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Subordinada ao tema 
“Empreender para o 
Sucesso”, a 7ª edição 
da Conferência Ibérica 
de Empreendedorismo 
(CIEM2017), que decorreu 
recentemente no Hotel Axis 
Ofir, em Esposende, superou 
todas as expetativas. Para 
além do elevado número 
de participantes, a edição 
deste ano, organizada 
em conjunto entre a 
Associação Portuguesa 
para o Empreendedorismo 
(Empreend), a Câmara 
Municipal de Esposende 
e o Instituto Superior 
de Contabilidade e 

Administração do Porto 
(ISCAP), traduziu ainda “um 
significativo salto qualitativo 
face às anteriores, desde 
logo pela qualidade das 
comunicações científicas 
submetidas e apresentadas”, 
assegura Orlando Lima 
Rua, membro da Comissão 
Coordenadora e da Comissão 
Organizadora da CIEM2017.

FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeia@vidaeconomica.pt

Em declarações à ‘Vida Económi-
ca’, Orlando Rua começa por afir-
mar que a edição deste ano da 
Conferência Ibérica de Empreen-
dedorismo representou “um sig-
nificativo salto qualitativo face 
às anteriores, desde logo pela 
qualidade das comunicações 
científicas submetidas e apre-
sentadas”. Falando na qualidade 
de membro da Comissão Coorde-
nadora e da Comissão Organiza-
dora da CIEM2017, o responsável 
salienta que a edição deste ano 

CIEM 2017 foi um “sucesso” 
e “elevou a fasquia 
para as próximas edições”
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da conferência “contou com a 
presença de keynote speakers 
ibéricos de exceção e de cente-
nas de oradores, moderadores 
e conferencistas, sobretudo de 
Portugal, Espanha e Brasil”. 
Por outro lado, segundo o res-
ponsável, o evento disponibilizou 
ainda um “programa diversifica-
do, não se cingindo à esfera emi-
nentemente académica, incluin-
do iniciativas onde os atores 
locais puderam partilhar expe-
riências e estabelecer contactos 
através do Business Networking 
com stakeholders externos ao 
município”. Por tudo isto, Orlan-
do Rua considera que a CIEM 2017 
“elevou a fasquia para as próxi-
mas edições”.
Fazendo igualmente um balan-
ço “extraordinariamente positi-
vo” da edição deste ano, Maria 
do Rosário Almeida, presidente 
da Associação Portuguesa para 
o Empreendedorismo, destaca 
também que “o nível geral al-

cançado pelas comunicações dos 
participantes foi bastante eleva-
do, proporcionando a partilha 
de conhecimentos e experiên-
cias”. “Há sete anos sucessivos 
que, entre Portugal e Espanha, se 
realiza a Conferência Ibérica de 
Empreendedorismo” e, “de ano 
para ano”, os “artigos científicos 
enviados evidenciam qualidade 
superior e nível científico inova-
dor”, assegura a responsável.
Questionada sobre a próxima 
edição do evento, a líder da Em-
preend admite que “houve já 
uma primeira abordagem para 
que a próxima CIEM integre as 
comemorações dos 800 anos da 
Universidade de Salamanca, em 
outubro de 2018”, e que “para os 
anos subsequentes existe uma 
listagem de organizações que 
pretendem acolher a conferên-
cia”. 

“O ensino do empreendedorismo 
tem de ser renovado”

Desafiado a partilhar a sua visão 
acerca do estado atual do em-
preendedorismo em Portugal, 
Orlando Lima Rua refere que a 
trajetória de crescimento da eco-
nomia portuguesa tem “permiti-
do uma aceleração do processo 
de criação de empresas”, permi-
tindo que os empreendedores 
concretizem “projetos inovado-
res com forte valor acrescenta-
do”. Na opinião do docente, esta 
melhoria traduz-se no “incre-
mento da aspiração empreende-
dora, ou seja, na natureza quali-
tativa da atividade empreende-
dora, ao nível da abordagem aos 
mercados externos, da inovação 
dos produtos introduzidos, dos 
processos produtivos utilizados 
e do tipo de financiamento”.
Ainda assim, o responsável ad-
mite que, apesar de as condições 
estruturais de apoio a indivíduos 
com atitude empreendedora te-
rem melhorado, “há ainda um 
longo percurso a calcorrear”. 

