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Foi recentemente
apresentada no Fórum
Municipal Rodrigues
Sampaio, em Esposende,
a 7ª Conferência Ibérica
de Empreendedorismo
(CIEM). Organizada em
conjunto pela Câmara
Municipal de Esposende,
Associação Portuguesa
para o Empreendedorismo
e Instituto Superior
de Contabilidade e
Administração do Porto,
a edição deste ano será
subordinada à temática
“Empreender para o
sucesso” e terá lugar nos
próximos dias 8 e 9 de

junho, no Hotel Axis Ofir, em
Fão, Esposende.
Em entrevista à ‘Vida
Económica’, Maria
do Rosário Almeida,
presidente da Associação
Portuguesa para o
Empreendedorismo,
salienta que o evento
visa “ impulsionar o
empreendedorismo como
vetor de crescimento
económico”, conjugando
“saberes e competências
do universo académico”
com as “experiências
adquiridas na promoção
do empreendedorismo de
autarcas e empresários”.

FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

Inovação & Empreendedorismo
– Esta é a 7ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo. Que
balanço faz das anteriores edições?
Maria Rosário Almeida – O balanço é extraordinariamente positivo. Desde a CIEM 2011, que se
realizou em Cascais, que anualmente nos acompanham professores, investigadores e empreendedores de vários países e que
se vão tornando cada vez mais
próximos. É interessante que se
têm estabelecido relações e parcerias não só de partilha de conhecimento e experiências como
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também de cordialidade e amizade mútuas. No início o foco das
primeiras conferências era essencialmente o universo académico.
Já mais recentemente, estamos
também focalizados para o domínio empresarial, tentando fazer a
ponte entre as duas vertentes.
I&E - Que eventos ou convidados destacaria nesta edição que
ocorrerá nos próximos dias 8 e 9
de junho? E que novidades poderemos esperar?
MRA - Os programas são diversificados, muito ricos e com mui-

Já no dia 9, o programa será
preenchido com várias mesas-redondas, que abordarão nomeadamente as temáticas “Empreendedorismo, inovação e
instituições de ensino superior”,
“Empreendedorismo empresarial”, “Empreendedorismo social
e autarquias”, e “Empreendedorismo empresarial e financiamento”. A encerrar o evento, realizar-se-á uma visita ao Centro
Interpretativo de São Lourenço,
em Vila Chã, dando, assim, a conhecer este equipamento municipal aos visitantes.

sionadoras do empreendedorismo, como projetos, programas,
redes, eventos e outros. Lisboa
em 2015 foi galardoada como a
Cidade Empreendedora Europeia. A “Web Summit”, um dos
grandes eventos mundiais de
tecnologia e empreendedorismo, iniciado em 2016, realizar-se-á novamente no próximo
mês de novembro, o que conduzirá certamente a um maior
dinamismo no âmbito do empreendedorismo. Para além disso, a estratégia para o empreendedorismo da Start-Up Portugal

de Vigo. Esta iniciativa surgiu da
CIEM 2014, que se realizou em
Pontevedra (Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo),
e em contínua evolução.
I&E - Estarão as Universidades
preparadas para estimular o espírito e a capacidade empreendedora dos jovens?
MRA - Algumas estão preparadas, outras nem por isso. Faltam-lhes integração nos mercados nacional e internacional.
Cada vez mais os jovens não encontram empregos ao nível das

No centro da foto, Benjamim Pereira,
Presidente da Câmara Municipal de Esposende,
Professor Olímpio Castilho, Presidente do
ISCAP, e professora Maria do Rosário Almeida,
Presidente da Associação Portuguesa para o
Empreendedorismo
tas surpresas. No primeiro dia
de trabalhos serão abordadas as
temáticas “Empreendedorismo e
solidariedade social”, “O papel
das autarquias no desenvolvimento do empreendedorismo e
da sustentabilidade económica
das regiões”, “Empreendedorismo e educação” e “Os desafios
das incubadoras em Portugal”.
Serão igualmente apresentados
estudos de caso e terá lugar a
entrega dos prémios aos autores
dos melhores artigos científicos
sobre a temática do empreendedorismo. Ainda no primeiro
dia, decorrerá o “Business Networking”, com atividades empresariais paralelas.

