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Em todo o mundo, existem 
dezenas de eleições muito 
importantes até 2020. As 
lideranças políticas em quase 
todos os cantos do mundo 
estão a tentar permanecer 
arduamente no poder 
enquanto lidam com vários 
níveis de pânico. Todas as 
lideranças políticas estão 
desesperadamente em busca 
de um milagre para excluir 
do debate as longas espirais 
descendentes da década, o 
aumento da erosão das classes 
médias, o abrandamento da 
prosperidade e os resultados 
escassos em diferentes 
campos.

Falando de forma inovado-
ra, a inovação isolada é 
asfixiante; falando univer-

salmente, os diplomas univer-
sitários já não garantem gran-
des empregos; falando econo-
micamente, as “start-ups” e as 
incubadoras estão esgotadas, 
tal como os projetos imobiliá-
rios. Falando politicamente, o 
silêncio em debates difíceis e a 
eliminação de fogueiras de inte-
lectualidade criativa provam as 
sucessivas sementes que foram 
lançadas sem resultado aparen-
te. 
No entanto, o milagre ainda está 
escondido nos nossos “quintais”, 

mesmo através das sucessivas 
“ ignições” de mobilização nacio-
nais dos talentos empreendedo-
res como descoberta de um largo 
e potencial recurso das nações. A 
chave para a transformação são 
os diálogos assertivos e não es-
sas curtas injeções de adrenalina 
para um dia em eventos basea-
dos em conhecimento. Chegou o 
tempo para a liderança provar a 
liderança empresarial e a mobi-
lização anual de talentos nacio-
nais escondidos.
Em termos globais, o “empreen-
dedorismo” é sempre diverso e 
tolerante; muitas das vezes, é 
o resultado das variações poli-
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ticas, mas não das lideranças, 
tornando a mobilização nacio-
nal do empreendedorismo num 
importante mandato nacional 
aberto, surgindo um mundo me-
lhor à medida que as nações se 
ocupam mais da expansão do co-
mércio justo e da prosperidade 
das pessoas.
É desta forma que os problemas 
de diversidade são resolvidos; 
é assim que a tolerância é cria-
da; é assim que as colaborações 
empresariais trazem prosperi-
dade às pessoas; é desta forma 
que avançamos; é assim que as 
notícias falsas e as economias 
depressivas são superadas; é as-
sim que as plataformas eleitorais 
inovadoras lideram e ganham.
Mas o que está a impedir esta 
abordagem de senso comum e 
quem está a bloquear a mobili-
zação de talentos empresariais 
nacionais?
As lideranças que buscam a vi-
tória em frentes económicas de-
vem provar a autoridade e o con-
trolo, pressionando os detento-
res nacionais do poder de trans-
formação, envolvendo debates 
arrojados e vibrantes em todo o 
país, e implementando a mobi-
lização nacional de empreende-
dorismo para despertar o gigan-
te adormecido. A liderança deve 

demonstrar coragem para isolar 
bloqueios e forças ferozes contra 
esse pensamento.

Quociente de Competência 
Empresarial
A nova era global hiperacelera-
da de hoje não é o “quociente 
inteligente mais elevado”; mas 
sim o “quociente de competência 
empresarial” - centrado. É aqui 
que o pensamento inovador e os 
estilos de execução da era global 
se envolvem em sintetização co-
laborativa para negociações de 
qualidade superior. Isso elimina 

a classe dos velhos modelos de 
conhecimento de burocracias 
lentas baseadas em medos, in-
seguranças e confusões dogmá-
ticas compartilhadas. Um mundo 
totalmente novo está aberto a 
países inteligentes. A nova era 
global que pensa na mobilização 
do empreendedorismo vai atingir 
as fundações das “velhas” politi-
cas e os modelos de desenvolvi-
mento económico exigem ações 

reais... sobre as economias esta-
belecidas.
O maior tesouro nacional escon-
dido dos países é o seu talento 

empreendedor; significativamen-
te não aproveitado, não desco-
berto e não comercializado, mas 
preparado para a mobilização. 
Qual é o impedimento? Quem 
está a bloquear? As PME da na-
ção são os motores da economia 
e ainda mais negligenciadas pela 
liderança.
O tempo de mudança já passou; 
o tempo para mobilizar e revolu-
cionar começou.

Questionar a Agenda de 
Liderança?
Até que ponto a liderança está 

preparada para a mobilização 
empresarial das performances 
das PME? Como pode a liderança 
combinar pragmatismo real com 
a mensagem política através de 
plataformas disponíveis? Como 
pode a liderança incentivar as 
principais associações comer-
ciais a juntarem-se também a 
este movimento? Até que ponto 
a liderança está preparada para 
a entrega à escala provincial de 

plataforma e debates de alta 
qualidade?

Questionar a preparação 
para a mobilização?
Quão rápido pode a liderança 
identificar 1000 ou 1.000.000 de 
PME de grande potencial para 
a expansão na era global? Em 
quanto tempo estará preparada 
a Agenda Principal para o Em-
preendedorismo e Exportação 
Nacional na Era Global? Em que 
momento a liderança identifica-
rá 100 a 200 candidatos chave e 
altamente qualificados em ver-
dadeiros desafios empresariais 
para vários debates e discussões 
em todos os territórios? A lide-
rança está preparada para abra-
çar uma mobilização revolucio-
nária dos talentos escondidos da 
nação? A liderança é inteligente o 
suficiente para perceber que isso 
se relaciona mais com habilida-
des especiais de desenvolvimen-
to nacional do que com elevados 
fundos necessários para iniciar a 
economia?