Nesse sentido, “é fundamental 
robustecer as condições estru-
turais de apoio aos empreende-
dores, nomeadamente ao nível 
de apoio financeiro, políticas e 
programas governamentais, edu-
cação e formação, transferência 
de resultados de I+D+I, infraes-
trutura comercial e profissional, 
abertura do mercado/barreiras 
à entrada, acesso a infraestru-
turas físicas, normas culturais e 
sociais, abertura das empresas 
e dos consumidores para a ino-
vação e proteção de direitos de 
propriedade intelectual”.
Lembrando que a realidade das 
universidades e dos politécni-
cos, no que tange às competên-
cias para estimular o espírito e 
a capacidade empreendedora 
dos jovens, “é bastante díspar e 
assimétrica”, Orlando Rua afir-
ma que, “em termos gerais, tem 
sido desenvolvido um trabalho 
bastante meritório e esforçado, 
face aos recursos que as insti-

O crescimento da economia portuguesa tem 
permitido uma aceleração do processo de criação 
de empresas com forte valor acrescentado
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tuições têm ao seu dispor”. Po-
rém, o responsável defende que, 
na sua opinião, “o ensino do 
empreendedorismo tem de ser 
renovado”.
“A academia deve preocupar-se 
em estimular e apoiar a cultura 
empreendedora, proporcionando 
condições aos empreendedores 
que, pelas razões mais diversas, 
encontram em si a iniciativa de 
ousar, de correr riscos, de viver o 
projeto como uma aventura, não 
o confinando exclusivamente às 
salas de aulas, aos gabinetes ou 
à consultoria de base teórica. É 
necessário um ensino ‘out of the 
box’, com objetivos e metodo-
logias de ensino/aprendizagem 
orientadas para o ‘fazer aconte-
cer’”. 

“Deveria haver uma 
discriminação fiscal positiva 
para os empreendedores”
Concordando que a obtenção de 
financiamento continua a ser o 
grande desafio com que se de-
param os empreendedores, o do-

cente advoga contudo que “mui-
to há a fazer a montante”.
“Num contexto económico onde 
a inovação se tornou no fator 
crítico para alcançar competi-
tividade, é a partir do modelo 
‘Triple Helix’ que se explicam as 
relações entre a academia, a in-
dústria e o Governo. Nesse sen-
tido, as vantagens associadas ao 
empreendedorismo e criação de 
empresas são inquestionáveis 
do ponto de vista do desenvolvi-
mento regional e local, assumin-
do-se como um dos principais 
drivers quer do emprego quer 
da criação de riqueza. Se essas 
novas empresas se integrarem 
num “cluster”, então é de esperar 
benefícios mútuos que se ala-

vancam na partilha de interesses 
comuns desenvolvidos nos mes-
mos locais. A relação entre a in-
dústria e a academia deve assim 
ser assegurada nos dois sentidos 
e decorrente de um trabalho 
conjunto, sendo que esta nova 
competitividade vai determinar o 
fluxo de rendimento, de criação e 
de manutenção de empregos ao 
nível da região onde o projeto vai 
ser implementado”, explica.
Ora, neste âmbito, “não temos 
andado muito bem”, assegu-
ra Orlando Rua. Salientando a 
importância do equilíbrio dos 
ecossistemas empreendedores, 
o responsável afirma que “sem 
uma assertiva aplicação do mo-
delo ‘Triple Helix’ a transferên-

cia de resultados de I+D+I da 
academia para a indústria (para 
o mercado) não ocorrerá”. Reco-
nhecendo que “o outro vértice da 
hélice”, ou seja, o Governo, “até 
tem gradualmente servido como 
facilitador do empreendedoris-
mo, por via da simplificação e 
desmaterialização de processos 
e procedimentos e da disponibi-
lização de sistemas de incentivo, 
mais ou menos complexos, no 
âmbito do Portugal2020”, Orlan-
do Rua defende a existência de 
“uma discriminação fiscal positi-
va para os empreendedores, par-
ticularmente nos primeiros anos 
de vida das empresas”.
Em jeito de conclusão, o docen-
te reforça que, “não descurando 
a importância da questão do fi-
nanciamento, que objetivamente 
é uma barreira, se a transferência 
de resultados de I+D+I da acade-
mia para a indústria for mais in-
tensa, ela mesma pode ajudar a 
financiar criação de start-up ou 
spin-off, criando valor para todos 
os stakeholders”.

