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Encerrada a 7ª Conferência
Ibérica de Empreendedorismo
(CIEM), que decorreu no
passado mês de Junho,
em Esposende, o júri da
organização anunciou ter
decidido atribuir o prémio de
melhor artigo ao trabalho de
Rubén Lado-Sestayo, docente
da Universidade da Corunha,
intitulado “Emprendimiento
de segunda oportunidade: Un
análisis del sector turístico”.
Para além deste trabalho, a
organização entregou ainda
mais dois prémios pecuniários
aos artigos “Co-design
Workshops: Methods and tools
for Social Entrepreneurship
with Local Communities”
e “Avaliação do impacto
das barreiras económicofinanceiras no processo
empreendedor”, e três
menções honrosas.

Na 7ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo
(CIEM), o júri da organização anunciou ter
decidido atribuir o prémio de melhor artigo
ao trabalho de Rubén Lado-Sestayo, docente
da Universidade da Corunha, intitulado
“Emprendimiento de segunda oportunidade: Un
análisis del sector turístico”.
FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

O trabalho “Emprendimiento de
segunda oportunidade: Un análisis del sector turístico”, da autoria de Rubén Lado-Sestayo, foi
distinguido como o melhor artigo
científico da 7ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo (CIEM),
evento organizado em parceria
pela Associação Portuguesa para

o Empreendedorismo (Empreend)
e pelo Instituto Superior de Contabilidade de Administração do
Porto (ISCAP) e que decorreu no
passado mês de Junho, em Esposende.
No seu trabalho, o docente da
Universidade da Corunha analisa um conjunto de projetos de
empreendedorismo de segunda
oportunidade no setor turístico
e conclui que as principais variá-
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Para além dos três prémios pecuniários, a
organização do CIEM decidiu ainda atribuir três
menções honrosas a outros tantos artigos

veis determinantes para a decisão
de avançar com um novo projeto
são “a autoperceção, o capital social e o nível de escolaridade do
empreendedor”. O estudo revelou
ainda que outros fatores preponderantes são “a idade, o nível de
rendimento e o medo do fracasso, ainda que neste caso o seu
impacto se tenha revelado muito
inferior ao esperado”.
Em termos concretos, os resultados deste estudo sugerem que “os
indivíduos não têm muitas vezes
a perceção de que dispõem das
competências, capacidades e experiência necessárias” a uma iniciativa empresarial. Nesses casos,
o documento sugere que, seja por
falta de conhecimento ou falta de
confiança nas suas próprias capacidades, a formação “poderia ser
uma ferramenta importante para
apoiar e incentivar uma segunda
iniciativa empreendedora”.
Da mesma forma, o efeito negativo do nível de educação demonstrado no estudo aponta
uma maior tendência social para
o trabalho por conta de outrem
e uma menor inclinação para o
lançamento de iniciativas empresariais que envolvam riscos. Tal
revela a necessidade de “melhorar as condições legais e setoriais
que favoreçam a criação de empresas por parte dos indivíduos
com um nível mais elevado, de
forma a promover o crescimento
económico através de iniciativas
empresariais inovadoras”.
Já o segundo prémio monetário
da edição deste ano do CIEM foi
para o trabalho dos docentes João
Sampaio, Teresa Franqueira, Marta Ferreira Dias, Marlene Amorim
e Liliana Ávia, da Universidade
de Aveiro. Intitulado “Co-design
Workshops: Methods and tools
for Social Entrepreneurship with
Local Communities”. O estudo
procura “expor a abordagem pro-

cessual e estimular a discussão
sobre a importância das estratégias colaborativas e ferramentas
operativas como forma de apoio à
comunicação e desenvolvimento”
de projetos de empreendedorismo e inovação social.
Para além disso, o artigo demons-

tra ainda a importância destas
metodologias na “capacitação de
cidadãos e organizações para o
empreendedorismo e inovação
social” e no desenvolvimento de
“ideias de valorização dos cidadãos, recursos e património da
região” que tenham por base “estilos de vida sustentáveis, cidadania ativa, inclusão social, diversidade cultural e novos modelos
económicos”.
Por fim, a “Avaliação do impacto
das barreiras económico-financeiras no processo empreendedor” foi o tema do terceiro trabalho distinguido pela organização
do CIEM. O artigo, da autoria de
António Oliveira e Orlando Lima
Rua, docentes do Instituto Superior de Contabilidade de Administração do Porto (ISCAP), faz
uma análise do impacto dos obstáculos de natureza económico-