I&E - Este tipo de iniciativa é
para continuar?
MRA – Certamente que deverá
continuar evoluindo sempre.
Acredito que esta edição repita
o sucesso das anteriores e que o
evento envolva não só os agentes empreendedores, mas também o concelho e a região em
torno das várias atividades.
“Jovens não estão preparados
para enfrentar as vicissitudes
do mercado”
I&E - Como vê o estado atual do
empreendedorismo em Portugal?
MRA - Existem tentativas impul-

focaliza-se em várias áreas de
atuação, das quais destaco os
objetivos de dinamização do
ecossistema empreendedor, de
disseminação e apoio às startups e às incubadoras através
do IAPMEI.
I&E - Sendo esta uma Conferência Ibérica, como vê e o que nos
pode dizer também, sobre do
estado atual do empreendedorismo em Espanha?
MRA - Do que tenho observado
em Espanha, e que conheço,
para além do Parque Científico de Madrid e do Barcelona
Activa, destaco a dinâmica dos
Pont-Up Store, da Universidade

suas licenciaturas, mestrados,
doutoramentos e pós-doutoramentos. Tentam criar o próprio
posto de trabalho, o autoemprego, mas geralmente, não estão preparados para enfrentar
as vicissitudes do mercado nacional e global.
I&E - Perante a mais recente
crise económica, qual a importância da dinamização do
empreendedorismo enquanto
solução para potenciar o crescimento económico de ambos os
países?
MRA - O empreendedorismo não
é um fenómeno novo. A solução
para o crescimento económico
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deve assentar em decisões cruciais para ultrapassar os estrangulamentos das Micro e Pequenas e Médias Empresas (MPME):
desburocratização da Autoridade Tributária, simplificação dos
processos, diminuição da carga
fiscal, nomeadamente do peso
excessivo da Taxa Social Única
(TSU) e do inexplicável e abominável Pagamento Especial
por Conta (PEC), moderação nas
exigências insólitas de Bancos
e das Câmaras Municipais, diminuição dos custos elevadíssimos da eletricidade, da água,

dos meios de comunicação e
outros. Tanto “paga-paga” desmotiva o empreendedor, acabando vencido, perante a possibilidade da emigração.
Criar uma MPME é fácil, já mantê-la e fazê-la crescer é complicado, é um feito heroico. Se os
empreendedores não tiverem
uma almofada financeira inicial,
dificilmente conseguem sobreviver. Veja a evolução da taxa de
mortalidade e do vale da morte
das novas empresas. A longevidade empresarial é determinante no crescimento sustentável

Acredito que esta edição repita o sucesso
das anteriores e que o evento envolva não
só os agentes empreendedores, mas também
o concelho e a região em torno das várias
atividades

Prémios pecuniários
No decorrer desta 7.ª CIEM serão atribuídos três prémios pecuniários aos três autores que apresentem os melhores artigos
científicos sobre a temática do empreendedorismo. O presidente do ISCAP, Olímpio Castilho, salientou a “salutar alternância de
conferências entre Portugal e Espanha”. Defendeu ainda que “o
futuro passa pelo empreendedorismo e que os nossos jovens
têm de estar preparados para ser empreendedores”.
da economia. Entre 2007 e 2015
encerraram, em média, 16 mil
empresas por ano e a taxa de
sobrevivência no final de sete
anos de atividade cifrava-se nos
33% (dados Informa, D&B, 2016).
VE/N I&E - A obtenção de financiamento continua a ser o grande
desafio com que se deparam os
empreendedores? Como é possível ultrapassar este obstáculo?
MRA - O financiamento das em-

“…percebi que mais do que um livro adquirido, subscrevi
um stream de informação actualizada sobre uma matéria
que me interessa. E quando uma matéria nos chama a atenção, a informação que nos é servida de várias formas,
não é informação, é formação.”
Pedro Aniceto, Especialista da Apple

“Out of the Office” is not a book to read, instead a
system to experience coworking...”
Praveen Gupta, founding Editor-in-Chief of International Journal of
Innovation Science, and Director of IIT Center for Innovation Science
and Applications, Chicago, USA

Título Out of the office - Trabalhar nunca foi tão fácil
Autores José Gabriel Quaresma e Carlos Gonçalves

- R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO
http://livraria.vidaeconomica.pt
223 399 400

encomendas@vidaeconomica.pt

presas é determinante, mas o
maior desafio é suportar os estrangulamentos envolventes de
quem comanda sem nunca ter
gerido a própria empresa.
VE/N I&E - Existem mecanismos
adequados e suficientes para
apoiar iniciativas empreendedoras? Ou, pelo contrário, existem muitas condicionantes?
MRA - Iniciativas no papel há
muitas...
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EDITORIAL