É necessário um ensino ‘out of the box’, 
com objetivos e metodologias de ensino/
aprendizagem orientadas para o ‘fazer acontecer’, 
indica Orlando Rua. 
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Portugal vai ter que apostar muito rapida-
mente na implantação de uma verdadeira 
economia da competência. Discutir e ava-
liar hoje a dimensão estrutural da aposta da 
transformação de Portugal numa verdadeira 
economia  da competência é de forma clara 
antecipar com sentido de realismo um con-
junto de compromissos que teremos que ser 
capazes de fazer para garantir o papel do 
nosso país num quadro competitivo comple-
xo mas ao mesmo tempo altamente desa-
fiante. Uma economia da competência é um 
dos fatores centrais para dinamizar novas 
soluções estratégicas para a nossa economia 
e sociedade, num tempo global complexo e 
exigente.
Tem que se ser capaz de, desde o início, incu-
tir nos jovens uma capacidade endógena de 
“reação empreendedora” perante os desa-
fios de mudança suscitados pela “sociedade 
em rede”; os instrumentos de modernida-
de protagonizados pelas TIC são essenciais 
para se desenvolverem mecanismos autos-
sustentados de adaptação permanente às 
diferentes solicitações que a globalização 
das ideias e dos negócios impõe. Esta nova 
dimensão da educação configura, desta for-
ma, uma abordagem proativa da sociedade 
à sua própria evolução de sustentabilidade 
estratégica.
Os “centros de competência” do país (empre-
sas, universidades, centros de I&D) têm que 
ser “orientados” para o valor. O seu objetivo 
tem que ser o de induzir de forma efetiva 
a criação, produção e sobretudo comercia-
lização nos circuitos internacionais de pro-
dutos e serviços com “valor” acrescentado 
suscetíveis de endogeneizar “massa crítica” 
no país. Só assim a lição de Porter entra em 
ação. A “internalização” e adoção por parte 
dos “atores do conhecimento” de práticas 
sustentadas de racionalização económica, 
aposta na criatividade produtiva e sustenta-
ção duma “plataforma de valor” com eleva-
dos graus de permanência, é decisiva.
A avaliação do estudo sobre cidades inte-
ligentes, projeto que envolveu “redes inte-
gradas de cooperação territorial” (municí-
pios, universidades, centros I&D, empresas, 
sociedade civil), é a melhor demonstração 
de que em 2017, apesar de todas as políti-
cas públicas e estratégias tendo em vista 

a modernização do território português, o 
país teima em não conseguir assumir uma 
dinâmica de “salto em frente” para o futu-
ro tendo por base os fatores dinâmicos da 
inovação e competitividade. Precisamos, 
por isso, de apostar em cidades e regiões 
inteligentes.
Numa Europa das cidades e regiões, onde 
a aposta na inovação e conhecimento se 
configura como a grande plataforma de au-
mento da competitividade à escala global, 
os números sobre a coesão territorial e so-
cial traduzem uma evolução completamente 
distinta do paradigma desejado. A excessiva 
concentração de ativos empresariais e de 
talentos nas grandes metrópoles, como é o 
caso da Grande Lisboa, uma aterradora de-
sertificação das zonas mais interiores, na 
maioria dos casos divergentes nos indica-
dores acumulados de capital social básico, 
suscitam muitas questões quanto à verda-
deira dimensão estruturante de muitas das 
apostas feitas em matéria de investimentos 
destinados a corrigir esta “dualidade” de de-
senvolvimento do país ao longo dos últimos 
anos.
Apesar da relativa reduzida dimensão do 
país, não restam dúvidas de que a aposta 
numa política integrada e sistemática de ci-
dades médias, tendo por base o paradigma 
da inovação e do conhecimento, com conci-
liação operativa entre a fixação de estruturas 
empresariais criadoras de riqueza e talentos 
humanos indutores de criatividade, é o único 
caminho possível para controlar este fenó-
meno da metropolização da capital que pa-
rece não ter fim. O papel das universidades 
e institutos politécnicos que nos últimos 20 
anos foram responsáveis pela animação de 
uma importante parte das cidades do inte-
rior, com o aumento da população perma-
nente e a aposta em novos fatores de afir-
mação local, está esgotado. 
Desta forma, o compromisso entre aposta, 
através da ciência, inovação e tecnologia, em 
competitividade estruturante na criação de 
valor empresarial, e atenção especial à coe-
são social, do ponto de vista de equidade e 
justiça, é o grande desafio a não perder. A so-
ciedade do conhecimento tem nesta matéria 
um papel muito especial a desempenhar e 
numa época onde se assiste à crescente 
metropolização do país em torno do Porto e 
Lisboa, a aposta em projetos de coesão terri-
torial como as “Cidades e Regiões Inteligen-
tes” pode fazer a diferença, com o papel de 
diferença de aposta na qualidade de vida e 
crescimento económico.