-financeira “que se interpõem no
processo que decorre entre a intenção e a ação empreendedora
e que condicionam a criação de
novas organizações”.
Na prática, os resultados deste
trabalho permitiram constatar
que “69.0% dos inquiridos não
criaram qualquer tipo de organização”, sendo que, “destes, 85.2%
alegaram as barreiras económico-financeiras como condicionantes
para o efeito”. Nesse sentido, o
estudo conclui que as barreiras
económico-financeiras “têm impacto, estatisticamente significativo, em função do maior ou

menor envolvimento do indivíduo
no processo, da maior ou menor
facilidade no acesso a apoios
bancários, no tempo necessário
para criar a organização, na forma
como a financia e, finalmente, da
maior ou menor disponibilidade
pessoal de recursos financeiros”.
Júri atribui ainda 3 menções
honrosas
Para além dos três prémios pecuniários, a organização do CIEM
decidiu ainda atribuir três menções honrosas a outros tantos
artigos. Assim, o júri da edição
da edição deste ano decidiu distinguir os trabalhos “Rural Entrepreneurship: The Tale of a Rare
Event”, “Female Entrepreneurship
in Portugal: Case Study for Micro
Companies in the North of Portugal” e “Qualifying the Social Entrepreneur: Unveiling Education

and Training Requirements for
Kicking-off Social Enterprises”.
Da autoria de Maria Lúcia Pato e
Aurora Teixeira, docentes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), o primeiro
estudo analisa 408 novos projetos
com sede em incubadoras de negócios e parques de ciência em
Portugal e revela que “apenas
uma pequena percentagem das
empresas que operam em municípios rurais constitui exemplos
de “empreendedorismo rural efetivo”. Por outro lado, para além
de serem, na sua generalidade,
de pequena dimensão, estas empresas geram “volumes de negócios bastante baixos” e “operam
geralmente apenas no mercado
interno”.
Já a segunda menção honrosa distinguiu o trabalho de Maria Clara
Pinto Ribeiro, Liliana Adelina Santos e Diana Martins, docentes do
ISCAP e da FEP, que aborda a temática do empreendedorismo feminino na região Norte de Portugal. Tendo como objetivo “explicar
o conceito de empreendedorismo,
as diferenças comportamentais e
sociais entre os géneros masculino e feminino e identificar empresárias portuguesas”, o artigo revela que “nenhum empreendedor
sentiu qualquer discriminação ou
desigualdade de género” e conclui que “o desejo de realização
pessoal e independência são os
principais fatores que motivaram
o autoemprego”.
Por último, o júri decidiu ainda
reconhecer o trabalho das docentes Marlene Amorim e Marta
Ferreira Dias, da Universidade de
Aveiro, que analisa a formação e
qualificação dos empreendedores sociais. Reconhecendo que a
expansão do empreendedorismo social “trouxe para o cenário
empresarial uma legião notável
de indivíduos que lideram esforços de mudança social para
o bem comum”, o artigo faz uma
“investigação sobre as lacunas
existentes nas áreas de qualificação de empreendedores sociais”,
procurando influenciar a oferta
de formação e de atividades de
qualificação personalizadas para
estes empreendedores.
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EDITORIAL

Inovação, tecnologia e valor

A aposta na inovação e tecnologia é um passo importante
para a renovação das dinâmicas de criação de valor na economia portuguesa. Em tempo
de grande competição internacional, com a maior parte
dos setores de atividade confrontados com o imperativo
da reinvenção, a dinamização
duma nova agenda de valor
é fundamental para o futuro,
assente numa nova aposta

ções inovadoras para a inovação e tecnologia. O exemplo
do Norte, muito centrado na
dinâmica de atores como a
Fundação Serralves, Casa da
Música, Universidades e outras entidades, veio para ficar.
Falta agora o resto do país.
Trata-se dum movimento de
“aglomeração de base” da sociedade civil, numa lógica de
“eficiência coletiva” em que a
capacidade regional de afirmar capacidades numa lógica
mais global vem ao de cima.
Os objetivos estratégicos de
potenciar dimensão para o futuro nestes projetos são claramente um exemplo de exame
à capacidade efetiva dos terri-

