Tendências Nacionais e Internacionais e Papel do Mentor

Estratégia e Empreendedorismo: Estudo de Casos

Estudo de Caso: Najha
Missão: Mudar o Mundo, através da abertura de novas consciências no Mundo
da Moda, garantindo a conjugação de design, materiais e excelência.
Visão: Estar entre os principais Players no mercado da Moda, e ser referência no
mercado do ECO - Luxo.
Valores:
 Fidelidade ao conceito e filosofia da marca;
 Lealdade e veracidade;
 Cordialidade e gentileza;
 Paixão pelo que fazemos
 Excelência nos produtos;
 Satisfação do cliente;
 Valorização e respeito às pessoas;
 Responsabilidade social e ambiental.

https://www.najha.com/home/

Estudo de Caso: VisualThinking

Estudo de Caso: MedSky

Leituras Recomendadas

Tendências Nacionais e Internacionais

Indivíduos +50 anos auto empregues por setor – Europa (15 atividades mais representativas)
2019
Atividades imobiliárias

1327800

Atividades financeiras e de seguros

1805700

Educação

2682900

Artes, entretenimento e recreação

2754900

Informação e comunicação

2874800

Atividades de serviços administrativos e de apoio

3539200

Transporte e armazenamento

3574800

Outras atividades de serviço

4673700

Atividades de alojamento e serviço alimentar

4683600

Fabrico

6154800

Atividades de saúde humana e de trabalho social

6360200

Construção

11243400

Atividades profissionais, científicas e técnicas

11420400

Agricultura, silvicultura e pesca

13189600

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos a motor e…

13749200
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Fonte: Eurostat (2022)
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10 setores com mais indivíduos auto empregues com mais de 50 anos em Portugal
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WBCSD CEO Guide to the Sustainable Development Goals (SDGs) - YouTube

Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a visão comum para a Humanidade, um contrato
entre os líderes mundiais e os povos e “uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta”.

Até 2030:

Até 2030:

-

Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde,;

-

-

Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e
medicamentos,

Assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e
mulheres à educação técnica, profissional e superior de
qualidade,;

-

Aumentar substancialmente o número de jovens e adultos
que tenham habilitações relevantes,

-

Construir e melhorar instalações físicas para educação;

-

Aumentar substancialmente o contingente de professores
qualificados.
…

-

-

-

Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e
o recrutamento, formação, e retenção do pessoal de
saúde;
Reforçar a capacidade de todos os países,, para o alerta
precoce, redução de riscos e gestão de riscos;
…

-

Até 2030:

Até 2030:
-

Aumentar substancialmente a participação
energias renováveis na matriz energética global;

de

-

Atingir níveis mais elevados de produtividade através da diversificação,
modernização tecnológica e inovação;

-

Duplicar a taxa global de melhoria da eficiência
energética;

-

Promover políticas para a, criação de emprego, empreendedorismo,
inovação, e incentivar o crescimento das micro, pequenas e médias
empresas;

-

Reforçar a cooperação internacional para facilitar o
acesso à investigação e às tecnologias de energia
limpa;

-

Melhorar progressivamente a eficiência dos recursos globais;

-

Elaborar e implementar politicas para promover o turismo sustentável;

-

Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para
acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos;
…

-

-

Expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia
para o fornecimento de serviços de energia modernos
e sustentáveis;
…

-

Até 2030:
- Desenvolver infraestruturas de qualidade, de confiança,
sustentáveis e resilientes;
-

-

-

Até 2030:
- Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros,
acessíveis, sustentáveis, através da expansão da rede de
transportes públicos;

Promover a industrialização inclusiva e sustentável;
Modernizar as infraestrutursa e reabilitar as indústrias,
para torná-las sustentáveis; maior adoção de tecnologias e
processos industriais limpos e ambientalmente corretos;
Fortalecer a investigação científica, incentivar a inovação
e aumentar o número de trabalhadores;
Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a investigação e a
inovação;
…

-

Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável;

-

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património
cultural e natural;

-

Reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas cidades;

-

Apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas
entre territórios reforçando o planeamento nacional e regional
de desenvolvimento;
…

-

Até 2030:
- Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos
relacionados com o clima e as catástrofes naturais;

-

Melhorar a educação, aumentar a consciencialização sobre
medidas de mitigação;

-

Implementar o compromisso assumido na Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de mobilizarem;

-

Promover mecanismos para a criação de capacidades para o
planeamento e gestão eficaz no que respeita às alterações
climáticas;

…

Até 2030:
- Fortalecer a mobilização de recursos internos,;
-

Mobilizar recursos financeiros adicionais;

-

Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a
sustentabilidade da de modo a promover o
financiamento, a redução e a reestruturação da dívida,
de forma a reduzir o super endividamento;

-

Adotar e implementar regimes de promoção de
investimentos para os países menos desenvolvidos;
…

-

Ecoeconomy – tornar as empresas mais sustentáveis e competitivas
Impacto na pegada carbónica (emissão de carbono) e na produtividade dos
materiais (relação entre o consumo de materiais na economia e o PIB)

Acelerar a descarbonização
da economia
Portugal assumiu o
compromisso de atingir a
neutralidade carbónica até
2050

Descarbonização/Transição Energética
Economia Circular

Cumprir este objetivo exige uma redução das emissões de gases com
efeito de estufa superior a 85%.

