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Novo contexto da 
mobilidade: principais 
forças de mercado e 
respostas competitivas

O setor da mobilidade 
tem sofrido frequentes 
e rápidas disrupções 

tecnológicas e dos padrões de 
consumo. Este contexto irá 
acelerar, especialmente com o 
expectável agravamento dos 
custos de matérias-primas, 
transporte e energia. Simulta-
neamente, verifica-se um pico 
de procura e constrangimen-
tos da oferta, exigindo ainda 
mais agilidade organizacional. 

Neste contexto, existem 
quatro principais forças de 
mudança sobre o setor num 
futuro próximo: 
(i) Padrões de procura: disrup-
ção da cadeia de abastecimento 
e quebras na produção de ma-
teriais têm causado backlog de 
encomendas e desafios de in-
ventário. A retoma da ativida-
de de construção e pico de 
procura do comércio online 
distribuição aumenta a procu-
ra por veículos comerciais e 
usados. 
(ii) Cadeia de valor: os cons-
trangimentos sobre a cadeia de 
abastecimento continuam a 
afetar os ciclos de produção. 
Encerramentos pós-pandemia 
e escassez de semicondutores e 
matérias primas exigem análi-
ses profundas da resiliência da 
cadeia de abastecimento e pla-
nos de mitigação de riscos. A 
escassez de motoristas e ope-
radores de armazém colocam 
mais pressão sobre as cadeias 
de abastecimento, o que, com-
binado com o aumento da 
procura, leva ao aumento dos 
tempos médios de entrega. 
(iii) Novos entrantes: players 
de mercados emergentes, no-
meadamente no segmento de 
mass market dos veículos elé-
tricos, entram no mercado de 
mobilidade, enquanto se con-
tinua a verificar alta intensi-
dade de aquisições por parte 
dos grupos automóveis, espe-
cialmente produção/ recicla-
gem de baterias, sistemas 
V2X, e condução autónoma. 
No espaço da distribuição e 
logística, surgem novos en-
trantes com modelos de 
marketplace digital e transitá-
rios de base digital. 

(iv) Custos operacionais: o au-
mento do custo das matérias-
primas (e.g., semicondutores, 
alumínio, plásticos e aço) em 
resultado da inflação e dos 
preços dos combustíveis con-
tinuam a pressionar o setor 
(agravado por uma possível 
crise energética na Europa). 

As empresas do setor têm 
vindo a lidar com estas pres-
sões de diversas formas: 
(i) Reposicionamento compe-
titivo: alavancagem de compe-
tências in-house para lidar 
com a crescente eletrificação, 
automação e conectividade. A 
arquitetura de pricing como 
ferramenta de mitigação dos 
efeitos da inflação e do aumen-
to dos custos de matérias-pri-
mas e combustíveis. 
(ii) Gestão das expetativas do 
consumidor: as construtoras 
automóveis e players logísticos 
movimentam-se no sentido de 
integrar uma parcela maior da 
cadeia de abastecimento, mini-
mizando os efeitos da disrup-
ção do fornecimento: torna-se 
mais crítico analisar pain 
points específicos de cada seg-
mento de consumidor ao lon-
go da sua jornada.  
(iii) Inovação: a agenda da sus-
tentabilidade, um dos princi-
pais drivers de mudança, ma-
terializa-se na maior diversi-
dade de modelos e segmentos 
de veículos elétricos (e.g., 
pick-ups comerciais, furgões 
para entregas last-mile). 

Diferentes padrões de con-
sumo, retoma da procura, dis-
rupção da cadeia de abasteci-
mento e o aumento dos custos 
operacionais irão continuar a 
ser as principais forças de mer-
cado. Consequentemente, a 
revisão do posicionamento 
competitivo na cadeia de valor 
será a principal resposta do se-
tor, conferindo maior agilida-
de aos players que nele ope-
ram. ■ 
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A mobilidade 
continuará a sofrer 
disrupções 
tecnológicas, 
agravadas por 
matérias-primas e 
energia mais caros, 
picos de procura e 
constrangimentos 
da oferta

Um estudo realizado pela EY para 
a Microsoft, publicado em 2021, 
concluiu que 67% das organizações 
públicas Europeias já implementa-
ram um ou mais projetos de Inteli-
gência Artificial (IA). No entanto, 
apenas 4% dessas organizações fo-
ram capazes de escalar as tecnolo-
gias de IA e alcançar resultados 
com impactos mensuráveis na 
transformação da sua atividade.  

O sector público em geral deba-
te-se com a capacidade de escalar 
os seus projetos de AI, garantindo 
que passam de projetos pilotos de 
IA com silos de dados, para solu-
ções de IA em grande escala, que 
transformam a forma como os ser-
viços públicos são prestados e me-
lhoram a forma como as funções 
do Estado são cumpridas. 