nos talentos disponíveis. A
inovação e tecnologia, como
projetos integrados de base
inovadora, acabam por ser um
importante teste à capacidade
de encontrar novas soluções
associadas a uma melhor utilização dos recursos, criando condições para uma nova
aposta para o futuro. Inovação
e tecnologia – dois desafios
que vieram para ficar!
Diferentes atores (Municípios,
Universidades,
associações
empresariais, entre outros)
desempenham um papel central na dinamização de solu-

tórios de “agarrarem” o desafio da competitividade duma
forma estruturada e coerente.
O sucesso da inovação e tecnologia é importante para o
futuro do país. É um objetivo
que não se concretiza meramente por decreto. É fundamental que a sociedade civil
agarre de forma convicta este
desígnio e faça da criação
destas “novas plataformas de
competitividade” a verdadeira aposta estratégica coletiva
para os próximos anos. O que
está verdadeiramente em causa em tudo isto é a assunção

FRANCISCO
JAIME QUESADO

Presidente da ESPAP –
Entidade de Serviços
Partilhados da
Administração Pública

por parte do país dum verdadeiro desígnio estratégico
de alterar o modelo mais recente de evolução de desenvolvimento e de implementar
novos projetos de inovação e
competitividade ao longo do
país, fixando dessa forma riqueza e talentos que doutra
forma tenderão a concentrar-se unicamente na grande metrópole.
Apostar em projetos integrados como estes significa,
assim, assumir de forma séria o compromisso dum novo
modelo de desenvolvimento.
Neste contexto, a questão surge então: como deverão ser
operacionalizadas a tecnologia e criatividade ao longo
do território? São conhecidas
nesta matéria várias experiências internacionais, que vão
dos EUA ao conhecido modelo
italiano, passando pelo modelo de organização consolidado nos últimos anos em
Espanha, através das Regiões
Autónomas. Não há soluções
universais e deve ser atenta
nesta matéria a particular especificidade do nosso país e
as competências centrais de
que dispõe, de forma a conseguir apostar numa solução
adequada para o futuro.
O papel do investimento direto estrangeiro de inovação,
articulado com universidades
e outros centros de competência, vai ser decisivo nesta
área e ao Estado caberá a inelutável missão de regular com
rigor e sentido estratégico.
Mas a chave do segredo estará
na capacidade local de fazer a
diferença. Os diferentes atores
(municípios,
universidades,
associações empresariais) terão que saber desenvolver um
verdadeiro “pacto estratégico”
para o futuro do seu território.
E as opções terão que ser claramente assumidas. Por isso,
impõe-se que a inovação e
tecnologia sejam a chave para
uma nova agenda de valor.

Nesta edição de férias, deixamos uma
interrogação para os nossos leitores;
Será que a cloud e a “Internet das coisas” (IOT) tornarão os computadores e
os tablet irrelevantes?
Será que continuamos a ter o mesmo
grau de atenção ao lançamento de novos dispositivos como o recente lançamento do Surface 5 Pro Tablet (Microsoft), tal como o fazíamos em anos
anteriores? E aqui não se trata exclusivamente deste lançamento, mas de
todos os que ocorrem no mercado de
dispositivos que não sejam smartphones.
A venda de computadores e portáteis
tem vindo a sofrer um forte declínio
nas vendas mundiais, contrariamente
às previsões de vendas de dispositivos móveis que crescem para além das
previsões mais otimistas. Atualmente,
estes dispositivos permitem efetuar
tarefas para além das necessidades
usuais dos utilizadores médios, que, se
conseguirem conjugar essas facilidades, com a informação que é colocada
na “cloud” através de diferentes dispositivos (IOT) e a crescente facilidade na
utilização dessa informação, seja ela
financeira, organizacional ou mesmo o
controlo de dispositivos domésticos, e,
mais recentemente, um conjunto de informações e funcionalidades dos nossos automóveis.
Cada vez mais deixamos de utilizar os
CD de música ou a utilização da visualização de filmes através de DVD, passamos a utilizar os serviços através das
app, como o Spotify, StreamUp ou o
Facebook Live, que descarregamos da
“nuvem” e reproduzimos nos nossos
dispositivos móveis.
O que é que esta revolução nos poderá
trazer?
Se pensarmos no nosso dia a dia e
como poderá ser afetado, em termos
de produtividade/dependência ou
mesmo perda de privacidade, aliás
penso que sobre esta última já nos
consciencializámos que a perdemos há
muito tempo.
Usar com moderação e não depender
tanto destes dispositivos poderá ser
uma forma de nos mantermos menos
“ligados”, mas será que nos podemos
dar ao luxo de o fazer?
Boas férias e boa leitura
Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt
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“Global PBL” na FCT NOVA
- “through the problem solving experience”
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade
Nova de Lisboa,
Investigadora do UNIDEMI,
Especialista em Inovação
Sistemática e TRIZ