Ciência & Inovação
FRANCISCO
JAIME QUESADO

Presidente da ESPAP –
Entidade de Serviços
Partilhados da Administração
Pública

M

uito se tem falado sobre
a crise da ciência em
Portugal. A mensagem
que vem dos grandes mercados
internacionais é muito clara –
só com uma aposta séria numa
ciência inteligente será possível
desenvolver uma economia inteligente, com efeitos no mercado.
Portugal precisa de estar nesta
rota e importa mostrar que há
um novo capital de competência estratégica de base nacional
capaz de agarrar este desafio.
Numa época de crise complexa,
o objetivo da aposta numa ciência inteligente implica uma mobilização das competências nacionais para uma nova agenda.
Portugal tem que saber agarrar
esta nova oportunidade associada às opções europeias e a
participação integrada das empresas, universidades e centros
de inovação será fundamental.
A economia portuguesa está claramente confrontada com um
desafio de crescimento efetivo e
sustentado no futuro. Os números dos últimos vinte anos não
poderiam ser mais evidentes. A
incapacidade de modernização
do setor industrial e de nova
abordagem, baseada na inovação e criatividade, de mercados
globais, associada à manutenção
do paradigma duma “economia
interna” de serviços com um caráter reprodutivo limitado criou a
ilusão no final da década de 90
dum “crescimento artificial”, baseado num consumo conjuntural
manifestamente incapaz de se
projetar no futuro.
Portugal precisa efetivamente de
potenciar a sua presença ativa
nas novas redes inteligentes de
inovação e competitividade, com
todas as consequências do ponto

de vista de impacto na sua matriz
económica e social. A política pública tem que ser clara – há que
definir prioridades do ponto de
investimento estrutural nos setores e nos territórios, sob pena
de não se conseguirem resultados objetivos. Estamos no tempo
dessa oportunidade. Definição
clara dos “polos de competitividade” em que atuar (terão que
ser poucos e com impacto claro
na economia); seleção, segundo
critérios de racionalidade estratégica, das zonas territoriais

Automóvel e Aeronáutica, entre
outros. Trata-se duma abordagem distinta, protagonizada por
“redes ativas” de atuação nos
mercados globais envolvendo
os principais protagonistas setoriais (empresas líderes, universidades, centros I&D), cabendo às
agências públicas um papel importante de contextualização das
condições de sucesso de abordagem dos clientes.
Uma nova economia, capaz de
garantir uma economia nova
sustentável, terá que se basear

Numa época de crise complexa, o objetivo da
aposta numa ciência inteligente implica uma
mobilização das competências nacionais para
uma nova agenda
onde se vai atuar e efetiva mobilização de “redes ativas” de comercialização das competências
existentes para captação de “IDE
de Inovação”.
O Investimento Direto Estrangeiro desempenha neste contexto
um papel de alavancagem da
mudança única. Portugal precisa, de forma clara, de conseguir
entrar com sucesso no roteiro do
“IDE de Inovação” associado à
captação de empresas e centros
de I&D identificados com os setores mais dinâmicos da economia – Tecnologias de Informação
e Comunicação, Biotecnologia,

numa lógica de focalização em
prioridades claras. Assegurar que
o “IDE de Inovação” é vital na
atração de Competências que induzam uma renovação ativa estrutural do tecido económico nacional; mobilizar de forma efetiva
os “centros de competência” para
esta abordagem ativa no mercado Global – mas fazê-lo tendo em
atenção critérios de racionalidade estratégica definidos à partida, segundo opções globais de
política pública, que tenham em
devida atenção a necessidade de
manter níveis coerentes de coesão social e territorial.

No próximo mês de junho,
Ofir será o palco de um evento que, entre outros objetivos, espera contribuir para a
aproximação entre a academia e as empresas.
Nem sempre é fácil a aproximação entre estas entidades,
ora porque a academia está
refém da sua linguagem mais
hermética, ora porque as empresas não entendem o papel
que a academia poderá desempenhar no apoio à transformação dos empresários e
das suas empresas.
Por vezes, estas “pequenas”
diferenças podem ser ultrapassadas por ambas as partes, se estabelecerem condições para que o diálogo seja
iniciado e assim sejam estabelecidas pontes de colaboração. Este evento a que nos
associamos terá um espaço
gratuito para as empresas e
empresários efetuarem as
suas apresentações e desenvolverem ações de networking entre outros empresários e ao mesmo tempo ouvirem os diferentes painéis,
compostos por oradores nacionais e internacionais, que
poderão trazer algo de novo à
perspetiva empresarial.
O empreendedorismo não é
só para os jovens que querem ser empresários, mas
também para aqueles que
já o são, mas que entendam
que precisam de alterar o seu
modelo de negócio, expandir para outros mercados, ou
simplesmente ouvir aquilo
que podem esperar dos futuros empreendedores, que
mais tarde ou mais cedo serão seus concorrentes.
Esta é uma boa oportunidade
para adquirir novos conhecimentos. Não deixe de estar
presente neste evento ibérico
de empreendedorismo.
Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt
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SIT - Systematic Inventive Thinking
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade
Nova de Lisboa,
Investigadora do UNIDEMI,
Especialista em Inovação
Sistemática e TRIZ