A economia da competência O empreendedorismo e a sociedade

Participámos este mês num evento Ibérico dedi-
cado ao empreendedorismo, onde destacámos a 
tentativa da organização em aproximar a acade-
mia e o mundo empresarial. Efetivamente, nem os 
empresários assumem a importância que podem 
retirar da academia e do seu conhecimento, mas 
esta ainda enferma de uma linguagem fechada, 
nada de acordo com a prática empresarial e prin-
cipalmente com as mudanças que se verificam a 
uma velocidade vertiginosa na sociedade e nos 
modelos de negócio.
Certamente que temos de recuar um pouco para 
que o empreendedorismo possa ser mais evidente 
numa sociedade; se queremos resultados, temos 
de investir na educação dos nossos jovens (como 
temos vindo a defender desde a criação desta 
newsletter), para que os estigmas sociais relacio-
nados com o insucesso sejam cada vez mais uma 
coisa do passado e o espirito empreendedor seja 
alimentado de uma forma constante e consistente.
Não vamos esperar que, daqui a uns anos, os nos-
sos jovens passarem a ser todos empreendedores, 
mas alguns com essa capacidade encontrarão um 
ecossistema mais amigável e capazes de lidar com 
os projetos que nascem, outros desaparecem e ou-
tros crescerão a diferentes dimensões, pois nem 
todos serão unicórnios, mas a grande diferença es-
tará, sem dúvida, em negócios de pequena dimen-
são, que irão completar uma crescente necessida-
de de apoio na sociedade, nas suas mais diversas 
vertentes.
Estes negócios só poderão nascer devido à identi-
ficação de nichos de e para a geração da internet, 
e serão tanto ou mais interessantes se as capaci-
dades destes jovens forem sendo treinadas, ali-
mentadas e educadas para o que poderá ser uma 
alternativa de vida, independente e com potencia-
lidade de fazer o que mais gostariam de fazer.
Aqui o papel da Academia e da sociedade é impor-
tante na disponibilização e na criação de forma-
ção de acordo com as necessidades destes jovens, 
não interessa só saber fazer um plano de negócio 
e ou um plano de marketing e de vendas, é impor-
tante que entendam as dificuldades que o merca-
do comporta, nomeadamente as dificuldades na 
obtenção de financiamento e a realidade que vão 
encontrar nos diferentes setores.
É mais complexo do que pensamos, mas o come-
ço é sempre por qualquer lado e achamos que o 
lado porque se deve dar inicio é exatamente pela 
educação desde muito cedo, a começar pela si-
mulação de negócios, que pode e certamente de-
senvolverá a capacidade empreendedora futura 
de alguns jovens, sendo que, depois,0 é um efeito 
que se verificará por contagio através do exemplo 
– eu também serei capaz de fazer. 
Boa leitura

Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt

FRANCISCO
JAIME QUESADO
Presidente da ESPAP – Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Pública

OPINIÃO EDITORIAL
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A crescente complexidade 
dos produtos, entre ou-
tros fatores, resulta no 

aumento do tempo necessário 
para o seu desenvolvimento. No 
entanto, para se manterem com-
petitivas, as empresas precisam 
de lançar novos produtos em in-
tervalos de tempo cada vez mais 
reduzidos. Por outro lado, a fase 
de conceção e desenvolvimento 
dos produtos representa uma 
grande percentagem dos seus 
custos.
Assim, as empresas partiram em 
busca de formas para reduzir o 
ciclo de desenvolvimento de pro-
dutos. No início dos anos 80, uma 
das soluções adotadas em res-
posta ao aumento da competição 
consistiu no aumento do grau de 
paralelismo das atividades de 
desenvolvimento. Algumas ativi-
dades – que eram normalmente 
realizadas após o término e a 
aprovação das atividades ante-
riores – passaram a ser anteci-

padas, de forma que o seu início 
não dependesse de ciclos demo-
rados de aprovação.
Em 1982, iniciou-se um estudo 
conduzido pela DARPA (Defen-
se Advanced Research Project 
Agency), sobre formas de au-
mentar o grau de paralelismo 
das atividades de desenvolvi-
mento dos produtos. O resul-
tado do estudo, publicado em 
1988, definiu o termo “Enge-
nharia Simultânea”, tornando-
-se numa importante referên-
cia para novas pesquisas nessa 
área. Surgiu, assim, uma nova 
abordagem do projeto integrado 
dos produtos.
A motivação veio principalmen-
te da necessidade de encurtar o 
respetivo tempo de desenvolvi-

mento, tendo como motivações 
secundárias a melhoria de qua-
lidade e a redução dos custos do 
ciclo de vida. O modo tradicional 
do desenvolvimento do proje-
to de um produto pressupunha 
a realização sequencial de eta-
pas. Desta forma, a conceção, o 
projeto e os ensaios do produto 
costumavam fazer-se antes do 
processo de planeamento da 
produção, do projeto do sistema 
de fabricação e da produção pro-
priamente dita.
Geralmente, estas funções se-
quenciais eram realizadas em 
unidades organizacionais distin-
tas, com pouca interação entre 
elas. Desta forma, muitas das 
decisões só podiam ser alteradas 
com custos avultados em tempo 

