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Em 1984, Praveen Gupta juntou-
-se ao grupo de qualidade wafer 
no setor de semicondutores da 
Motorola em Austin, TX. A sua 
primeira ação de qualidade foi 
juntar-se à American Society for 
Quality. Naquela época, a con-
corrência das organizações glo-
bais já tinha começado; o prin-
cipal motivo para perder quota 
de mercado foi a produção de 
inferior qualidade. Praveen Gup-
ta relembra que os rendimentos 
da empresa se encontravam na 
faixa dos 40%, e para os seus 
concorrentes os rendimentos po-

sicionavam-se na faixa dos 80% 
a 90%. Os rendimentos superio-
res tiveram um impacto direto no 
custo do produto, reduzindo-o e 
dando origem a metade do preço 
dos chips construídos nos EUA.

Grandes mudanças 
ocorreram, exigindo 
assim uma liderança 
de qualidade dinâmica

A Motorola afirmou a sua lideran-
ça através da qualidade em 1981, 
quando os seus líderes decidiram 
melhorar a qualidade em 10x em 
cinco anos – e mesmo assim per-
ceberam que não era suficiente 
para acompanhar a concorrência. 
Em 1986, a liderança da Motorola 
decidiu melhorar a qualidade em 
10x em dois anos, e 100x em qua-

tro anos, e com a metodologia Six 
Sigma em cinco anos. A Motorola 
lançou o Six Sigma em 1987, que 
é amplamente utilizado em todo 
o mundo até hoje.
Desde então, ocorreram mudan-
ças importantes, exigindo assim 
uma liderança de qualidade di-
nâmica. Por exemplo, no final da 
década de 1980, a liderança de 
produção planeou a capacida-
de de rendimento com receitas 
inferiores e com um certo custo 
de má qualidade. As reduzidas 
receitas conduziram a maiores 
stocks e isso conduziu à utili-
zação de métodos Just-in-Time 
para reduzir stocks e, eventual-
mente, métodos Lean para re-
duzir o desperdício. A liderança 
adotou os métodos Six Sigma e 
Lean para melhorar a qualidade 
e a capacidade de resposta. O 
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método Lean incluiu a redução 
de tempo do ciclo e os métodos 
Just-in-time e Six Sigma incluí-
ram procedimentos de melhoria 
de qualidade e controlo dos pro-
cessos.
Durante o final da década de 80 
e durante todo o ano 90, a pro-
dução diminuiu devido à terceiri-
zação para melhorar a qualidade, 
em seguida, para reduzir o custo, 
e agora para uma reviravolta mais 
rápida a um custo inferior, opera-
ções 24/7 e suporte. Com novos 
desafios e novas ferramentas, é 
necessário um estilo de lideran-
ça diferente. Nas fases iniciais da 
qualidade, o controlo e o fluxo de 
produtos foram aspetos-chave 
da liderança, seguiu-se a gestão 
de engenharia, a gestão da ca-
deia de abastecimento, a gestão 
de melhoria e, em seguida, toda 
a gestão do sistema. A qualidade 
tornou-se o negócio. 
Como Bob Galvin, o filho do fun-
dador e CEO da Motorola, disse 
aos seus líderes, se cuidarem da 
qualidade, os negócios seriam 
atendidos. Galvin foi um dos 
principais líderes da qualidade 
na década de 1980. Durante o 
seu tempo, a qualidade chegou à 
vanguarda da liderança.
No século 20 a qualidade des-
tacou a necessidade de consis-
tência em processos de produ-
ção em massa ou de elevado 
volume. Agora, a personalização 
de massa, a rápida inovação e a 
qualidade são oferecidas quoti-

dianamente. Os ciclos de vida do 
produto estão a ficar mais curtos 
e a qualidade perfeita é assumi-
da. Não há literalmente tempo 
para programas de melhoria de 
qualidade para alguns produtos. 
As principais diferenças obser-
vadas no início do século 21 in-
cluem a criatividade em vez de 
consistência, o excelente em vez 
do aceitável, velocidade em lu-
gar da perfeição, ágil em vez de 
Six Sigma, inteligência em vez de 
automatização, robôs em vez de 
humanos, impressão em 3D em 
toda a fábrica, machine learning 
em vez de software e consultas 
de banco de dados em vez de 
Software SPC.