Questionar a compreensão?
Os mercados globais ilimitados 
podem absorver ideias, bens e 
serviços inovadores ilimitados. 
Os fundadores com talento em-
presarial e energia estão ansio-
sos para a expansão da era glo-
bal. 
As ideias bem concebidas e ino-
vadoras e as habilidades da era 
global podem quadruplicar o de-
sempenho da empresa. Os esti-

los de execução da era global en-
tre as empresas são atualmente 
as mais sérias ligações perdidas 
no mundo atual.

Questionar os padrões 
incomparáveis?
Quando são criados 1000 novos 
empregos através de uma nova 
tecnologia que destrói o pla-
neta, também corre o risco de 
eliminar 1.000.000 de empregos 
existentes noutro lugar? Quan-
do os elevados empréstimos 
são concedidos para reerguer as 
indústrias existentes, também 
roubam a luz solar de novas 
ideias de crescimento e empre-
sas emergentes. Quando as em-
presas empreendedoras de cria-
ção de valor veem a liderança 
realmente envolvida em grande 
escala, isto mobilizará o voto de 
prosperidade das populações. 
A inteligência de mobilização 
não depende do financiamento; 
é dependente da execução em-
presarial e da implementação 
rápida.

O maior tesouro nacional escondido 
dos países é o seu talento empreendedor; 
significativamente não aproveitados, 
não descobertos e não comercializados,
mas preparados para a mobilização
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Os cinco desafios mais difíceis 
de transformação nacional:

1. Qual a razão para o Empreen-
dedorismo ser ensinado em 
salas de aula da mesma forma 
como desenhar cenários de 
campos de batalha? Os exér-
citos não aprendem desta ma-
neira; estes estão em combates 
táticos e enfrentam os desafios 
da vitória.
2. Por que razão foram igno-
rados os novos mercados de 
sociedades de sonhadores-
-alfa conectadas à era global? 
Existem três mil milhões de e-
-commerce inteligente, e estão 
a aumentar o seu alcance global 
diariamente.
3. Por que razão a “Technocala-
mity”, o livre acesso à tecnolo-
gia, é tão temido? Está a alterar 
a paisagem e, no entanto, as 
organizações em todo o mundo 
são alheias aos seus poderes? 
4. Por que razão o “soft-power-
-asset-management” é tão 
estranho ao pensamento de 
“hard-asset-centricity”? Qual 
a razão para a ainda existente 
falta de conhecimento sobre os 
poderes ocultos dos ativos de 
“soft power”? 
5. Por que razão as nações ricas 
em população dominarão as 
nações ricas em conhecimen-

to? As nações estão confusas e 
devem-se concentrar em novos 
caminhos para um sucesso mais 
equilibrado.

Os cinco principais desafios 
críticos de desempenho 
nacional

1. Por que razão as associações 
comerciais não se podem tornar 
24x7x365 ativas, com máquinas 
de marketing global de alto de-
sempenho? O que significa pa-
rar a implantação de perfis de 
clientes nacionais e globais em 
tempo real?
2. Por que razão os prémios e 
os eventos anuais não podem 
ser 24x7x365, com fornecedores 
de alta qualidade em 365 dias 
de programas? O que está a in-
terromper o contínuo fluxo de 
conteúdos pragmáticos e ideias 
viáveis?
3. Por que razão as casas do co-
mércio e as câmaras não podem 
ter um valor 24x7x365, com 365 
dias de programação global? 
O que significa parar a criação 
massiva de “leads” e oportuni-
dades em tempo real?
4. Por que razão não é possível 
exportar grupos de “caça” ao 
desenvolvimento que operam 
numa base 24x7x365 com níveis 
de desempenho global de alto 

valor? O que significa parar o 
sofisticado e abrangente banco 
de dados em tempo real?
5. Por que razão os programas 
económicos do Governo não 
podem liderar 24x7x365 com 
mensagens superiores, contro-
lo total e domínio? Por que ra-
zão os líderes não lideram pelo 
exemplo, criando protocolos de 
supremacia de imagem de exce-
lência inovadora?

Ponto de partida
Para ganhar as eleições pen-
dentes, as lideranças de hoje 
devem ser capazes de articular 
a verdadeira mobilização de 
forças empresariais de talentos 
nacionais, diversidade, tolerân-
cia e comunicar para todos com 
uma linguagem e mensagem 
corretas.
É necessário conceber um 
workshop de alta performan-
ce, disponibilizado ao nível dos 
gabinetes ministeriais, nas lide-
ranças empresariais o desenvol-
vimento da estratégia, identifi-
cando a maneira de transformar 
os dados massivos dos novos e 
dos antigos empreendedores, 
permitindo uma reentrada na 
era global marcada pelos holo-
fotes e pela pegada no planeta.

Potência muito especial e 

estudar a estratégia Expothon 
e os modelos de implantação
É hora de hipnotizar a nação 
com o pensamento de excelên-
cia inovador, velocidade da era 
global e modelos progressivos 
imparáveis. É hora de mone-
tizar o gigante adormecido e 
despertar o empreendedoris-
mo perdido sob o peso da es-
cola. É hora de comercializar 
inovações persistentes que 
atualmente estão em “stan-
dby”. Para ganhar as eleições 
pendentes, é hora de uma ação 
dramática.
É hora de demonstrar a lideran-
ça empresarial e a mobilização 
preparada para a implantação.
É hora de vencer.