e dinheiro, uma vez que as alte-
rações do produto obrigavam à 
modificação iterativa do projeto 
dos componentes. Numa estima-
tiva grosseira, se o custo de uma 
alteração do produto na fase da 
sua conceção for de 1€, o custo 
passa a ser de 10€ na fase de 
projeto e de 100€ na fase de pro-
dução.
A Engenharia Simultânea pode 
reduzir significativamente o ci-
clo de desenvolvimento, graças 
à sobreposição temporal das ati-
vidades funcionais, dado que as 
decisões deixam de ser interde-
pendentes. (Ver tabela)
O estudo realizado pela DARPA 
define a Engenharia Simultânea 
da seguinte forma: “A Engenha-
ria Simultânea é uma abordagem 
sistematizada para o desenvol-
vimento integrado e paralelo do 
projeto de um produto e dos pro-
cessos relacionados, incluindo a 
fabricação e a assistência. Esta 
abordagem procura fazer com 
que os indivíduos envolvidos no 
desenvolvimento de produtos 
considerem, desde o início, todos 
os elementos do ciclo de vida do 
produto, da conceção à entrega 
ao cliente, incluindo a qualidade, 
o custo, os prazos e os requisitos 
do cliente.”

Concurrent Engineering – Engenharia Simultânea

HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade 
Nova de Lisboa, 
Investigadora do UNIDEMI, 
Especialista em Inovação 
Sistemática e TRIZ

OPINIÃO

Engenharia Simultânea Engenharia Linear (Sequencial)

Projeto em paralelo de produtos 
e processos

Projeto sequencial

Equipa multidisciplinar Projetista independente

Consideração simultânea do 
ciclo de vida de produtos

Consideração sequencial do 
ciclo de vida de produtos

Instrumentos de gestão da qua-
lidade total

Instrumentos de engenharia 
convencional

Contribuição de todos os inte-
ressados

Clientes e fornecedores não 
envolvidos
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À medida que os resultados 
do 1º trimestre encerram, esta 
infografia examina os grandes 
players tecnológicos nos EUA 

que alcançaram um salto no 
seu resultado relativamente ao 
primeiro trimestre do ano pas-
sado. O melhor trimestre foi 

significativamente representa-
do pela Netflix. Embora tenham 
o menor rendimento líquido do 
grupo e, portanto, claramen-
te muito mais espaço para o 
crescimento, o enorme salto de 
544% assinala um desempenho 

claro e destacado. Os resulta-
dos da Apple continuam a cres-
cer, mas de forma mais modes-
ta - registou um aumento de 5% 
que a levou a uns poderosos 11 
biliões de USD nos primeiros 4 
meses de 2017.

Quando foi a última vez que 
utilizou o seu telemóvel? As 
possibilidades são de o estar a 
utilizar neste preciso momento 
para ver esta infografia. Os ana-
listas do Statista Digital Market 
Outlook revelaram que a quan-

tidade de tempo que despende-
mos com os nossos smartpho-
nes online aumentou substan-
cialmente ao longo dos últimos 
anos. O termo “dependência do 
smartphone” está bem estabe-
lecido. Como mostra o gráfico, a 

nível mundial, esse vício pa-
rece estar a aumentar. Dos 
países pesquisados, os pro-
prietários de smartphones 
no Brasil passam a maior 
parte do tempo online.

O utilizador em 2016 pas-
sou, em média, cerca de 5 
horas por dia a navegar - 
mais do dobro do que em 
2012.

Smartphone Addiction 

Muitos especialistas da 
indústria preveem que 
as nossas interações com 
os dispositivos computo-
rizados afastar-se-ão no 
futuro de inputs basea-
dos em texto para inputs 
baseados na voz. Os 
smartphones, altifalan-
tes habilitados para voz e outros 
dispositivos já têm incorporado os 
chamados assistentes inteligentes, 
como o Siri, Cortana ou Assistente 
do Google. Esses assistentes vir-
tuais podem ajudá-lo a organizar 
o seu dia, controlar dispositivos 
domésticos inteligentes e respon-
der a perguntas gerais. De acordo 
com uma pesquisa realizada pela 
agência digital Stone Temple, os 

“assistentes Smart” 
podem não ser tão 
inteligentes como es-
tão preparados para 
ser. Tendo por base o 
exemplo do Alexa da 
Amazon: o assistente 
da empresa que ala-
vanca a linha popular 

de altifalantes habilitados para 
voz foi capaz de responder ape-
nas a 20,7 % das 5000 questões 
que foram lançadas como parte da 
experiência. Notavelmente, o As-
sistente do Google e o Cortana da 
Microsoft eram muito mais expe-
rientes quando se tratava dessas 
questões factuais, enquanto o Siri 
da Apple apresentava-se de forma 
semelhante ao Alexa.