A metodologia Systematic Inventive Thinking – SIT (Pensamento
Sistemático Inventivo) assenta
na ideia de que todas as inovações compartilham padrões comuns. A implementação do SIT
numa organização passa pelas
seguintes tarefas:
• Identificar as principais áreas e
atividades em que a organização
precisa de melhorias e, em seguida, aplicar soluções adequadas.
• Criar estruturas e mecanismos
que ajudem a inovação a tornar-se consistente, sistemática e
confiável.
• Desenvolver capacidades e
comportamentos que ajudem os
funcionários da empresa a pensar e agir de forma diferente, de

uma forma mais eficaz.
O SIT pode ser visto como um
conjunto de técnicas e ferramentas analíticas que podem ser
agrupadas em cinco categorias:
1) Thinking Tools;
2) Princípios;
3) Facilitation Skills;
4) Gestão de Projetos;
5) Inovação Organizacional.
O estudo das semelhanças entre
as soluções inventivas diferentes
levou ao desenvolvimento de várias ferramentas de pensamento
(Thinking Tools). As principais
ferramentas são as seguintes:
subtração, multiplicação, unificação de tarefas, divisão e dependências de atributos.
As ferramentas produzem efeitos
desejados quando são aplicadas
corretamente e, para que isso
aconteça, a utilização das ferramentas deve ser acompanhada
por vários princípios que permitem a utilização das ferramentas
mais eficaz e com maiores benefícios. Os princípios mais importantes são os seguintes: a função

segue o formulário, caminho de
maior resistência, mundo fechado, fixação cognitiva, produto virtual, situação existente.
Uma vez que a maioria das iniciativas SIT visam não interesses individuais, mas a implementação
em organizações, um bom facilitador deve desenvolver várias
capacidades (Facilitation Skills),
entre elas, reflexão, recolha de
ideias, experiência prática, metacognição, bingo vs. judo, documentação,
quebra-cabeças,
exemplos, histórias ...
A Gestão de Projetos conduz a
organização na direção de processos de implementação suave
de novas ideias. A capacidade
da organização de gerar novas
ideias é crucial para o processo
de inovação. Os componentes
mais importantes desta vertente
são as seguintes: itens de ação,
processamento da lista de ideias,
mapeamento da inovação, convergência, compromisso com os
produtos a entregar, equipas de
projeto.

Nenhuma iniciativa única de inovação pode oferecer vantagens
duradouras, assim, as empresas
precisam de projetos de inovação. As organizações precisam de
incentivar a inovação e o pensamento criativo de forma sistemática e contínua. A Inovação Organizacional pressupõe: o treino
organizacional cruzado, gestão
da inovação, inovação previsível
e mensurável, linguagem comum
e criatividade sustentável.
A implementação do SIT numa
organização visa incremento de
práticas e de cultura de inovação. As iniciativas SIT poderão ter
impacto concreto, mensurável e
sustentável ao longo de tempo,
não apenas no desenvolvimento de novos produtos, mas em
todas as atividades relevantes
da empresa. É expectável que as
pessoas dentro da organização
aumentem a sua capacidade de
pensar de forma diferente e que
esses pensamentos se traduzam
em ações com resultados tangíveis.

Só precisa de libertar
o seu palhaço interior! Joga?
Um livro inovador sobre a arte de ter
(e vender) ideias criativas
Quer pensar em formas mais positivas e criativas de fazer as coisas?
Quer surpreender os seus clientes?
Neste livro encontrará vinte e seis comportamentos e hábitos práticos,
numa linguagem clara e sucinta, que o ajudarão a ter (e vender) ideias
originais. São o resultado da aprendizagem clown do autor, da análise
de ideias de sucesso, e da sua vasta experiência como formador em
diversas empresas nacionais e multinacionais.

Autor: Vitor Briga

Páginas: 224

P.V.P.: € 11,90

OU INOVA OU MORRE.