Nassem Javed
sobre o autor: Nassem Javed 
é um filósofo corporativo, um 
orador de classe mundial, au-
tor e chairman da Mentorian 
Worldwide, um “Think Tank” em 
“Image Supremacy of Innovative 
Excellence & Entrepreneurial 
Leadership”. Atualmente, está a 
liderar a mudança no empreen-
dedorismo e transformação de 
liderança, e é uma autoridade 
reconhecida em tendências di-
gitais, bem como em imagens 
complexas e como estas impac-
tam o negócio.

FACTOS QUENTES E REALIDADES MORNAS

A Gestão de Recursos Humanos (GRH) tem um papel preponderante nas organiza-
ções, tornando-se a sua orientação fundamental para que vençam num contexto 
ultracompetitivo.

“A 4ª revolução industrial é inevitável e apesar de muitos a olharem como uma ameaça, 
penso que só podemos olhá-la como oportunidade. Oportunidade para capacitar as pessoas 
a serem cada vez mais felizes, com menos e melhor trabalho. “. O autor
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Portugal vai ter que 
apostar muito rapida-
mente na implanta-

ção duma Nova Agenda de 
Inovação. Discutir e avaliar 
hoje a dimensão estrutural 
da aposta da transformação 
de Portugal numa verdadeira 
Sociedade da Inovação 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 complexo mas 
ao mesmo tempo altamen-
te desafiante. A Educação 
tem que ser a grande “ideia” 
para o país. Na “Escola Nova” 
de que o país precisa, tem 
que se ser capaz de dotar 
as “novas gerações” com os 
instrumentos de qualificação 
estratégica do futuro. Aliar 
ao domínio por excelência 
da Tecnologia e das Línguas 
a capacidade de, com cria-
tividade e qualificação, con-
seguir novas soluções com 
valor é a chave da resposta 
que se pretende.
Tem que se ser capaz de, des-
de o início, incutir nos jovens 
uma capacidade endógena de 
“reação empreendedora” pe-
rante os desafios de mudança 
suscitados pela “sociedade 
em rede”; os instrumentos de 
modernidade protagoniza-
dos pelas TIC são essenciais 
para se desenvolverem me-
canismos autossustentados 
de adaptação permanente às 
diferentes solicitações que a 
globalização das ideias e dos 

negócios impõe. Esta nova 
dimensão da educação con-
figura, desta forma, um modo 
proativo de a sociedade abor-
dar a sua própria evolução de 
sustentabilidade estratégica.
Os “centros de competência” 
do país (empresas, universi-
dades, 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 comercialização 
nos circuitos internacionais 
de produtos e serviços com 
“valor” acrescentado suscetí-
veis de endogeneizar “massa 
crítica” no país. Só assim a li-
ção de Porter entra em ação: 
a “ internalização” e adoção 

por parte dos “atores do co-
nhecimento” de práticas sus-
tentadas de racionalização 
económica, aposta na criativi-
dade produtiva e sustentação 
duma “plataforma de valor” 
com elevados graus de per-
manência é decisiva.
A “cooperação” estratégica 
entre setores, regiões, áreas 
de conhecimento, campos de 
tecnologia não pode parar. 
Vivemos a era da cooperação 
em competição e os alicerces 
da “vantagem competitiva” 
passam por este caminho. Sob 
pena de se alienar o “capital 

intelectual” de construção so-
cial de valor de que tanto nos 
fala Anthony Giddens neste 
tempo de (re)construção. Na 
economia global das nações, 
os “atores do conhecimento” 
têm que internalizar e de-
senvolver de forma efetiva 
práticas de articulação ope-
rativa permanente, sob pena 
de verem desagregada qual-
quer possibilidade concreta e 
efetiva de inserção nas redes 
onde se desenrolam os proje-
tos de cariz estratégico estru-
turante. 
Importa fazer da inovação o 
“driver” da mudança no ter-
ritório. A desertificação do 
interior, a incapacidade das 
cidades médias de protagoni-

zarem uma atitude de catali-
sação de mudança, de fixação 
de competências, de atração 
de investimento empresarial 
são realidades marcantes que 
confirmam a ausência duma 
lógica estratégica consisten-
te. Não se pode conceber 
uma aposta na competitivi-
dade estratégica do país sem 
entender e atender à coesão 
territorial, sendo por isso de-
cisivo o sentido das efectivas 
apostas de desenvolvimento 
regional de consolidação de 
“clusters de conhecimento” 
sustentados.

Debate – Economia & Competitividade

Inovação 4.0
Caros leitores,
Voltamos até si após um período de fé-
rias que é sempre bom para, com maior 
disponibilidade, prepararmos não só a 
reta final do ano, mas também o colocar 
em prática de novas ideias e projetos 
inovadores e empreendedores.
Para além das habituais contribuições 
regulares dos nossos colunistas, este 
mês, e porque estamos em época de 
eleições autárquicas, achamos que o 
artigo Naseem Javed tem alguma impor-
tância, para vermos o quão distante ain-
da estamos do que é a transformação e 
potenciação dos talentos “ocultos” (no 
bom sentido) em termos nacionais, a ler 
pela atualidade e semelhanças encon-
tradas por um pensamento a milhares 
de milhas do nosso país.
Uma vez mais vamos ouvir falar de ino-
vação e de empreendedorismo como se 
fosse a única forma de “fazer acontecer”, 
vamos ouvir candidatos com programa 
dedicados à inovação e ao apoio dos 
jovens empreendedores, pois porque o 
empreendedorismo só se manifesta nas 
camadas mais jovens, exatamente como 
o desporto nas camadas mais jovens.
Alguns serão inovadores na sua abor-
dagem aos eleitores e isso é um sinal 
positivo, pelo facto de terem tido algu-
ma aprendizagem sobre as novas ferra-
mentas informáticas, como é o caso do 
Instagram, para não falar nas restantes 
redes sociais claro que os “likes” são às 
dezenas e dificilmente chegarão aos mi-
lhares, que é o seu objetivo.
Mas é preciso estar lá. Porque os jovens 
estão, porque os menos jovens também 
estão, mas principalmente porque che-
garam à conclusão, ou algum assessor 
de imagem e de comunicação lhes disse, 
que é fundamental a presença nas redes 
sociais. O problema é que não lhes dis-
seram (na sua maioria) que é necessário 
passar uma mensagem (não um “slo-
gan”) para que sejam capazes de gerar 
interatividade com o seu público-alvo, 
os eleitores.
Em novembro já não ouviremos com 
tanta assertividade falar sobre inovação 
e empreendedorismo – já não será ne-
cessário, pois já fomos suficientemente 
empreendedores e inovadores para al-
cançar o objetivo, o ser eleito.
Boa leitura!

Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaec

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

OPINIÃO EDITORIAL
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Nos dias 23-26 de outubro de 
2017 será realizado o CIBEM 
2017 - 13º Congresso Ibero-

-Americano de Engenharia Mecâ-
nica na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, Campus da Caparica.
O CIBEM é um evento bienal pro-
movido desde 1993 pela Federação 
Ibero-Americana de Engenharia 
Mecânica - FEIBEM, e conta com 
a participação de professores, in-
vestigadores, profissionais e estu-
dantes de Engenharia Mecânica.
O CIBEM constitui um fórum de 
discussão que abrange desde os 
temas mais clássicos aos mais 
atuais (biomecânica, novos ma-
teriais, nanotecnologias, micro-
fluidos, novas fontes energéticas, 
novos conceitos de desenvolvi-
mento de produtos, modelações 
avançadas, manufatura digital), 
suscitando grandes desafios aos 
profissionais, como por exemplo a 
interação e integração com outras 
engenharias que os novos am-
bientes de produção baseados na 
Indústria 4.0 requerem.
Os participantes do CIBEM 2017 te-
rão a oportunidade de apresentar 
e discutir os seus trabalhos com 
especialistas e investigadores, 
proporcionando o aparecimento 
de novas ideias e sinergias que 
poderão influenciar o desenvolvi-
mento da Engenharia Mecânica.
Os congressos CIBEM anteriores 
tiveram lugar em Madrid (Espa-
nha), no ano 1993, Belo Horizonte 
(Brasil), em 1995, Havana (Cuba), 
em 1997, Santiago do Chile (Chile), 
em 1999, Mérida (Venezuela), em 
2001, Coimbra (Portugal), em 2003, 

Cidade do México (México), em 
2005, Cusco (Peru), em 2007, Las 
Palmas de Gran Canária (Espanha), 
em 2009, Porto (Portugal), em 2011, 
La Plata (Argentina), em 2013, e 
Guaiaquil (Equador), em 2015.
O Congresso terá sessões parale-
las dedicadas a 34 áreas temáticas 
divididas entre 6 grandes grupos 
(Ciências Aplicadas, Conceção e 
Dimensionamento de Máquinas 
e de Componentes, Fabricação 
de Componentes e de Máquinas, 
Funcionamento de Máquinas, Mé-
todos e Técnicas para a Formação 
em Engenharia Mecânica e Histó-
ria e Desafios da Engenharia Me-
cânica).
Além das sessões paralelas dividi-
das pelas 34 áreas temáticas prin-
cipais, o Congresso terá também 7 
sessões temáticas que abrangem 
assuntos pertinentes da atuali-
dade, como Teoria e Metodologia 
do Projeto; Sistemas de Gestão 
Ambiental e Práticas Verdes de Ca-
pital Intelectual; Parques Eólicos: 
do Projeto à Exploração; Parques 
de Ciência, Inovação e Desenvol-
vimento Regional; Projetos de 
Melhoria Contínua: Contribuições 
Lean, 6 Sigma e Teoria das Restri-
ções (TOC); Avanços em Materiais e 
Processos.

Paralelamente com o Congresso, 
será realizado o 2º Workshop Lu-
so-Brasileiro de Fabricação e Tec-
nologias de Inspeção (WLBFI).
Está prevista a realização de 4 
cursos pré-congresso: Ensaios 
Não Destrutivos - Fundamentos e 
Aplicações, Manufatura Digital, De-
safios da Indústria 4.0 e Lean Six 
Sigma.

O programa do Congresso inclui 
também 3 mesas-redondas dedi-
cadas às temáticas das Energias 
Renováveis, da Indústria 4.0 e da 
Acreditação dos Cursos de Enge-
nharia.
Além das atividades do progra-
ma científico, está previsto um 
amplo programa de atividades 
sociais.

CIBEM 2017 - XIII Congresso Ibero-Americano 
de Engenharia Mecânica
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade 
Nova de Lisboa, 
Investigadora do UNIDEMI, 
Especialista em Inovação 
Sistemática e TRIZ

OPINIÃO

O Comité Organizador do CIBEM 2017 convida-o a participar no 13º Congresso Ibero-americano de
Engenharia Mecânica. O CIBEM é um evento bienal promovido desde 1993 pela Federação Ibero-
americana de Engenharia Mecânica e conta com a participação de professores, investigadores,
profissionais e alunos de Engenharia Mecânica.