N

os dias 11-19 de julho de 2017
será realizada a “Global PBL”
(“Global Project Based Learning”) na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, Campus da Caparica.
A edição de 2017 da gPBL tem como
organizadores:
Shibaura Institute of Technology
(SIT), Tóquio, Japão;
King Mongkut’s University of Technology, Thonburi (KMUTT), Tailândia;
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa
(FCT NOVA), Portugal.
Os objetivos do programa visam:
desenvolvimento da capacidade
de resolução sintética de problemas;
introdução dos conceitos de “Systems thinking”, “Systems Method
(Engineering Method)”, e “Systems
Management (Project Management)”;

-assistentes japoneses e portugueses.
Todas as atividades e toda a comunicação serão desenvolvidas em
inglês.
Os estudantes vão trabalhar em
equipas. Cada equipa terá que
construir um processo de resolução de problemas indicados pelos

experiência de trabalho em equipas internacionais e interdisciplinares.
As equipas serão mistas, constituídas por estudantes japoneses,
tailandeses e portugueses de diferentes anos e ramos de licenciaturas e de mestrados.
Haverá professores e professores-
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SoliDurante a cerimónia
existir incumprimento
o fiador pode renunciar
declarado),
da Ordem dos
possa
eventualidade de
fiador que fica titular do crédito pelo fiador
principal, o credor
to do VII Congresso de Execução, que
(devendo ficar expressamente
de principal pagador
parte do devedor dispondo assim de uma
Face ao pagamento extinção do crédito
Agentes
citadores e dos em Viana do Castelo, a
assumindo a obrigaçãoé exigido pelos credores
agir contra o fiador,
não há uma verdadeira se transfere para uma
(para além do património
terminou há diaspasta da Justiça transmi– o que muitas vezespode ser demandado
garantia adicional
porquanto este apenas
“fiadorseja, caso o devedor
responsável pela “de estímulo e confiança”
- e nessa sequência, do devedor principal o
ador-pagador” / fiador,
ver
do devedor). Ou
nova relação: “fi
ao invés do credor
principal. O
tiu a mensagem
independentemente
chamar
António Costa,
principal não cumpra, de ver o seu crédito
prejuízo de poder a
credor” versus devedor tem o direito de
que o Primeiro-Ministro,
ser ou não (sem
credor,
reforçando o facto
esgotada a possibilidade
à ação que esteja
agora enquanto
foi pago,
da execução do património
dirigiu ao Congresso,
o devedor principal
tudo aquilo que despesas
via - a
Ordem um importanliquidado através
exigir do devedor
ainda uma segunda
de encontrar nesta
decorrer).
o capital, e eventuais
de problemas que
atual assiste-se muitas
do devedor, tem
nomeadamente
o património do
Ora, no contexto
te parceiro na resolução
que originam o
fiança que foi constituída,
do que
e juros.
caso exista mais
afetam a justiça. Solicitadores e Agentes
vezes a diversos fatores
fiador.
Acrescente-se que
de devedores – desemprego,
para além de
duas características
que
“A Ordem dos
incumprimento
Daqui resultam
realizado um trabalho
etc. – o que faz com
como
fiador, o “fiador-pagador”
instituto: a acessoriedade
de Execução tem da melhoria da justiça
situação de doença, numa posição indesejável: um sub-rogado nos direitos do credor,
n.º 2
fundamentais deste
ficar
tem
forma expressa do
um direito de regresso 1
intenso em prol
os fiadores se vejam uma responsabilidade
a confiança que
– que decorre de Código Civil (adiante
n.º
vimos, adquire ainda
e o Governo reitera afirmou Francisca
a de ter que assumir
fiadores (artigo 650.º,
do artigo 627.º do a subsidiariedade – que
deveria ser sua.
sobre os restantes
e
nos seus profissionais”
do
que à partida não
que o modelo
designado CC) –
do CC).
do fiador poder
deverá sempre,
Assim, face ao incumprimento
Van Dunem, defendendo
638.º
entre o seu Ministério
se traduz na possibilidade
a evitar ações judiciais
No âmbito da sub-rogação
se na prática valerá
da excussão (artigo
de funcionamento inspiração para alargar
devedor e por forma
do seu rendimento
invocar o benefício que a obrigação do
Não
no entanto, equacionar-se
e a OSAE “é umaoutras ordens profissioque originem a penhoravê-se “obrigado” a
o devedor principal. com
CC). Quer isto dizer
da obrigação do
o fiador
a pena agir contra
para cumprir
as parcerias com
acessória. e património,
da prestação mensal
fiador surge na dependência
este tido capacidade
perante o
ou seja, de forma
nais”.
assumir o pagamento e o devedor principal tendo
II do Suplemento
a que ficou adstrito
e em
devedor principal,
para
credor
(Continua na página
mútuo a obrigação terá em princípio capacidade
reside por exemplo do fiador
acordada entre o
um contrato de
A acessoriedade
credor, não
…
facto da obrigação em
Vida Judiciária)
– tendo por referência
“fiador-pagador”
termos gerais no
se indicou.
o fazer perante o
nem ser contraída
conforme supra
coloca é se o “fiadornão poder exceder
de ter que revestir
A questão que se
condições mais onerosas,
principal, de a extinção
a forma da obrigação