A economia circular é um modelo de produção e
de consumo que envolve a partilha, o aluguer, a
reutilização, a reparação, a renovação e a
reciclagem de materiais e produtos existentes,
enquanto possível.

Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC
Estratégia Nacional para o Hidrogénio
Proposta de Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética

Transformação Industrial - Tendências

1 – Escassez de mão de obra - Para atrair e reter talentos, as empresas industriais devem apostar em estratégias de
requalificação.
2 – Instabilidade na cadeia de valor
3 – Smart Factories e incorporação de tecnologia em toda a empresa

4 – Cibersegurança - A maior adoção de tecnologias ao longo da cadeia de produção traz consigo a crescente preocupação
com o tema da cibersegurança..
5 – Sustentabilidade - O rápido aumento de fatores ambientais, sociais e regulamentação (ESG – Environmental, Social
and Governance) está a redefinir e a forçar a sustentabilidade da indústria;
…

Transformação Digital – Scoreboard 2018
Inquéritos - Reunir informações sobre a captação de tecnologias digitais maduras e emergentes por parte das empresas
europeias e o seu impacto no desempenho da empresa
Principais Tecnologias
Big Data e análise de dados
Impressão 3D

Social Media

Soluções de cyber
segurança

Tecnologias em
Cloud

Serviços Móveis

Robótica e
Maquinaria
Automatizada
Internet das Coisas

Inteligência Artificial
Oito Dimensões
Economia Digital

Tecnologias Digitais

Estratégia Digital

Adoção do Digital

Skills Digital

Transformação Digital

Investimento Digital

Impacto

Perfil e Papel do Mentor

Perfil Mentor Sénior
Principais objetivos dos mentores:
•

•
•

•
•

Acompanhar o percurso de transição de carreira dos
profissionais
Aumentar a motivação e a atitude positiva
Orientar na identificação de oportunidades
Orientar na procura de recursos (formativos e outros);
Orientar o desenvolvimento de negócios por parte dos seniores

Perfil do mentor sénior:

1. Qualificação superior (licenciatura, equivalente ou superior)
2. Percurso profissional rico e com experiências impactantes que
pode partilhar
3. Experiência em mentoring profissional
4. Interessa-se genuinamente pelos outros, tem empatia e gosto
em os apoiar
Exemplo: tem uma trajetória a partilhar com impacto e uma
maturidade social reconhecida

Papel do empreendedor sénior:
•

•

•

•
•

•

Auxiliar a desenvolver planos de
carreira
Aumentar a confiança dos indivíduos
que está a acompanhar
Auxiliar a tomar as melhores escolhas
futuras de trabalho ou formação
Apoiar no desenho de soluções;
Colocar à disposição a sua rede de
contactos;
Ajudar no estabelecimento e
desenvolvimento de parcerias

Fonte: https://www.dnovo.pt/pt/mentores/

Benefícios da Mentoria
Diminui a curva de
aprendizagem
Um dos principais benefícios da mentoria é
que ela ajuda a encurtar a curva de
aprendizagem.
É muito mais provável que um empreendedor
cometa erros, demore até aprender a fazer
certas atividades, e tenha dificuldade de
encontrar atalhos e segredos da profissão.
Um mentor, com toda a experiência adquirida
ao longo dos anos, pode repassar esse
conhecimento para o iniciante, tornando a
aprendizagem mais rápida e o processo
mais simples.

Ajuda no desenvolvimento
pessoal
Cabe ao mentor acompanhar o
processo de aprendizagem e manter
um processo de capacitação
continuada conforme a evolução do
mentorado.
Permite aprender com os erros dos mais
experientes
Um mentor pode ensinar ao aprendiz sobre os
erros que já cometeu ao longo da carreira,
para que o novo profissional não os cometa
também.

Benefícios da Mentoria
Agrega conhecimento de quem
realmente sabe

Agrega conhecimento de
quem realmente sabe

Um programa de mentoria permite que o novo
profissional aprenda com quem realmente sabe:
quem possui ampla experiência, conhece técnicas e
ferramentas e já esteve na mesma posição que o
aprendiz está hoje.

Necessário desenvolver um profissional
a longo prazo até que ele consiga se
tornar excelente nas funções que
ocupa.

Gera um processo de aprendizagem
adaptativa
O interessante da mentoria é que ela permite que o mentor guie cada profissional
conforme as necessidades de aprendizado que apresenta. Isso gera um programa
de aprendizagem adaptativa, no qual as necessidades, limites e interesses de cada
aluno são respeitados.