Uma excelente ideia de pouco vale se não for activada. E numa conjuntura empresarial cada vez mais feroz e competitiva,
nenhuma organização se pode dar ao luxo de dispensar as boas ideias, muito menos de não as implementar. A ACCELPER
disponibiliza-lhe as ferramentas, os processos e as metodologias que dão vida à sua vontade de inovar. Aposte na
massa cinzenta da sua empresa, antes que ela morra. Afinal, mais do que um caminho para o crescimento, a inovação
é uma questão de sobrevivência.

inovação em acção

Estratégias de inovação realistas e exequíveis
Abordagem sistemática para a resolução de problemas
Metodologias inovadoras comprovadas
Excelência nos processos
Formação e Certificação em Inovação Empresarial e Six Sigma
www.accelper.com
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Quais os dispositivos mais utilizados

Os smartphones e tablets da
Apple são atualmente os dispositivos mais utilizados a nível global. De acordo com a
Newzoo, com base na sua amostra de 550 milhões de dispositivos em utilização, o gigante

dos EUA tem uma quota de 35%
dos utilizadores ativos mensais
globais. Embora esta estatística
não seja uma surpresa, o que é
indiscutivelmente mais interessante sobre o ranking é a prevalência de empresas chinesas.

Onde estão os salários mais
elevados para os estagiários
nas empresas americanas

Ser um estagiário tem implícito
algumas dificuldades financeiras.
No entanto, isto não acontece
nalgumas empresas.
Determinadas empresas americanas pagam muito bem, na verdade pagam melhor do que o salário
médio nos EUA. O salário médio
anual de um trabalhador americano a tempo integral é atualmente de 51.350 usd.
Se um estagiário trabalhar no Facebook durante todo o ano, pode-

rá ganhar cerca de 96.000 usd.
De acordo com um relatório do
portal de trabalho Glassdoor, a
maioria das empresas que pagam
melhor aos seus estagiários integram o setor tecnológico (ExxonMobil e Bloomberg são as únicas
exceções no top 10). Alguns estagiários nas empresas de alta
tecnologia são altamente qualificados, como os engenheiros de
software, possuem um mestrado
ou até mesmo um doutoramento.

Utilização de bloqueadores
de anúncios em todo o mundo A maioria dos gigantes
De acordo com um relatório publicado pelo The Wall Street Journal,
a Google está a planear adicionar
um bloqueador de anúncios para
o seu popular navegador Chrome
num movimento que parece contraintuitivo. Afinal, o Google é o
maior anunciante online do mundo e os bloqueadores de anúncios são como kryptonite para os
negócios da empresa.

Como o gráfico ilustra, a adoção de bloqueadores de anúncios em todo o mundo ainda é
relativamente baixa. Então, por
que razão iria a Google integrar
o bloqueio de anúncios no seu
navegador, que, de acordo com a
NetMarketShare, tem uma participação de mercado global de mais
de 50%, tanto em computadores
como em dispositivos móveis?

americanos ainda cresce

Os gigantes norte-americanos de
tecnologia e internet Amazon, Facebook, Google e mais de 150 outras empresas manifestaram uma
forte oposição à política migratória do presidente Donald Trump,
que foi renovada ao assinar uma
nova ordem presidencial e perante um tribunal federal na Virgínia,
os pesos pesados da tecnologia
apresentaram um pedido solici-

tando ao tribunal que suspenda
a última tentativa de Trump para
bloquear a migração. Estes também temem que Trump possa sufocar o programa de vistos para
pessoas altamente qualificados
dos EUA, do qual dependem para
recrutar talentos no exterior. Aqui
está uma visão geral da situação
deste setor ao longo dos últimos
dez anos.
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Doutor Google
Atualmente, para muitas pessoas,
a primeira porta para desfazerem
qualquer tipo de dúvida sobre a
sua saúde não é o médico, mas
sim o Google. Os números do
Eurostat mostram os países que
mais dependem da informação
médica via Internet. No Luxemburgo, quase três quartos dos in-

As empresas mais
conceituadas do mundo

quiridos disseram ter-se dirigido
à Internet para informação relacionada com a saúde - um aumento de 44 pontos percentuais
em 2006. A Dinamarca, Alemanha
e Holanda também estão entre
os principais países europeus
que se voltam para o Google e
outros para Conselho.

Uma pesquisa recente sobre
a reputação corporativa revela que o produtor suíço de
relógios de luxo, Rolex, tem a
melhor reputação mundial. A
pesquisa efetuada por este Instituto mede a reputação das

O ressurgimento do Facebook
depois do Snapchat
Quando a empresa-mãe do
Snapchat advertiu potenciais investidores sobre o seu negócio
enfrentar uma “concorrência significativa”, surgiu de imediato um
nome: o Facebook.
A maior empresa de redes sociais
do mundo representa um enorme risco para o futuro sucesso
do Snap, uma vez que compete
com o aplicativo inovador desta
última em várias frentes.
Não só o Facebook é desafiado

em termos do seu alcance quase
universal, como também a empresa parece inflexível em relação
a permitir-se ser “inspirada” pelo
surgimento do seu concorrente
Snapchat. Começando com a introdução do Instagram Stories em
agosto de 2016, o Facebook introduziu recentemente muitas novas
funções aos seus aplicativos que
são estranhamente reminiscência
das características mais amadas
do Snapchat.