Quão inteligentes são os 
nossos assistentes?

Os gigantes tecnológicos dos EUA com crescimentos dos lucro

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA
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Os utilizadores da Apple des-
tacam-se pela sua lealdade. 
Com os adeptos mais fogosos 
às vezes denominados ‘shee-

ple’ devido ao seu compromisso 
inflexível com a empresa e os 
seus produtos, a Apple é clara-
mente muito eficaz na retenção 

de clientes. Uma pesqui-
sa recente realizada pela 
Morgan Stanley confir-
ma isso, mostrando que 
92% dos proprietários de 
iPhone que o  pretendam 
atualizar nos próximos 
doze meses manterão um 
aparelho que trabalha 
com o sistema iOS. 

A maioria dos utilizadores 
do iPhone nunca 
olham para trás

Com mais de 50 milhões de assi-
nantes, cerca de 100 milhões de 
utilizadores e mais de 3 biliões de 
USD em receitas anuais, o Spotify 
é líder incontestável no merca-
do de streaming de música em 
expansão. No entanto, um olhar 
sobre os últimos resultados da 
empresa leva a uma pergunta: a 
transmissão de música será um 
negócio rentável?
De acordo com os números re-
latados pelo The Information, o 
Spotify gerou 2,9 biliões € no ano 
passado, registando um aumen-
to de 49% em relação a 2015. No 
entanto, os custos da empresa 
foram acumulando rapidamente, 
levando a um aumento acentua-

do nas perdas operacionais. É um 
problema que todos os fornece-
dores de streaming enfrentam, e 
eventualmente pode dar à Apple 
uma vantagem competitiva sobre 
o Spotify e os seus pares: a Apple 
tem um negócio de hardware ex-
tremamente rentável e biliões de 
dólares para gastar. Enquanto a 
Apple Music suporta vendas de 
hardware e ajuda a bloquear utili-
zadores no ecossistema da Apple, 
provavelmente não importa se é 
rentável. Empresas como o Spo-
tify acabarão por descobrir uma 
maneira de manter os custos com 
royalties com o objetivo de tornar 
a música num negócio rentável e 
sustentável.

As perdas do Spotify crescem apesar 
da capacidade em gerar receita

Quando a Apple reportou os seus 
resultados no segundo trimestre 
no início desta semana, houve 
poucas surpresas. Como de cos-
tume, as vendas de iPhone caí-
ram após o trimestre de férias, 
as vendas de iPad continuaram 
a decrescer e os serviços da em-
presa continuaram a sua ascen-
são nos rankings.
Infelizmente para a Apple, ou-
tro tesouro do seu relatório de 
resultados também não foi uma 
surpresa: pelo quinto trimestre 
consecutivo, a empresa registou 
um declínio de dois dígitos com  
o seu negócio na China. Na ver-
dade, a região da Grande China 
(incluindo Hong Kong e Taiwan) 

foi a única região a ver um de-
clínio nas vendas em relação ao 
ano anterior, o que é ainda mais 
notável, considerando que foram 
excelentes no resto da região da 

Ásia-Pacífico (+ 20 por cento nas 
vendas).
Apesar de uma liderança domi-
nante no segmento high-end do 
mercado, a Apple viu as suas ven-

das de iPhone diminuírem. Como 
o gráfico ilustra, o antigo motor 
de crescimento da Apple tornou-
-se mais uma pedra de moinho 
proverbial em torno do pescoço 
da empresa.

O negócio da Apple na China passou do “Boom” para “Bust”

http://www.vidaeconomica.pt
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Ransomware: quem é 
afetado e porquê?

O Ransomware pode fazê-lo que-
rer chorar. Um programa malicio-
so chamado “WannaCry” afetou 
200.000 pessoas ou organizações 
em 150 países desde sexta-feira. 
Os dados da Symantec mostram 
que quase todos os setores in-
dustriais foram afetados pelo 
Ransomware nos últimos anos. 
No entanto, alguns tipos de em-
presas são mais vulneráveis ou 
mais frequentemente alvo de ci-
bercriminosos que tentam extor-

quir dinheiro para obter dados 
do que outros. A análise mostra 
que o setor de serviços foi, de 
longe, o mais afetado pelo ran-
somware em 2016.
Os dados obtidos pela Datto 
mostra que, de acordo com os 
gestores de fornecedores de 
serviços, na maioria das vezes é 
um descuido humano que torna 
esses ataques possíveis. Abrir o 
e-mail errado pode infetar a sua 
empresa.