Os participantes do CIBEM 2017 terão a oportunidade de apresentarem e discutirem os seus trabalhos
com especialistas e investigadores, proporcionando o aparecimento de novas ideias e sinergias.
Esperamos contar com a participação de investigadores, alunos, especialistas e profissionais de
Engenharia Mecânica e das áreas relacionadas de toda a comunidade Ibero-americana. Será um prazer
recebê-los em Lisboa em Outubro de 2017.

www.cibem13.com   |   cibem2017@unidemi.com

Organização
Federação Ibero-americana de Engenharia Mecânica (FEIBIM) www.feibim.org
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA) www.fct.unl.pt

Local
Faculdade de Ciências e Tecnologia | 2825-116 Caparica | Lisboa - PORTUGAL

Datas
Receção de resumos 15 de Março
Notificação de aceitação dos resumos 31 de Março
Receção de artigos completos 15 de Maio
Notificação de aceitação dos artigos completos 1 de Julho
Data limite para pagamento do registo com desconto 15 de Julho
Cursos Pré-congresso 23 de Outubro
Realização do Congresso 24 - 26 de Outubro

Inscrições Até 15 de Junho Pagamento posterior

Membros da FeibEM 380€ 460€
Não Membros da FeibEM 470€ 570€
Estudantes 270€ 330€

http://www.vidaeconomica.pt
http://www.cibem13.com/


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.

www.accelper.com

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

inovação em acção

http://www.accelperiberia.com/
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Já pensou sobre o que seria a 
vida sem internet? Dado o vo-
lume de tempo que as pessoas 
passam imersas nos seus smar-
tphones, iPads e portáteis, uma 
vida desconectada é bastante 
difícil de imaginar nos dias de 
hoje. Para a maioria dos “mil-
lennials”, o tempo que antece-

de a World Wide Web é agora 
nada mais do que uma memória 
distante, uma memória que foi 
eviscerada pela omnipresença e 
impacto de mudança de vida da 
tecnologia conectada.
Curiosamente, não são apenas 
os “millennials” que estão a 
perder contacto com um mun-

do sem smartphones, e-mails 
e redes sociais. A pesquisa da 
Ipsos descobriu que a socie-
dade em geral simplesmente 
não pode viver sem a internet. 
Foram questionadas 18.180 pes-
soas em 23 países, e mais de 
dois terços revelaram que não 

podem imaginar uma vida que 
não seja prefixada pelo www 
enquanto 73% dos americanos 
disseram que não podem ima-
ginar uma vida não conectada. 
A maior participação foi regis-
tada na Índia, correspondendo 
a 82%.

A tecnologia que molda o nosso 
dia a dia continua em evolução. 
Muitas coisas que pareciam im-
possíveis há dez anos, como por 
exemplo transmitir um filme HD 
para o seu telemóvel utilizando 
uma rede sem fios, atualmen-
te são perfeitamente normais e 
este progresso não termina aqui. 

Daqui a 10 anos, provavelmen-
te ficaremos espantados ao pen-
sar o quão antigo parece o nosso 
iPhone 7.

Talvez os smartphones tenham 
sido substituídos há muito tem-
po por outra classe de disposi-
tivos, de maneira semelhante à 
forma como os próprios smar-
tphones substituíram muitos 
dispositivos. Uma pesquisa re-
cente realizada para o Bank of 
America revela a percentagem 
de americanos que ainda uti-
lizam dispositivos “retro” que 
supostamente estão desatuali-
zados. 

That’s so 2005!

Atualmente espalhamos os nos-
sos dados pessoais online: des-
de redes sociais às lojas online 
e cada vez mais quando nos en-
volvemos com 
serviços go-
vernamentais. 
A maioria dos 
amer icanos 
(47%) estão 
muito preocu-
pados com os 
seus dados nas 
redes sociais. 

Provavelmente, isso também se 
deve ao facto de a quantidade 
de dados pessoais compartilha-

dos nos meios de comuni-
cação serem maiores. 
As lojas online são 
mais confiáveis (37%) 
e – garantidas ou não 
– as agências governa-
mentais desfrutam da 

maior confiança dos 
três tipos de 

organiza-
ções.

Os americanos estão mais 
preocupados com a segurança 
dos dados nas redes sociais

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Os países onde as pessoas não conseguem viver sem a internet

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/10878/where-people-cant-live-without-the-internet/
https://www.statista.com/chart/10903/americans-most-worried-about-data-security-on-social-media/
https://www.statista.com/chart/10939/use-of-retro-devices-in-the-us/
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A Snap apenas revelou os seus 
dados financeiros para o segun-
do trimestre e as suas perdas 
continuaram a aumentar. Mes-
mo que a empre-
sa que controla a 
aplicação de fotos 
Snapchat tenha 
aumentado 153% 
no mesmo perío-
do do ano pas-
sado, para 181,7 
milhões usd, as 
suas perdas qua-

se quadruplicaram, para 443 mi-
lhões usd. As perdas trimestrais 
atingiram quase 0,16 usd por 
ação, superando as expectati-

vas dos analistas 
de 0,10 usd por 
ação. Os núme-
ros desencadea-
ram um “slide” no 
preço das ações 
da Snap, que caiu 
quase 13% na 
negociação pós-
-horas.