A
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professores. As equipas terão que
começar pela recolha de requisitos
e necessidades do meio ambiente,
da sociedade, do mercado, etc. A
seguir, terão que definir o problema. A última etapa será dedicada
ao desenvolvimento de uma proposta de solução do problema.
Cada grupo terá que preparar uma
apresentação das propostas desenvolvidas por eles. No último dia
haverá a apresentação das propostas de todos os grupos. Um júri irá
escolher um grupo vencedor com a
melhor proposta.
Um dos dias do gPBL será passado integralmente fora do campus
universitário, num ambiente de
viagem pelo país, com o objetivo
de integrar melhor os participantes, criar um espírito de equipa e
de grupo.
A maior parte das atividades será
desenvolvida em forma de jogos e
atividades lúdicas.
Na parte mais teórica os estudantes terão oportunidade de aprender e aplicar algumas técnicas e
ferramentas analíticas (BrainStorming, KJ method, Mind map, Kano
model, Kando Quality, QFD, TRIZ,
5W1H, Logical tree, Matrix method,
A3 Material, etc.).
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Campanha válida para novos assinantes
e não acumulável com outras campanhas/
promoções

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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Como o iPhone mudou
a Apple em 10 anos

Quando surgiu o iPhone em
2007, existiam muitos céticos.
As pessoas despenderiam
realmente tanto dinheiro num
telemóvel? A interface touchscreen funcionaria? E estariam
as pessoas dispostas a adaptarem-se à não utilização de
botões?
Dez anos depois, os botões
são uma coisa do passado, os
smartphones estão no centro
da vida de muitas pessoas e a

Apple é a empresa mais
rentável do mundo.
O gráfico ilustra
como a Apple mudou
desde o lançamento do iPhone em
2007 ao comparar as métricas-chave
para
os
anos fiscais
2006 e 2016
da empresa.

Vendas de iPhone 1,2 mil milhões
de iPhones em 10 anos

Um pouco mais de
nove anos depois de ter feito
a sua estreia nos
Estados Unidos,
a Apple vendeu o
milésimo-milionésimo iPhone em julho de
2016. No final de março
de 2017, o recorde cresceu para 1,16 mil milhões de
unidades e quando o iPhone
10 foi lançado a 29 de junho,
a Apple provavelmente teria já

vendido 1,2 mil milhões de smartphones.
Tendo gerado mais de 700 mil milhões de usd em receita e mais de
100 mil milhões de usd em lucro
líquido para a Apple, o iPhone
pode muito bem ser a tecnologia
mais rentável no mercado. Transformou a Apple de uma empresa
com 19 mil milhões de usd em
vendas anuais (em 2006) para a
empresa mais valiosa do mundo,
arrecadando 216 mil milhões de
usd no seu último ano fiscal.

