de mercados externos),
INE (instituto Nacional de Estatística), BP (Banco de Portugal) e outras. 4
Com base nestes dados, importa caraterizar o perfil dos
clientes-alvo: 5
 A identificação (empresa, profissional,
particular, …) e meios de contacto;
 Os meios que utilizam para comprar (físicos
e/ou digitais);
 Idem, como os clientes chegam à oferta da
empresa (via e-mail, website, redes sociais, etc.);
 As necessidades que manifestam e o potencial das mesmas para realizar
negócios;
 Como valorizam os tipos de abordagem (personalizada ou não).
Ou seja, com base na informação referida é possível conceber as ações por fases:
a) Criar uma base de dados

Reitera-se que A APCMC dispõe de informação sobre a evolução dos negócios – Construção e Materiais
de Construção, que importa conhecer por ser uma ferramenta, única no setor, de previsão das atividades
e que sinaliza tendências dos negócios para o curto-médio prazo.
5
No fundo trata-se de criar uma Base de Dados simples que servirá para caraterizar os clientes-alvo,
destinatários da promoção.
4
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A base de dados é um ficheiro, uma tabela simples (em Word ou
Excel) preparada para integrar informação, designadamente,
sobre os negócios e a sua evolução (vendas por mercados,
clientes, p.e.) os clientes, finais (B2C – Business to Consumer) e
empresas (B2B – Business to Business).
Deverá ser simples, de fácil leitura, atualizável, para servir as
necessidades de gestão da empresa.

b) Focar no que é mais importante para os objetivos.
Neste caso, temos:
 Os meios necessários para realizar a
promoção;
 Objetivo principal da promoção (aumentar as
vendas);
 Idem,
complementar,
rendibilidade,
notoriedade, quota de mercado, etc.
Ou seja, o Data-Driven “obriga” a focalizar a atenção dos gestores no que é essencial,
evitando erros de dispersão.
c) Estudar muito bem os desejos (necessidades) dos mercados-alvo.
Requer conhecimentos sobre:
 As “dores” que mais afetam os clientes-alvo;
 O posicionamento da concorrência,
dinâmicas, capacidades, etc.;
 As formas e conteúdos para conseguir
vantagens face à concorrência;
 Como preparar as equipas para o futuro.
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d) O plano de comunicação a desenvolver
Deve descrever e calendarizar as ações e os meios a utilizar (físicos e digitais), bem como
os conteúdos e as imagens apropriadas para gerar atração e outros impactos positivos
junto dos mercados-alvo.
Por isso, é essencial ter:


Equipas

preparadas

para:

utilizar

ferramentas digitais; saber comunicar
com os mercados e ter especial atenção com os clientes-alvo que possam gerar
empatia, surpreender e até “encantar”;
(o dia de aniversário, o sucesso do seu clube desportivo, comentar uma notícia sobre a sua
atividade, o conhecimento de um amigo comum, uma informação sobre negócios que lhe possa
interessar, oferta de amostras de produtos à experiência, entre outros);

 Campanhas especiais de promoção, com descontos, que possam surpreender,
sobretudo aqueles que mais frequentemente se dirigem à empresa e mantêm
médias de compra relevantes;
 Idem, para premiar a recomendação a um outro cliente, ou seja, estimular o passapalavra.
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e) Medir os resultados
É uma fase imprescindível em qualquer plano, o
que implica:
 Definir critérios na avaliação;
 Elaborar relatórios de situação;
 Valorizar as lições aprendidas com os
sucessos e/ou insucessos.

Sintetizando:
 A implementação do Data-Driven nada tem de especial, mas comporta fases que
se articulam e complementam no sentido de gerar informação e indicadores que
permitam o desenvolvimento de estratégias para melhorar os negócios;
 O Data-Driven requer competências adequadas com vista a assegurar a
promoção e o crescimento sustentado dos negócios;
 O Data-Driven contribui para aumentar o profissionalismo da gestão.