O Snapchat ainda perde dinheiro

Devido ao facto de os serviços de 
redes sociais, como o Facebook, 
o Twitter, o Instagram e o Snap-
chat serem inacessíveis na China, 
existe um ecossistema completo 
de redes sociais e plataformas de 
mensagens que são imensamen-
te populares na Ásia, mas dificil-
mente conhecidas em qualquer 
outro lugar do mundo.
Plataformas como QQ, Qzone e 
WeChat, em particular, possuem 
centenas de 
milhões de 
utilizadores 
e, tal como 
o Facebook, 
Instagram e 
WhatsApp, 
são todos 

propriedade da mesma empre-
sa. A sua empresa-mãe Tencent 
tornou-se na maior empresa de 
tecnologia da China em termos de 
capitalização de mercado no ano 
passado.
Como o gráfico ilustra, não é ne-
cessário que a Tencent se afaste 
das comparações com a maior 
empresa de redes sociais do mun-
do. Enquanto os serviços de redes 
sociais e serviços de mensagens 

da Tencent 
ainda não 
alcançaram 
a marca de 
m i l h a r e s  
de utiliza-
dores, os 
seus resul-

tados financeiros estão quase a 
par com o Facebook. De facto, até 
2015, a Tencent foi mais rentável 
do que o Facebook, e o mesmo 
aconteceu durante muitos anos 
anteriores a 2015. Do ponto de 

vista do investimento, ambas as 
empresas estão bem encaminha-
das nos últimos 12 meses: o preço 
das ações da Tencent subiu mais 
de 60% desde agosto de 2016 e o 
Facebook cresceu 35%.

Tencent vs. Facebook

Quão impactantes serão as 
“próximas grandes coisas” 
na indústria tecnológica?

Ao longo dos últimos anos, mui-
tas coisas foram intituladas 
como “a próxima grande coisa” 
na indústria de tecnologia. Sejam 
smartwatches, auscultadores de 
realidade virtual ou dispositivos 
domésticos inteligentes, o que 
todos têm em comum é o facto 
de não terem causado o mesmo 
impacto que os smartphones 
causaram quando foram lança-
dos há uma década atrás. No 
entanto, isso não significa que 
algumas dessas tecnologias não 
sejam populares. 
Portanto, quão impactantes são 

exatamente essas “próximas 
grandes coisas” atualmente? E 
qual delas se tornará tão omni-
presente como os smartphones 
se tornaram? A tabela a seguir, 
baseada numa previsão recente-
mente publicada pela Consumer 
Technology Association, mostra 
que os wearables, os dispositivos 
domésticos inteligentes e as TVs 
4K já se tornaram vendedores de 
vários milhares de milhões de 
dólares nos Estados Unidos, en-
quanto os drones e fones VR ain-
da estão nos estágios iniciais da 
curva de adoção.

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/10692/emerging-tech-sales-in-the-us/
https://www.statista.com/chart/5549/tencent-vs-facebook/
https://www.statista.com/chart/7917/snap-revenue-and-net-loss/
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A maioria dos líderes empresa-
riais não fala publicamente so-
bre questões polémicas políti-
cas ou sociais por medo de per-
der clientes ou ficar presos em 
batalhas ideológicas que afetam 
as receitas. Outros são francos, 
porque expressar as suas opi-
niões sobre assuntos atuais 
pode realmente ser um ativo 
de marketing, já que algumas 
pessoas “favorecem os CEO que 

expressam as suas opiniões e 
provavelmente comprarão pro-
dutos/serviços de empresas que 
têm opinião”. A empresa de rela-
ções públicas Weber Shandwick 
pediu ao público para revelar-
-lhes quais os tópicos que são 
considerados seguros ou não 
seguros para os CEO expressa-
rem as suas opiniões. O gráfico 
seguinte mostra as suas desco-
bertas.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Tópicos para os quais os 
CEO devem ou não devem 
expressar as suas opiniões

As dez melhores aplicações 
do Android no mundo no mês 
passado tiveram um valor de 
downloads combinados de 
mais de 354 milhões. De acordo 
com a Priori Data, no topo da 
lista estava o WhatsApp, com 
104 milhões. Na verdade, os 

aplicativos desenvolvidos pelo 
Facebook contam com a fatia 
de leão da lista, com o WhatsA-
pp, o Instagram, o Messenger/
Messenger Lite e Facebook/
Facebook Lite a atingirem 297 
milhões de downloads combi-
nados.

Top 10 dos principais 
aplicativos para Android

Segundo dados da Priori 
Data, o aplicativo Android que 
gerou a maior receita nos EUA 
em julho foi o Candy Crush 
Saga. O jogo arrecadou 26 mi-
lhões usd no referido mês, 4,14 
milhões usd a mais do que o 

segundo mais rentável, Game 
of War - Fire Age. Na verda-
de, os jogos quase dominam 
completamente o Top 10, com 
o serviço de rádio online tor-
nando-se no último slot com 
5,95 milhões usd.

O Top 10 das APP 
para Android nos EUA 

Com o surgimento de serviços 
de streaming como o Netflix, 
Hulu e o Amazon Prime Video, a 
TV tradicional encontra-se sob 
pressão para manter a sua po-
sição como o meio de entrete-
nimento, distração e informa-
ção dominante.
Como mostram os dados do re-
latório trimestral total da Au-
diência de Nielsen, os jovens 
americanos assistem cada vez 

menos à TV. Desde o primeiro 
trimestre de 2011, o tempo que 
os americanos entre os 18 e os 
24 anos assistem a TV sofreu um 
decréscimo de mais de 40%. No 
primeiro trimestre de 2017, os jo-
vens americanos passaram uma 
média de 14 horas e 31 minutos 
por semana a assistir TV tradi-
cional, sendo que em 2011 regis-
tou-se uma média de 26 horas e 
meia.