Os iPhones pré-2014 estão a desaparecer nos Estados Unidos
Há 10 anos, em 29 de junho de
2007, o iPhone original foi colocado à venda nos Estados Unidos. Muito tem acontecido desde então e os iPhones de hoje
têm pouca semelhança com os

seus antecessores. Enquanto o
iPhone original tornou-se num
item de colecionador, a tecnologia moderna não é realmente
o lugar para a nostalgia. Como
o gráfico ilustra, muito poucos

iPhones lançados antes de 2014
ainda são usados nos Estados
Unidos. De acordo com dados da
Consumer Intelligence Research
Partners, mais de 90% dos utilizadores de iPhone nos EUA têm
um iPhone 6 ou mais recente. A

Apple geralmente suporta modelos de iPhone mais antigos por
cerca de 5 anos. O iOS 10, o atual
sistema operacional móvel da
empresa, é compatível com qualquer modelo do iPhone 5 (2012)
em diante.
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Guerra das palavras: “millenials vs. baby boomers”

Os “millenials” nos EUA

Nascidos da situação social e económica em que crescem, cada geração tem uma visão diferente da
vida. Para ver um exemplo disso,
basta comparar os “Baby Boomers” (nascidos entre 1946 e 1964)
e os “Millennials” (entre o início
dos anos 80 e o final da década de
1990). Uma pesquisa global da Ipsos Mori revelou as diferenças na
perceção de ambas as gerações não exatamente a favor do grupo
mais jovem. Como mostra o gráfico, as palavras mais associadas
aos “Millennials” são “experientes

em tecnologia”, “materialistas”,
“egoístas”, “preguiçosos” e “arrogantes”. Em contraste, os “Baby
Boomers” podem-se orgulhar de
estarem associados às palavras
“respeitoso”, “bem-educado” e
“ético”. Ainda mais condenável, os
próprios “Millennials” concordaram com o julgamento.
De acordo com a pesquisa, 44%
disseram que a sua geração foi
materialista, 37% concordaram
que eram egoístas e 33% admitiam que, em geral, a sua geração
é preguiçosa.

A divisão entre gerações
no consumo de notícias

Algumas pessoas gostam de ficar no topo do ciclo de notícias
ao longo do dia, verificando o
Twitter, o Facebook e os seus sites de notícias favoritas. Outros
preferem ser servidos com uma
seleção dos acontecimentos importantes do dia pelas notícias
noturnas na TV.
De acordo com os dados publicados no relatório de notícias
digitais do Reuters Institute, na
semana passada, há uma divisão
entre gerações quando se trata
do consumo de notícias. Enquan-

to a grande maioria daqueles que
cresceram com a internet veem-na como a sua fonte de notícias
mais importante, aqueles que
confiaram durante décadas nas
notícias de TV para uma atualização diária ainda tendem a
preferir a televisão sobre fontes
de notícias online. Muito poucas
pessoas ainda contam com as
publicações impressas como a
sua principal fonte de notícias,
indicando que o papel dos jornais mudou de transportador
para comentador de notícias.

A rádio supera TV em termos de alcance semanal
Com todas as discussões sobre
as novas plataformas de media
digital, é fácil esquecer o quão
poderosas ainda são as plataformas tradicionais, como a rádio e a TV. A rádio, em particular,
raramente é creditada pelo que
ainda é: um verdadeiro “mass
media”. De acordo com um recente relatório da Nielsen, a rádio ainda supera a TV em termos

de alcance semanal. No quarto
trimestre de 2016, uma média de
228 milhões de americanos de
18 anos ou mais estão sintonizados no rádio, pelo menos uma
vez por semana, atingindo quase
93% da população adulta. A televisão posicionou-se em segundo
lugar com um alcance semanal
de 89%, enquanto os smartphones expandiram o seu alcance de

74% no quarto trimestre de 2015
para 83% em 2016.
Enquanto a rádio ganha em termos de alcance, a TV permanece incomparável em relação ao
uso médio semanal. De acordo

com as avaliações da Nielsen, os
adultos dos EUA passaram uma
média de 34 horas e meia por
semana a assistir TV no quarto
trimestre de 2016, 2,5 vezes mais
do que passaram a ouvir a rádio.

Página 8

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N.85 | JULHO-AGOSTO | 2017

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Apple HomePod: altifalante
inteligente com ambições Hi-Fi?