O Google I/O é a conferência 
anual de investigadores da em-
presa que é o seu maior evento 
anual. Um dos principais pontos 
de discussão na conferência des-
te ano provavelmente será inteli-
gência artificial (IA). A Google tem 
injetado lentamente a IA em mui-
tos dos seus produtos e serviços e 
o CEO da empresa, Sundar Pichai, 
pareceu muito otimista nas pers-
petivas de inteligência artificial 
em recentes aparições públicas.
Como o gráfico ilustra, a recen-
te atividade de M & A da Google 

também fala pelas ambições da 
empresa no campo de IA. De acor-
do com os números compilados 
pela CB Insights, a Google ad-
quiriu 11 startups de inteligência 
artificial desde 2012, mais do que 
qualquer outra empresa. Consi-
derando que todos os pesos pe-
sados da indústria de tecnologia 
estão a trabalhar em soluções de 
inteligência artificial, podemos 
esperar que os nossos telemóveis 
e computadores se tornem muito 
mais inteligentes nos próximos 
anos.

O valor da Apple decresceu de 
acordo com o relatório da “Glo-
bal 500” 2017 da Brand Finance. 
“Os evangelistas da Apple estão 
a começar a perder a esperan-
ça”, sugerem os autores do re-
latório. Uma das razões é que a 
Apple não conseguiu manter a 
sua vantagem tecnológica e os 

novos dispositivos simplesmen-
te não conseguiram satisfazer os 
consumidores, como fizeram os 
gadgets anteriores. O seu valor 
caiu 27% face ao ano passado. 
Isso deixa a Google como a MVP 
(Most Valuable Player) do mundo 
com um valor estimado em cerca 
de 110 biliões de USD (+24%).

A Google é a marca mais valiosa do mundo, 
sendo a Apple um concorrente próximo

Google lidera a corrida pela 
liderança em todos os setores

Os “players” locais dominam 
o mercado chinês de smartphones

De acordo com os dados publica-
dos pela Counterpoint Research, 
o mercado chinês de smartpho-
nes cresceu 4% nos primeiros três 
meses de 2017. O crescimento nos 
envios unitários foi alimentado 
principalmente por players tais 
como a Oppo, vivo e Huawei, que 

superaram o mercado por uma 
margem significativa. Enquanto 
isso, os líderes do mercado glo-
bal, como a Samsung e a Apple, 
não conseguiram atingir as metas 
anteriores, uma vez que ambas as 
empresas sofreram declínios de 
vendas de dois dígitos.

http://www.vidaeconomica.pt
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Este documento de trabalho 
empreende uma análise econo-
métrica para avaliar os impac-
tos das políticas de mitigação 
do clima e a qualidade do am-
biente de investimento nos in-
vestimentos em inovação e em 
energia renovável nos países da 
OCDE e do G20. Avalia também 
como os ambientes de inves-
timento dos países interagem 
com as políticas de mitigação 
do clima para influenciar o in-
vestimento e a atividade de pa-
tentes nas energias renováveis. 
O documento reuniu e testou 
dados em países da OCDE e do 

G20 em mais de 70 variáveis ex-
plicativas, que foram analisadas 
usando dois modelos de regres-
são de Poisson-family: um para 
investigar as determinantes dos 
fluxos de investimento em ener-
gia renovável de 2000 até 2014; 
E outro para investigar as deter-

minantes da contagem de pa-
tentes em tecnologias de ener-
gia renovável de 2000 até 2012. 
Os resultados da análise econo-
métrica são consistentes com a 
principal hipótese neste traba-
lho de que, além de estabelecer 
políticas de mitigação do clima, 
os decisores políticos precisam 
de fortalecer o ambiente geral 
de investimento e alinhá-lo com 
políticas de mitigação do clima, 
com o objetivo de mobilizar in-
vestimentos e inovações nas 
energias renováveis em países 
da OCDE e do G20.
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Este artigo examina a relação en-
tre o crescimento da produtivi-
dade do trabalho em setores não 
tradicionais e “política de inova-
ção” para um conjunto de países. 
A política de inovação é carac-
terizada por investimentos no 
ensino superior, investigação e 
desenvolvimento como percen-
tagem do Produto Interno Bruto 
(PIB), a liberdade no ambiente 
de negócios, bem como a eficá-
cia geral dos órgãos governati-
vos. Os resultados confirmam a 