Os jovens americanos excluem 
a televisão tradicional

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/3613/tv-usage-by-american-teens/
https://www.statista.com/chart/8553/the-global-top-10-android-apps/
https://www.statista.com/chart/10627/the-top-10-grossing-android-apps-in-the-us/
https://www.statista.com/chart/10519/americans-who-think-particular-topics-are-suitable-for-ceos-to-express-opinion-on/


Página 10

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N.86 | SETEMBRO | 2017

A Apple descontinuou o iPod Shu-
ffle e o iPod Nano, reduzindo efe-
tivamente a sua linha de players 
de música portáteis para apenas 
um modelo: o iPod Touch. De 
acordo com o Business Insider, 
a empresa confirmou a desconti-
nuação de ambos os dispositivos 
num email depois de terem de-
saparecido do site da Apple Store 
na quinta-feira. O anúncio não é 
uma surpresa, considerando que 
ambos os iPods não são atuali-
zados há anos e não suportam 
serviços de transmissão, como a 
Apple Music e o Spotify.
Em 2014, a Apple quebrou as ven-

das de iPod como uma categoria 
individual, a empresa vendeu 14,4 
milhões de iPods, contra quase 
55 milhões de unidades em 2008. 
Nesse ano (2014), o iPod repre-
sentou apenas 1,25% da receita 
da Apple, explicando o facto de 
a empresa não ter nenhum pro-
blema em puxar para mais dois 
modelos nessa semana (o iPod 
Classic foi descontinuado em 
2014). Será interessante observar 
quanto tempo a Apple manterá o 
iPod Touch, que é efetivamente 
um iPhone menos dispendioso e 
menos potente sem a conexão ao 
telemóvel.

O lento adeus da Apple 
à sua antiga “cashcow” 

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Quando as pessoas pensam no 
Facebook como uma empresa, 
pensam que o Facebook é sinó-
nimo de rede social. No entan-
to, o Facebook Inc. é muito mais 
do que isso, tal como o gráfico 
ilustra. Com o WhatsApp, o Ins-
tagram e, claro, o homónimo do 
Facebook e do Messenger, a em-
presa possui quatro dos maiores 
serviços de “media” social/servi-
ços de mensagem do mundo. O 
Facebook sozinho alcançou mais 
de 2 mil milhões de pessoas por 
mês e tanto o WhatsApp como o 
Messenger também passaram re-
centemente o marco dos mil mi-
lhões de utilizadores. A Tencent, 
empresa chinesa subjacente ao 
WeChat e Qzone, também pode 

contar com mil milhões de utili-
zadores no total, mas ainda não 
se aproxima da pegada global do 
Facebook.
O que todos os serviços mencio-
nados abaixo têm em comum é 
a sua imensa atratividade para 
os anunciantes. Não só possuem 
centenas de milhões de utilizado-
res, mas também têm a capacida-
de de segmentar grupos especí-
ficos com base em likes, dislikes 
e comportamento passado. É por 
isso que a publicidade de “media” 
social cresceu imenso nos últimos 
anos. Apenas nos EUA, a receita 
de anúncios de redes sociais de-
verá atingir 17,8 mil milhões usd 
este ano, e crescerá ainda mais 
em 2018 e nos anos posteriores.

Facebook Inc. domina 
a paisagem das redes sociais

Registe-se e acompanhe as 
novidades, lançamentos, 

campanhas e outras iniciativas. 

Publicações especializadas  Edições técnicas  Formação e eventos

CONHEÇA A

http://livraria.vidaeconomica.pt

http://www.vidaeconomica.pt
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A inovação está a tornar-se 
cada vez mais importante como 
motor do crescimento económi-
co. Nos países desenvolvidos, 
foram criados um conjunto di-
versificado de indicadores de 
inovação para monitorizar a 
performance da inovação e o 
impacto das políticas de ino-
vação. Os países em desenvol-
vimento chegaram atrasados 
à entrada deste movimento e 
agora são confrontados com um 
conjunto de indicadores de ino-
vação bem estabelecidos que 
podem não ser tão adequados 
para medir a inovação nas suas 
economias.

Os indicadores de inovação 
existentes podem ser ampla-
mente classificados em três ti-
pos diferentes: indicadores de 

Ciência e Tecnologia (C&T), indi-
cadores de pesquisa de inova-
ção e indicadores de inovação 
compostos que combinam di-
ferentes indicadores, incluindo 
dados de pesquisa de C&T e 
Inovação, num único indicador. 
Todos eles possuem os seus 
próprios pontos fortes e fracos, 
e posicionam-se acima ou abai-
xo da média numa ampla gama 
de atributos considerados fa-
voráveis, se não absolutamente 

necessários, para os indicado-
res de inovação.

Este artigo argumenta que, 
para os indicadores de inovação 
e para os indicadores de pes-
quisa de inovação em particu-
lar, a recolha de dados deve ser 
personalizada para as diferen-
tes estruturas socioeconómicas 
dos países em desenvolvimento. 
Para isso, a definição de inova-
ção deve tornar-se mais inclusi-
va, reconhecendo a multidão de 
atores e processos de inovação 
nos países em desenvolvimento. 
Os países em desenvolvimento 
também precisam de desenvol-
ver competências em relação 
aos indicadores de inovação, 
não apenas nos seus sistemas 
estatísticos, mas também entre 
os seus decisores políticos.