empresas multinacionais mais
conceituadas e suas filiais em
15 países.
Este gráfico mostra as empresas com as melhores reputações de acordo com Global RepTrak 2017.
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Big Data sobre rodas

Os carros modernos são equipados com mais de 100 sensores que criam um fluxo constante de dados. Medem coisas
como localização, desempenho,
parâmetros físicos e comportamento de condução, muitas
vezes várias vezes por segundo,
a quantidade de dados gerados
por esses sensores é imensa. De
acordo com uma estimativa da
McKinsey, os carros conectados
criam até 25 gigabytes de dados
por hora. Isto é o equivalente a

quase 30 horas de reprodução
de vídeo em HD e mais de um
mês de streaming de música de
24 horas.
De acordo com os analistas responsáveis pela Perspetiva do
Mercado Digital, os dados criados por carros conectados têm
muito potencial em termos financeiros. Por exemplo, as agências de seguro, provavelmente,
estariam dispostas a pagar bem
para descobrir mais sobre os
nossos hábitos de condução.

O negócio móvel da Samsung possui
metade da dimensão da Apple

A Samsung apresentou o seu novo
smartphone, o Galaxy S8, num
evento especial em Nova York, no
dia 29 de março. Após o fiasco que
envolveu as baterias defeituosas
do Galaxy Note 7 e com o objetivo de reconquistar a confiança
do consumidor, o gigante de eletrónica coreano precisa do lançamento do seu próximo dispositivo
de topo, e, provavelmente, devido
a isso, a apresentação foi antecipada para o final de março.
Compensar o fracasso Galaxy
Note não é a única razão pela
qual o Galaxy S8 é um sucesso:
como o gráfico ilustra, a Sam-

sung posicionou-se recentemente
atrás da Apple em termos de vendas de dispositivos móveis. A empresa ainda pode liderar o mercado de smartphones em termos de
vendas unitárias, mas, em termos
de receita, o iPhone supera a unidade de comunicações móveis da
Samsung em mais de 70%.

O Spotify define o ritmo para a Apple Music
Quando a Apple lançou a Apple
Music em junho de 2015, muitas
pessoas pensaram que seria uma
questão de “quando”, em vez de
“se”, a Apple iria, eventualmente,

ultrapassar a Spotify em termos
de assinantes pagos. O poder financeiro e de marketing da Apple
combinado com uma base instalada de centenas de milhões de

dispositivos iOS pareciam uma
combinação difícil de vencer para
os pioneiros suecos de streaming
de música.
No entanto, desde que a Apple
lançou o seu próprio serviço de
streaming até metade de 2015, o
Spotify conseguiu manter a Apple
Music à distância. Avançando e regredindo com anúncios de novos

marcos de subscritores, a diferença entre o Spotify e a Apple Music
permanece notavelmente estável
nos últimos 20 meses. Na semana
passada, o Spotify anunciou que
tinha acabado de ultrapassar os
50 milhões de assinantes pagos,
expandindo a sua liderança sobre
a Apple para 30 milhões de clientes pagos.
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Os novos iPhones
e o Batterygate ajudam a Apple
a ultrapassar a Samsung
Após ter vendido 78,3 milhões de
iPhones no trimestre de férias, a
Apple subiu para o topo do mercado de smartphones pela primeira vez desde 2011. Enquanto
a Apple tem o novo iPhone 7 e
7 Plus para agradecer o seu ressurgimento, a empresa concorrente mais feroz, Samsung, não
terá que olhar muito tempo para
as razões subjacentes à sua curta queda.
Apesar de ainda lidar com as

consequências do desastre Galaxy Note 7, que viu a primeira
recall da empresa e, seguida do
seu mais recente lançamento de
baterias defeituosas, a Samsung
enviou 77,5 milhões de dispositivos no último trimestre.
Enquanto que ultrapassar a Samsung pela primeira vez em cinco anos deve ser uma boa notícia para a Apple, os números da
IDC também podem ser interpretados de outra forma.

A ‘Switch’ pode replicar
o sucesso passado da Nintendo?

