
APOIO PRINCIPAL: 

Decidir melhor! 



2009 



Valemos menos do que devíamos 

• Saldo da Balança Corrente (em % PIB, fonte Banco Portugal) 

 

 

• Na Economia Global, ou não temos competências 
suficientes ou não as sabemos valorizar 

 

• De que precisamos? 

 

2006 2007 2008 

-10,0 -9,4 -12,1 



De um bom (ambicioso) modelo de decisão 

• A falta de ambição [de fazer melhor do que o que nos 
chega do exterior] inviabiliza o nosso futuro, mas é 
tristemente cómoda para os maus decisores 

• Todos os maus decisores preferem comprar uma 
solução importada “já testada”, “chave na mão”, “que 
reúne as boas práticas” 

• Quando “a solução” falha (o que, tendo em conta os 
montantes envolvidos, acontece com frequência 
espantosa), dirão, inocentemente: “mas eu comprei o 
que de melhor havia no mundo” 



Do empenho do Estado 

• Para vingar lá fora, precisamos de  
poder competir no nosso próprio 
país 

– CMVM 

– GERHuP 

– SIADAP 

• Modelos e soluções ineficazes,  
como os 12 anos de POCP... 
sem POCP 

– Serviços que são obrigados a abandonar 
as soluções nacionais, que dão resposta ao POCP 



Inteligência Económica 



Objectivo: AAA+ 

• Ninguém chega sozinho ao AAA+ 

• Daí a razão de ser do Q-Day: 

 Influenciar a cultura e o modelo de decisão 
existentes em Portugal, contribuindo para os 
dotar dos valores que fomentam a inovação 



Precisamos de ambição 

• O modelo de decisão tradicional em Portugal 
é bastante provinciano, muito mais imitador 
do que inovador. 

• Somos os maiores clientes de uma série de 
tecnologias obsoletas mas instaladas e com 
nome feito. 

• E temos uma atitude de sobranceria para com 
o que se faz em Portugal, a que raramente se 
dá uma oportunidade. 



O que é preciso para mudar? 

• Nem o agravamento recente do nosso rating e 
o aumento das taxas de juro da nossa dívida 
soberana têm conseguido mudar este mau 
modelo de decisão 

 Continuam a ser muitas as situações, nos 
últimos meses, em que organismos públicos 
(com o dinheiro de todos os cidadãos) não 
permitem que as empresas portuguesas 
concorram aos projectos de TI que lançam 
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...uma grande deceção 

• A substituição de soluções nacionais por 
produtos externos, na nossa área e no setor 
público, com desvalorização das competências 
existentes, agravando a nossa dependência e 
limitando a nossa capacidade de exportar, por 
diminuição de referências 
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Implementar um produto externo ou usar 
tecnologia nacional não é a mesma coisa 

• Num caso, criam-se vantagens competitivas, 
produtos transacionáveis que são valorizados 
no mercado internacional 

• No outro, quando nos limitamos a 
implementar, não! 
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A Qualidade da Despesa Pública 

• A Qualidade da Despesa Pública não 
acompanhou a mudança de decisões das 
empresas e dos particulares 

• Os serviços públicos não sabem qual é o grau de 
incorporação nacional dos seus investimentos 

• Estão demasiado concentrados nos salários e 
pouco atentos aos outros gastos 

• Compram, muitas vezes (quantas?), mal e caro 



• Já depois do último QDay, em Outubro de 2012, o 
Relatório do Orçamento do Estado para 2013 
dedicou 6 páginas ao elogio dos sistemas fornecidos 
por uma empresa 

• Haverá razão para esta publicidade, num documento 
desta importância? Algum mérito?  

• Haverá alguma inteligência nesta promoção, que 
retira valor aos fornecedores nacionais de software 
de gestão? 



Em síntese 

• A Quidgest considera que um dos principais 
problemas nacionais é a (deficiente) qualidade 
da decisão. 

• Na ausência de barreiras (moeda própria ou 
políticas agressivas de austeridade), decidimos 
mal e hipotecamos o nosso futuro 



Decisões 

• Faz-nos falta um modelo de decisão coletivo, no qual 

– os decisores valorizem as competências nacionais 
e o que é feito em Portugal 

– a Administração Pública deixe de desconfiar e 
suporte as empresas (e vice-versa) 

– o mérito e a inovação sejam reconhecidos  

• os consensos a este respeito sejam alargados e 
perdurem para além dos ciclos políticos 



Assim,  

• No âmbito das comemorações do seu 25º 
aniversário, a Quidgest vai premiar as 3 
melhores obras (teses, outros trabalhos 
académicos, livros, artigos ou conjunto de 
intervenções) sobre o modelo de decisão em 
Portugal.  



 Questões (1) 

• Como se tomam decisões? Quem são os 
decisores? Como pensam os decisores? Quem 
ouvem os decisores? Os decisores têm 
consciência dos impactos das suas decisões? 
Que riscos assumem? Que oportunidades dão 
à inovação? 



Questões (2) 

• Como se chega a decisor? Escolhem, os 
jovens, carreiras ligadas à decisão, em 
detrimento de carreiras ligadas à criação e à 
produção? São aquelas carreiras mais 
compensadoras que estas? O que se ensina 
aos futuros decisores? 



Questões (3) 

• As decisões devem ser centralizadas ou 
distribuídas? Existe uma avaliação da 
qualidade de decisão, feita pelos outros 
decisores (avaliação pelos pares)? Como se 
premeiam as boas decisões? Porque se 
repetem más decisões? A que escrutínios 
estão sujeitos os decisores? 



Questões (4) 

• Os decisores alinham-se com estratégias e 
planos nacionais de desenvolvimento? Como 
se alteram as decisões, face a conjunturas 
económicas? Como se passa da decisão 
individual a modelos de decisão, em torno de 
valores e objetivos comuns? 



Questões (5) 

• Que utilização é dada a técnicas e sistemas de 
apoio à decisão? O que se mede, melhora? De 
que forma as tecnologias facilitam ou 
dificultam as boas práticas de decisão?  

• Como se previne o “schlimmbesserung” 
(melhorar para pior)? 



Lançamento do Prémio  
Decidir Melhor 

 



Apoios 
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Prémios 

• Serão atribuídos 3 prémios: 

 1º prémio: 2500€ 

 2º prémio: 1500€ 

 3º prémio: 1000€ 

• A obra vencedora do 1.º Prémio será 
publicada pelas Edições Sílabo. 



Candidaturas 

• Candidaturas:      até 30 de abril de 2014 

• Análise de candidaturas:     até 20 de julho de 2014 

• Seleção dos vencedores:  até 30 de agosto de 2014 

• Nomeações:  até 8 de setembro de 2014 

 

• Comunicação dos vencedores e cerimónia de entrega 
dos prémios  

 QDay 2014 (data a anunciar, em setembro de 2014) 



 