SETEMBRO 2017
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Embora a literatura de inovação 
existente tenha fornecido evi-
dências extensas do chamado 
efeito “demand-pull”, o possível 
impacto diversificado da evolu-
ção da procura no produto vs. 
atividades de inovação de pro-
cessos ainda não foi investigado. 
Este artigo desenvolve um mo-
delo formal que prevê um maior 
impacto indutor das vendas pas-

sadas no fomento do produto ao 
contrario de inovar nos proces-
sos. Esta previsão é então tes-
tada através de um modelo mi-
croeconométrico dinâmico, con-

trolando a persistência de I&D, 
seleção de amostras, efeitos de 
firmas individuais observados e 
não observáveis e peculiaridades 
temporais e setoriais. Os resulta-
dos são consistentes com o mo-
delo e sugerem que uma política 
económica expansiva possa be-
neficiar da difusão de novos pro-
dutos ou mesmo do surgimento 
de novos setores.

A análise de dados e a inteli-
gência artificial têm uma coisa 
em comum: ambos dependem 
de grandes quantidades de da-
dos para chegarem a conclu-
sões qualificadas e razoáveis. 
Nesse contexto, a Europa pre-
cisa urgentemente de um novo 
e mais moderno quadro que 
responda adequadamente aos 
desafios reais. Neste contex-
to, o Lisbon Council produziu 

o artigo “Making Europe a Data 
Economy: A New Framework for 
Free Movement of Data in the 
Digital Age”, encomendado pelo 
Governo da Estónia como con-
tributo para a sua Presidência 
do Conselho da União Europeia. 
O documento analisa uma série 
de propostas de última geração 
para facilitar o fluxo de dados e 
propõe um roteiro de três pon-
tos para melhorar a “livre circu-

lação de dados” na Europa. Paul 
Hofheinz, presidente do Lisbon 
Council e coautor (com o Diretor 
de Pesquisa David Osimo), lan-
çou formalmente o documento 
de política numa conferência 
da Presidência sobre o merca-
do único digital e apresentou as 
principais conclusões ao Conse-
lho de Ministros da Competiti-
vidade e das Telecomunicações 
(Informal) em Tallinn.

“Is the Demand-Pull driver equally crucial 
for product vs. process innovation?”

The need to customise innovation 
indicators in developing countries

http://www.vidaeconomica.pt
http://exlevents.com/artificial-intelligence/
http://www.bankinnovation-me.com/
http://go.evvnt.com/142980-0
http://go.evvnt.com/126420-0
http://www.ces.uc.pt/eventos/culture_sustainability/
mailto:mailto:jorgeteixeira%40vidaeconomica.pt?subject=Contacto
http://lisboncouncil.us2.list-manage.com/track/click?u=e11b949d8350120e252700029&id=7f557cfce7&e=5b52954ad7
http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2017/wp2017-035.pdf
http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2017/wp2017-032.pdf
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Quando se fala em inovação, de-
ve-se falar em trabalho de gru-
po, devendo-se centrar no mé-
dio e longo prazo e não restrin-
gir ao curto prazo, incentivan-
do o raciocínio criativo, através 
do questionar, trabalhando em 
grupo diversificado, procurando 
tirar partido das competências 
individuais, das experiências 
e das perspetivas de cada um, 
nunca relegando para um plano 
secundário o questionar, a obje-
tividade, os meios, o acreditar, a 
persistência, a experimentação, 
nem “dormir” sobre o assunto.
Em paralelo, devem-se evitar as 
emoções negativas que condu-
zem à inibição do raciocínio di-
vergente, à menor entrega, foco 
e persistência, por contraparti-
da a um espírito de abertura à 
ideia, à pesquisa, à partilha de 

conhecimentos e opiniões, tudo 
com base num espiríto de “open 
mind”, trabalho em equipa, de 
reconhecimento e de dar prota-
gonismo.
Numa empresa, fomentar a ino-
vação é um exercício que impli-
ca entender o mercado (clien-
te e teconologia), observar pes-

soas em situações reais (o que 
as baralha, do que gostam e não 
gostam), visualizar novos con-
ceitos (e os clientes que vão uti-
lizá-los), experimentação (tem-
po, autonomia, preparar a or-
ganização para a rápida expe-
riência, antecipar e explorar 
nova informação, procurar fa-

lhar cedo e evitar erros crassos, 
incorporar feedback nas expe-
riências seguintes e gerir o risco 
de modo a que o insucesso de 
uma experiência não coloque 
em causa o futuro da empresa),  
recursos (valores a alocar ao 
processo de inovação), flexibili-
dade e tolerância ao insucesso.
No fundo, é necessário estimu-
lar um debate de ideias frutífero 
que passe por:
• Encorajar os colaboradores a 

falar abertamente;
• Encorajar as pessoas a assumir 

riscos e inovar;
• Encorajar o “conflito” de ideias 

nos grupos;
• Encorajar a assertividade e 

competição.
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IMEDIATO

Neste livro pretendo demonstrar que é possí-
vel e acessível a uma pessoa comum tornar-se 
livre, através da criação e desenvolvimento 
de um negócio, percorrendo vários passos 
até atingir o estado de dono do negócio que 
criou. (o autor)

“Este livro é uma excelente ferramenta para 
quem pretender cultivar e fomentar uma 
atitude empreendedora, pois de uma forma 
muito objetiva, simples e estruturada, apre-
senta o percurso que um empreendedor 
necessita efetuar até chegar ao topo do seu 
sucesso profissional.”

Augusto Lima, Coordenador do Gabinete de Apoio 
ao Empreendedor - Famalicão MADE IN
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“Quando pensares fazer, faz. 
Assim terás sempre sucesso e paz.”

http://livraria.vidaeconomica.pt/gestao/1749-seja-livre-sendo-dono-de-umnegocio-9789897683671.html

	_GoBack

	Button 102: 