Recentemente, ocorreu o lançamento global da nova consola da
Nintendo, Switch. O nome é um
aceno para o ponto de venda exclusivo da consola, a sua capacidade de alternar entre o uso doméstico e jogar em qualquer lugar.
Num vídeo teaser publicado em
outubro, a Nintendo mostrou
como a Switch, que se assemelha a um pequeno tablet com
controladores destacáveis e uma
docking station, pode ser usado
em diferentes formas e situações.
Embora seja, sem dúvida, uma
nova ideia, continua a ser verificado se os jogadores estão dispostos a aceitar os compromissos

que este conceito híbrido implica:
dada a sua portabilidade, a nova
consola não é tão poderosa como
a PlayStation 4 e a Xbox One, enquanto que ao mesmo tempo não
sendo tão portátil (e omnipresente) como um smartphone, é agora
o dispositivo de jogos mais popular no mundo.
A Nintendo precisa, desesperadamente, do Switch para ser um
sucesso. Como mostra o gráfico,
os lançamentos de consolas mais
recentes da empresa (3DS e Wii U)
não corresponderam ao sucesso
dos seus predecessores e, se a
nova consola falhar, pode muito
bem ser a última.

precisam de desenvolver um
conjunto consistente de políticas
relacionadas com as competências, tais como a educação, a le-

gislação de proteção do emprego e as políticas de migração, em
coordenação com as políticas de
comércio e inovação.

NOTÍCIAS | ARTIGOS

OECD Skills Outlook 2017
Desde a década de 1990, o
mundo entrou numa nova fase
de globalização. As tecnologias
da informação e da comunicação, a liberalização do comércio
e a redução dos custos de transporte permitiram às empresas
e aos países fragmentar o processo de produção em cadeias
de valor globais. Muitos produtos são agora projetados num
país e agregados noutro país
de peças produzidas em vários
países. Trinta por cento do valor das exportações dos países
da OCDE têm a sua origem no
exterior. Neste novo contexto,
as Global Value Chains (GVCs)

e habilidades estão mais inter-relacionadas do que nunca. As
competências desempenham um
papel fundamental na determinação das vantagens comparativas dos países nas GVCs. Muitas
das oportunidades e desafios
produzidos pelas GVCs estão a
ser afetadas pelas habilidades
dos países.
O OECD Skills Outlook 2017
mostra como os países podem
aproveitar ao máximo as cadeias
de valor globais, social e economicamente, investindo nas habilidades das suas populações.
Aplicar uma abordagem de “todo
o governo” é crucial. Os países
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AGENDA DE EVENTOS

Política de inovação e crescimento da produtividade
do trabalho: educação, investigação & desenvolvimento,
eficácia governamental e política empresarial
MUEID AL RAEE, JO RITZEN & DENIS DE
CROMBRUGGHE

Este paper examina a relação
entre o crescimento da produtividade do trabalho em setores
não-tradicionais e a “política
de inovação” para um grande
número de países. A política de
inovação caracteriza-se por investimentos no ensino superior
e na investigação e desenvolvimento como uma percentagem
do Produto Interno Bruto (PIB), a
liberdade no ambiente empresarial, bem como a eficácia global
do governo. Os resultados con-

firmam a convergência económica entre os países mais ricos
e pobres. Poderíamos mostrar
um efeito positivo significativo
da interação entre a eficácia do
governo e as despesas do governo no ensino superior como
uma percentagem do PIB sobre
o crescimento da produtividade do trabalho em setores não
tradicionais. Além disso, para
os países em desenvolvimento,
observou-se uma relação positiva e significativa entre a variável
de crescimento e as despesas
efetivas de investigação e de-

senvolvimento. Não foi possível descobrir uma relação entre
outras políticas de inovação e o
crescimento da produtividade do
trabalho. O crescimento da produtividade do trabalho no setor
não-tradicional nos países ricos
em petróleo do Golfo Pérsico foi
observado ser consistentemente mais lento do que os países
ocidentais. Os preços mais altos
do petróleo parecem dominar
a inovação nos países ricos em
petróleo, estimulando a inovação nos países importadores de
petróleo.

Iniciar uma start-up

JUNHO

8/9

7ª Conferência Ibérica de
Empreendedorismo
Esposende, Portugal

21

Regional HELIX’17 International Conference on
Innovation, Entrepreneurship
and Technology Transfer

Os empreendedores criam 2 em
cada 3 novos empregos, de acordo
com os mais recentes dados. Mas,
em vez de se aposentarem, os baby
boomers estão a dar início a cerca de
duas vezes mais empresas novas do
que os millennials. Perguntamos a
Victor Hwang, da Fundação Kauffman,
sobre o estado das empresas em fase
de arranque.