Pela primeira vez desde a apresentação do Apple Watch em setembro de 2015, a Apple lançou
um produto totalmente novo na
sua Worldwide Developers Conference (WWDC). Confirmando
rumores anteriores, o novo dispositivo chamado HomePod é
realmente um altifalante habilitado para voz, mas, ao contrário
do Echo e do Google Home da
Amazon, o novo dispositivo da
Apple parece ser primeiro um altifalante sem fios e, em segundo,
um assistente virtual.
O HomePod, que está previsto
para estrear no final deste ano,
ainda está em estado de protótipo, mas a apresentação de
ontem enfatizou claramente a
qualidade do som e a funcionalidade relacionada à música

em relação à integração de voz
e recursos para casas inteligentes. “Queremos reinventar a
música caseira”, disse o CEO da
Apple, Tim Cook, antes que Phil
Schiller, Vice-Presidente de Marketing da empresa, apontasse
a única posição do HomePod na
atual paisagem de mercado. A
maioria dos outros dispositivos
no mercado são altifalantes inteligentes e habilitados para voz
com qualidade de som limitada
(Amazon Echo e Google Home)
ou altifalantes sem fio que oferecem som superior, mas que
não possuem integração de voz.
A Apple quer combinar as duas
categorias num único dispositivo e tem o preço do HomePod
em conformidade com os preços
de mercado.

O crescimento do Pandora estagna
enquanto o Spotify avança
Tim Westergren, co-fundador e
CEO do popular serviço de rádio
online Pandora, demitiu-se, na
sequência de relatórios da saída
iminente da Westergren no início
desta semana, informou empresa,
em anúncio oficial. Tendo desempenhado anteriormente o cargo
de CEO entre 2002 e 2004, Westergren voltou ao comando da Pandora na primavera de 2016 para
“impulsionar a transformação de
todo o negócio”.
Tendo estado na vanguarda da revolução da transmissão de música, a Pandora sofreu uma pressão
crescente dos serviços de transmissão on-demand como o Spotify e a Apple Music nos últimos
anos. Em março de 2017, a empresa anunciou o seu próprio nível

Drones: um mercado em crescimento nos EUA
Desde dezembro de 2015, os americanos tiveram que registar os
drones com mais de 0,25 Kg de
peso, o que na prática, significava que quase todos os drones do
mercado tinham que ser registados. Agora, um tribunal federal
decidiu favoravelmente uma ação
de um utilizador
que, em fevereiro de 2016, levou a
Administração Fe-

deral de Aviação (AFA) a tribunal
em Washington. O juiz decidiu a
favor da eliminação das regras
de registo, portanto os drones
pessoais não precisarão de ser
registados. Como mostra o gráfico, mesmo com a regra em vigor,
não parece dificultar
a proliferação desses
veículos aéreos não
tripulados para usar
o termo técnico da
AFA.

de assinatura Pandora Premium,
além do seu serviço de rádio online baseado em anúncios.
O serviço de rádio inteligente da
Pandora, tocando música com
base em gostos e não gostos dos
ouvintes, rapidamente ganhou
popularidade nos Estados Unidos
após o seu lançamento. No entanto, nos últimos anos, a empresa
teve problemas para encontrar
novos ouvintes, em parte devido à
sua limitação geográfica: Austrália,
Nova Zelândia e Estados Unidos.
Como o gráfico ilustra, a Pandora
cresceu apenas com 5 milhões de
utilizadores nos últimos três anos.
O Spotify, o principal serviço de
transmissão de música do mundo,
adicionou 100 milhões de utilizadores no mesmo período.
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Quais as profissões que estão a desaparecer
mais rapidamente nos EUA?
Uma longa lista de profissões nos
EUA está a tornar-se obsoleta devido aos avanços tecnológicos e
à automatização. Quais são os
trabalhadores que correm maior
risco? De acordo com o Bureau of
Labor Statistics, o maquinista de
comboios é o trabalho que sofrerá a maior queda na próxima década. Um maquinista é responsável por monitorizar instrumentos
em comboios, além de transmitir
sinais de trânsito ao engenheiro

e ajudar a manter os motores e
as condições do comboio.
A força de trabalho é pequena,
totalizando 1700 trabalhadores
em 2014. Por volta de 2024, vai
diminuir ainda mais para apenas
500 trabalhadores, um declínio
de 70%.
Os instaladores e reparadores
de equipamentos eletrónicos de
veículos a motor também serão
fortemente afetados até 2024. Em
2014, 11.500 foram empregados

nos EUA e uma década depois é
expectável que diminua acentuadamente para 5800.
As operadoras de telecomuni-