convergência económica entre 
os países mais ricos e os países 
mais pobres. 
Poderíamos mostrar um efeito 
positivo significativo da intera-
ção entre a eficácia do Governo 
e as suas despesas no ensino su-
perior como percentagem do PIB 
sobre o crescimento da produ-
tividade do trabalho em setores 
não tradicionais. 
Além disso, para os países em 
desenvolvimento, observou-se 
uma relação positiva e signifi-
cativa entre a variável de cresci-
mento e as despesas efetivas de 

investigação e desenvolvimento. 
Não conseguimos descobrir uma 
relação entre outras políticas 
de inovação e o crescimento da 
produtividade do trabalho. O 
crescimento da produtividade 
do trabalho do setor não tradi-
cional nos países do Golfo Árabe, 
ricos em petróleo, foi consisten-
temente mais lento do que nos 
países ocidentais. Os preços 
mais elevados do petróleo pare-
cem afastar a inovação em paí-
ses ricos em petróleo e estimular 
a inovação nos países importa-
dores de petróleo.

Política de inovação e crescimento da produtividade 
do trabalho: educação, investigação e desenvolvimento, 
eficácia do Governo e política comercial

Foi publicado por um  grupo 
de especialistas em pesquisa, 
inovação e política científica 
(PICE), o livro “O futuro da Eu-
ropa: Inovação aberta, ciência 
aberta, abertura ao mundo” 
em 15 de maio de 2017. 
O volume foi apresentado a Car-
los Moedas, comissário para Pes-
quisa, Ciência e Inovação, num 
workshop em Bruxelas organiza-

do pelo Centro de Estudos Polí-
ticos Europeu. O Prof. Luc Soete 
atuou como coordenador do gru-
po PICE.
Felicitando o grupo, o Comissá-
rio Moedas disse: “Esta publi-
cação é uma conquista imensa. 
Os vossos esforços alcançados 
com este documento são muito 
significativos para a UE. Deixem-
-me dizer-vos a razão pela qual 

eu acho que é tão importante. 
Primeiro, mostra-nos quão crí-
ticos são os três O. Em segundo 
lugar, torna-os mais concretos. E 
em terceiro lugar, dão-nos uma 
direção. Mas o mais importante 
é que devemos sair daqui com 
esta ideia: o vosso trabalho já 
inspirou o nosso trabalho para o 
futuro”.

“Futuro da Europa: Inovação Aberta, 
Ciência Aberta, Aberto ao Mundo”

Políticas de combate às alterações climáticas
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http://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/abstract/?id=6568
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A criatividade, a inovação    e, em última 
análise, a produção intelectual têm vindo a 
acompanhar o desenvolvimento, permitindo 
que se possam, hoje, encarar como normais 
e naturais da vida do quotidiano, situações 
que, até há pouco tempo, eram tidas no pla-
no meramente ficcional.
Presentemente, é normal presenciar acon-
tecimentos em tempo real, sem que tal im-
plique, necessariamente, uma deslocação 
fisica ao local em que os mesmos estejam a 
decorrer. Pode-se assistir a um determinado 
evento cultural, como por exemplo um con-
certo musical, qualquer que seja o lugar do 
mundo em que esteja a decorrer. Da mesma 
forma, e com a mesma rapidez, pode-se co-
municar à distância de um clique, enviando 
mensagens eletrónicas, partilhando foto-
grafias, músicas ou outros conteúdos.
Embora pareçam banais, todos os exemplos 
acima referidos (e muitos outros que po-
deriam ser enunciados) representam uma 
mudança na estrutura e organização da 

sociedade, que não teria sido possível sem 
inovação. Com efeito, em contraposição a 
um modelo organizacional que assentava, 
fundamentalmente, no trabalho manual e 
mecânico, hoje, o trabalho intelectual as-
sume uma maior importância nas estrutu-
ras organizativas. Por isso, ao invés do que 
acontecia no passado, hoje as empresas 
diferenciam-se, não apenas pela sua efi-
ciência na produção de bens ou serviços, 

mas, também e principalmente, pelo seu 
empreendedorismo, criatividade e inova-
ção, ou seja, pela capacidade de identificar 
novas oportunidades de negócio, desenvol-
ver novas habilidades, novos produtos, no-
vas formas de fazer ou melhorar a prática 
existente.
Nesse sentido, o trabalho intelectual, criati-
vo, é cada vez mais valioso e diferenciador 
nas diversas áreas de atividade, e, conse-
quentemente, o investimento que nele é 
feito representa também um valor cres-
cente. Aliás, diga-se, em muitas situações, 
o elemento gerador de mais valias em de-
terminadas atividades está na capacidade 
de criar e inovar e na possibilidade de as 
proteger. Assim, devem ser promovidas es-
tratégias que possam interligar a cultura, a 
economia e a tecnologia, tendo na base a 
proteção da criação intelectual e da inova-
ção.
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