A capacidade de implementar al-
goritmos de IA está significativa-
mente dependente da disponibilida-
de e diversidade de dados relevan-
tes, de múltiplas fontes, e com um 
histórico significativo. E é precisa-
mente aqui que o desafio se coloca. 

Seja por questões organizacio-
nais, decorrentes das atribuições 
específicas de cada organismo (que 
limitam a amplitude de atividades 
fora da sua área de atuação), seja 
por questões supra-organizacio-
nais, devido às legislações nacio-
nais ou europeia relacionadas com 
a proteção de dados (caso do 
RGPD), torna-se significativa-
mente difícil criar condições para 
que diferentes entidades públicas 
possam agrupar-se em ecossiste-
ma, bem como partilhar e integrar 
informações complementares. 

Também lhes é difícil iniciar 
projetos que passem dos mencio-
nados pilotos com base em silos de 
dados de cada departamento e es-
calar esses mesmos projetos para 
algo que impacte não apenas uma 
organização, mas todo um conjun-
to de funções do Estado, comple-
mentares entre si. 

Havendo com certeza vários, há, 
no entanto, um caso particular no 
ecossistema das entidades públicas 
portuguesas que gostaria de salien-
tar. Precisamente porque tem da-
dos passos significativos para que-
brar esta situação paradoxal. Dis-
pondo as múltiplas instituições do 
Estado de dados e informação rele-

vante que permitiriam melhorar a 
atividade de todas, têm, ainda as-
sim, dificuldade em organizar-se 
para garantir a partilha de dados e 
implementação de projetos em 
conjunto, resultando numa menor 
eficiência para todas elas.  

Tendo a perceção de que os mo-
delos de score de risco necessitam 
de ser continuamente melhorados 
para se adaptarem a novos contex-
tos e exigências, a SPMS iniciou, 
em 2021, um processo para a revi-
são do seu modelo de acompanha-
mento de desperdício.  

Dispondo de um conjunto rele-
vante e histórico de dados (Centro 
de Controlo e Monitorização do 
Serviço Nacional de Saúde), os Ser-
viços Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS) decidiram edificar 
um novo modelo de acompanha-
mento de desperdício, com vista à 
determinação de práticas, condutas 
e procedimentos, que acrescentem 
valor e qualidade aos serviços pres-
tados, e diminuam o consumo de 
recursos do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). E fê-lo utilizando os 
dados de que dispõe, e pelos quais é 
responsável, envolvendo outras 
entidades do ecossistema (PJ, o 
IGAS, a ACSS e as ARS) de forma a 
assegurar a coordenação partilhada, 
e agilização individualizada das ati-
vidades da competência de cada 
uma, mas também estimulando a 
partilha de informação institucio-
nal e de dados entre todas. Sendo 
este último ponto crucial para a 
melhoria dos resultados da imple-
mentação de algoritmos de IA, que-
brando precisamente a lógica de si-
los que ainda se mantém na genera-
lidade da administração pública. 

A revisão do novo modelo tem a 
particularidade de estar alinhada 
com a Estratégia Nacional Anti-
corrupção 2020-2024 aprovada na 
Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 37/2021, na medida em 
que parte do desperdício poderá 
estar relacionado com corrupção e 
fraude, e que a nova Estratégia 
pressupõe não só a prevenção e 
deteção de riscos de corrupção na 
ação pública, mas também o refor-
ço da articulação entre instituições 
públicas. 

Para a edificação do novo mode-
lo de acompanhamento de desper-
dício da SPMS, foi desenhada uma 
nova matriz de risco, consideran-
do os atuais modelos de monitori-
zação e de risco, a legislação e pro-
cedimentos de prevenção associa-
dos, identificados os controlos 
existentes, e avaliada a sua adequa-
ção e eficácia. 

Numa segunda fase, foram ana-
lisados os dados disponíveis, cria-
dos subsets adequados ao ecossis-
tema, e definido um modelo de ris-
co dinâmico suportado por 
analytics e machine Learning, com 
a criação de clusters e treino dos 
modelos utilizando técnicas de 
data science e dados isolados para 
validação e afinação destes últi-
mos. Foi assim possível obter sco-
res individuais de risco para pres-
critores, prestadores e utentes. 

A IA é uma ferramenta poderosa 
de mudança e transformação no 
sector público, tendo o potencial 
de ser utilizada para tomar melho-
res decisões com mais rapidez, me-
lhorar as experiências de políticas 
e cidadãos, e obter maior impacto 
usando menos recursos. ■

Inteligência Artificial 
no sector público –  
o exemplo da SPMS 
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