Covilhã, Portugal

21

Innovation in Medicine and
Healthcare (InMed-17)
Vilamoura, Portugal

Ecossistema empreendedor, Momentum e maturidade

O papel importante das organizações
de desenvolvimento empresarial e as suas atividades
Os ecossistemas empreendedores estão a ser reconhecidos
como uma forma de estimular o
crescimento económico, a inovação e a mudança social. A sua
implementação está a ganhar
impulso nos Estados Unidos e
noutras partes do mundo à medida que os seus benefícios são
reconhecidos. As nações, cidades, regiões, universidades e
outros estão a colaborar para
implementar ecossistemas empresariais como um componente
crítico das suas estratégias de
inovação que procuram melho-

rar as economias, as sociedades
e as instituições. Os distritos de
Inovação, Infraestruturas Smart
City, parques de pesquisa, espaços de coworking e clusters económicos regionais são exemplos
de investimentos em desenvolvimento económico que estão a
ser realizados por muitos, mas
é bem reconhecido que grande
parte do valor surge das colisões
pessoais e relacionamentos que
são possíveis devido à proximidade física, troca de informações
e densidade que criam.
Usando as áreas metropolitanas

de St. Louis e Kansas City, este
artigo fornece “insights” sobre
como as regiões podem acelerar
a dinâmica e aumentar o seu retorno sobre esses investimentos.
O artigo concentra-se nas organizações de Desenvolvimento de
Empreendedores, que fornecem
a primeira etapa em qualquer pipeline e de alimentação de startups de qualquer ecossistema e
fortalecem o empreendimento
e desenvolvimento económico
para alcançar resultados económicos.
Aceda ao relatório:

22

Innovation Horizons KESInHorizons-2017
Vilamoura, Portugal

28

Global Innovation and
Knowledge Academy
Lisboa, Portugal

Divulgue os seus eventos relacionados
com Inovação e empreendedorismo
Contacte-nos!
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A competitividade é, entre outras, uma
das palavras chaves da atualidade, em
que o mercado global à concorrentes fortes e novos leva-os a produzir com elevada qualidade e baixos preços. Assim, há
que responder a isso. Uma das alternativas passa pela inovação, com o objetivo
de oferecer novos produtos que, devido
à sua qualidade e inovação, sejam competitivos mais pela diferenciação do que
pelo preço.
A questão que se poderá levantar é: o que
é necessário para se ser mais inovador?
Fundamentalmente, há que saber aplicar
tudo o que é descoberto sob a forma de novos e melhores produtos ou serviços. Contudo, se se quer ser competitivo há que agilizar este processo. Aqui uma outra questão
poderá ser levantada: como agilizar? Neste
caso ao líder caberá:
Mostrar que não tem medo de sujar as mãos,
Dar aos inovadores espaço para reclamar;
Colocar os inovadores nos locais onde pos-

Inovando

sam fazer o melhor, desafiando-os com problemas, dando-lhes espaço de manobra;
Definir objetivos claros e mensuráveis;
Desenvolver o espírito de investigação, pois
que pesquisar é um excelente desafio à inovação;
Quebrar rotinas e introduzir nas pessoas
o hábito de se interrogarem sobre o “que
aconteceria se não fosse feito assim aqui e
agora?”;

Ousar misturar pessoas de diferentes departamentos e/ou funções. Quando os
colaboradores sentem espaço para se exprimirem e vêem validados resultados não
expectáveis, assumem-se para “meter o
nariz onde não são chamados” e libertam
as organizações da “praga” do saber especializado, fundamental mas um autêntico
travão a processos de inovação.
Inovar sem inovadores assenta num elevado grau de participação de toda a empresa, numa comunicação aberta a todos
os níveis. Mesmo sem recrutar inovadores,
ainda que o carinho especial se dirija a fiéis
e ambiciosos, qualquer organização deve
livrar-se de todos os que fazem sem pensar,
cumprem sem refletir, obedecem sem questionar. Este tipo de dependentes necessitam
dum guia, e serão tão incapazes de inovar
que nunca distinguirão uma novidade de
um boato!
Luís Archer – Consultor
luismariaarcher@iol.pt
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Como é que é possível manter a sanidade mental
nestes tempos difíceis?
Como Sobreviver na Selva Empresarial, alguns segredos e técnicas básicas para a gestão feliz e
com sucesso.
Terá acesso a vários aforismos, algumas análises em profundidade e uma boa dose de comentários
provocadores.
Este livro é uma compilação de algumas táticas que poderá usar, não apenas para sobreviver, mas
também para ter sucesso na selva empresarial. A sua intenção é divertir, entreter e educar.
Contém algumas pérolas de sabedoria dirigidas a gestores e empresários de todas as cores, tamanhos e formas. Quer os que ainda só aspiram vir a sê-lo, quer os que já o são e até os que já estão
cansados de o ser ou já se aposentaram.
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obra em que o mundo da gestão é caracterizado com tanto
humor que até parece verdade.

encomendas@vidaeconomica.pt

223 399 400