As vantagens do Data-Driven
Esta metodologia aporta vantagens assinaláveis para a
gestão empresarial, como veremos de seguida:

a) A melhoria nas tomadas de decisão
As decisões passam a ser tomadas de forma racional, isto é, baseadas em informação, e
indicadores que aportam segurança para a gestão, evitando formas de atuar solitárias,
intuitivas ou emocionais, influenciadas por fatores de imitação, p.e.
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Assim, as decisões passam a ter em conta:

 As capacidades e competências
existentes na empresa;
 O conhecimento de dados relacionados
com o que se pretende decidir;
 A avaliação dos resultados.

b) A otimização dos processos e das
ferramentas de gestão
A maioria das empresas já possui software com aplicações ou ferramentas de
informação em tempo real, designadamente, sobre:






Movimentos de entrada e saídas de armazém;
Idem, de faturação e recebimentos de clientes;
Idem, de fornecedores de materiais e de prestadores de serviços;
Idem, de movimentos de Caixa e Bancos;
Idem sobre pessoal ao serviço (encargos com pessoal).

Os dados que integram estas aplicações podem ser facilmente utilizados na metodologia
Data-Driven no sentido de suportar informação e indicadores sobre, p.e., vendas e a sua
sazonalidade, rotação de stocks, meios financeiros disponíveis, encargos com pessoal,
etc.

c) A melhoria das capacidades de previsão dos negócios
Ter visibilidade ou cenários possíveis e/ou alternativos
sobre a evolução dos negócios é importante para definir
opções, em tempo útil, sobretudo em períodos de crise
onde a incerteza sobre a oferta, procura, preços,
confiança, investimento, etc. prevalece.
Também, para orientar políticas de inovação
organizativa, designadamente, no cumprimento dos
requisitos de normas/processos (BIM, ETIM, p.e.) que contribuem para a eficiência da
gestão de obras e o cumprimento dos standards internacionais para a classificação de
produtos técnicos.
Com base na informação existente sobre a gestão corrente (vendas, compras, stocks,
margens de comercialização, etc.), a metodologia Data-Driven permite sistematizar os
processos de previsão para:
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As vendas, considerando, a evolução dos
mercados-alvo, as tendências da procura e a
evolução dos preços;



As margens de comercialização a praticar,
tendo em conta os efeitos da inflação esperada
nos custos com pessoal, logística, etc.; 6

 Os meios necessários para assegurar níveis de
liquidez adequados à sustentabilidade dos
negócios.

d) O aumento da satisfação dos clientes e a da sua fidelização.
O Data-Driven ao promover o profissionalismo na gestão empresarial está a contribuir,
no fim da linha, para aumentar a satisfação dos clientes.
Ao identificar as principais prioridades da gestão bem como a existência (ou não) de
sintonia entre a oferta da empresa e as necessidades da procura (produto, serviço,
soluções), também está a sinalizar o que mais importa para a satisfação dos clientes.
Igualmente, ao gerar informação de qualidade contribui para aumentar a credibilidade
da empresa e do setor onde se integra junto dos clientes e potenciar a sua fidelização.

6

Em períodos de inflação, os preços e/ou as margens de comercialização devem ser ajustadas de forma
a acomodar os custos com a reposição dos stocks.
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Nota Final
Ao promover a metodologia Data-Driven, como ferramenta de gestão, as empresas
devem ter em conta a transversalidade das mudanças que proporciona a nível da
organização, em particular na preparação dos seus colaboradores essencialmente para
evoluirem no seu desempenho.
Como se percebe do anteriormente referido, para implementar o Data-Driven não é
relevante a dimensão do negócio, mas sim o potencial que o mesmo pode representar
no segmento de mercado onde se move e, também, a atitude de abertura das equipas
para inovar processos organizativos.
Ou seja, esta metodologia está, na prática, ao alcance de qualquer tipo de empresa do
SCMC.
Porém, reconhecemos tratar-se de um desafio exigente, mas que vale a pena enfrentar,
pelas vantagens e contributos que aporta para a eficiência organizativa e
profissionalismo da gestão.
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