“…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

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

encomendas@vidaeconomica.pt

cações são a terceira profissão
mais ameaçada na América, com
uma queda esperada de 42,4%
até 2024.
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AGENDA DE EVENTOS
SETEMBRO 2017

Going Digital:
Making the
transformation
work for growth
and well-being

25

Legal Tech & Innovation
Summit Londres
Reino Unido

26

O tema da Reunião do Conselho da OCDE a nível ministerial foi “Fazer a globalização funcionar: vidas melhores para todos”. Assegurar que todas as pessoas,
empresas e regiões possam prosperar numa economia aberta e digitalizada desempenhará um papel
importante na consecução desse objetivo.
O relatório aos ministros forneceu um primeiro vislumbre em como aproveitar as oportunidades e mitigar os desafios da transformação digital.

Revisões da OCDE sobre
Política de Inovação:
Noruega 2017
Após uma notável transformação na pesquisa
e inovação no
século passado,
em particular
através do desenvolvimento
de novas tecnologias e processos em setores
como petróleo e
gás, construção
naval e também
pesca e aquicultura.

The Beauty Trends &
Innovations Conference
Londres, Reino Unido

OUTUBRO 2017

Indicadores
de Produtividade 2017
Este relatório apresenta uma visão abrangente
das tendências recentes e de longo prazo nos níveis de produtividade e crescimento nos países
da OCDE, países candidatos, parceiros-chave e países do G20.
Inclui
medidas de produtividade
do
trabalho,
produtividade
de capital e
produtividade
multifatorial.

O desafio da ascensão da China
como uma potência de ciência e tecnologia
A ambição da China em
tornar-se um líder mundial em ciência e inovação
até 2050 parece ser alcançável. A criação de redes
científicas e tecnológicas
norte-americanas permite
que a China atinja e ajude os EUA a manter a sua

posição na fronteira científica. Que medidas devem
ser tomadas pela UE para
que esta se envolva mais
com a China, por forma
a não perder o univeros
cientifico da ciência e da
tecnologia multipolar no
futuro?

5

7th International
Conference on Innovations
in Engineering and
Technology (ICIET-2017PARIS) Oct. 5-6, 2017
Paris, França

5

6th International
Conference on Innovation
in Civil, Architecture,
Environment and Materials
Engineering (CAEME-17)
Paris, França

11

Culture, Sustainability,
and Place: Innovative
Approaches for Tourism
Development
Ponta Delgada, Portugal

19

III Congress about Teaching
Innovation
Leão, Espanha

Divulgue os seus eventos relacionados
com Inovação e empreendedorismo
Contacte-nos!
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FINANCIAR A INOVAÇÃO

A resposta às incertezas de um
negócio, que são bastante similares às de uma guerra, está
numa ofensiva forte e rápida.
A necessidade de antecipação
das mudanças, os desafios tecnológicos e a recessão são prenúnicos de “guerras” para as
empresas, pelo que é preciso
saber prepará-las, assim: use a
velocidade, o efeito surpresa e a
concentração das forças contra
as fraquezas dos concorrentes
para obter o máximo impacto
com o mínimo dispêndio de recursos.
Por vezes, a realidade é confusa
e caótica e nos negócios poucas
vezes acontece como previsto,
o que complica o processo de
decisão. Por isso, importa transformar as fraquezas dos concorrentes em vantagens:

Criar um ambiente propício a
que a equipa se sinta segura em
assumir riscos. As pessoas são
naturalmente avessas a isto,
pelo que é preciso ensiná-las e
motivá-las, explicando a razão.

Partilhar a visão com a equipa
faz com que esta se sinta parte
da companhia.
Coordenar bem as ações para
que os primeiros movimentos
não denunciem o timing ou a

direcção do ataque inicial, ou
bloqueiem os efeitos finais.
Antecipar e compreender as
necessidades do cliente final
requer essencialmente uma definição do foco.
Deverá haver uma boa combinação das várias armas de que
se dispõe, o que pressupõe um
marketing integrado, vendas,
produção e distribuição para
chegar a um novo e melhor produto.
Por último, mas não menos
importante, é que a inovação
deve fazer parte do ADN da sua
empresa, de modo a torná-la
diferente, melhor e, consequentemente, aumentar a sua reputação.
Luís Archer – Consultor
luismariaarcher@iol.pt
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