Mudança de Liderança
Kouzes e Posner, no “The Lea-
dership Challenge”, identificaram 

quatro atributos fundamentais 
da liderança: honestidade, inte-
gridade, visão e conhecimento. 
Pode-se reunir uma longa lista 
de atributos que fazem um líder 
ser bem-sucedido. Convencio-
nalmente, a liderança foi con-
siderada uma arte aprendida, 
relativamente às “soft skills”. No 
entanto, com o papel exponen-
cialmente crescente das tecnolo-
gias, como software, dispositivos, 
hardware e dados, a liderança 
de hoje requer também algumas 
“hard skills”. É por isso que, em 
muitas empresas de tecnologia, 
os CEO são pessoas experientes 
em tecnologia.
Muitos executivos corporativos 
concentram-se na redução de 
custos através de iniciativas de 
melhoria de qualidade ou de 
excelência operacional. O seu 

objetivo é economizar recursos, 
melhorar as operações através 
do mapeamento do fluxo de va-
lor, melhoria da qualidade ou 
melhor aproveitamento dos re-
cursos. A meta final é a poupan-
ça, que é principalmente medida 
através de uma redução na força 
de trabalho. 
Uma longa lista de empresas 
tentou este itinerário e, even-
tualmente, não conseguiu so-
breviver. O seu modelo de ne-
gócio é lançar uma iniciativa de 
excelência operacional, exigir 
que os fornecedores reduzam 
o preço, priorizar projetos que 
possam produzir economias de 
curto prazo e investigar projetos 
com potencial de crescimento 
e, em seguida, aumentar deses-
peradamente a força de vendas 
para vender produtos sustenta-
dos ou dying products. Este mo-
delo poderia ter funcionado com 
produtos com um longo tempo 
de vida útil, no entanto, é um 
desafio numa economia empre-
sarial (quadro 1).
Bill Gates compartilhou o seu 
modelo de negócio na sua key-
note na CES 2007. Começa com a 
construção de relacionamentos 
com parceiros e clientes. Ouça-
-os, crie empatia com eles e com-
preenda as suas necessidades 
para desenvolver soluções ino-
vadoras. Colabore com parceiros 
e fornecedores para construir e 
vender a solução rapidamente. 
Em seguida, melhore continua-

Quadro 1. Estratégia: Melhorar o lucro

As pessoas são o problema!

Melhorar as Operações
(Lean Six Sigma)

(despedir pessoas)
Pressionar  os Fornecedores

Procura desesperada de clientes
Impulsionar a inovação (para fora)

(não ouvir os colaboradores)

Quadro 2. Estratégia: Crescimento do Negócio

Crie Valor com as Pessoas

Construir Relações com os clientes Impulsionar a Inovação Empresarial

Melhorar Produtos e Operações
Cresça com os Parceiros e com os 

melhores Fornecedores
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mente o produto e as operações
(quadro 2).
Esses dois modelos de negócio 
exigem diferentes conjuntos de 
habilidades. As iniciativas de 
redução de custos exigem mais 
habilidades de gestão, enquan-
to a estratégia orientada para o 
crescimento exige habilidades 
de liderança. Ambos os estilos 
são igualmente importantes, 
pois ambos exigem criatividade. 
A liderança de redução de custos 
requer criatividade do processo, 
enquanto a liderança orientada 
para o crescimento requer cria-
tividade do produto. No entanto, 
a redução de custos pode atingir 
os limites. 
O crescimento não tem limite e, 
portanto, oferece mais oportu-
nidades. Chris Galvin, ex-CEO da 
Motorola, disse que a liderança 
significa conduzir a sua equipa 
para um horizonte em que nunca 
estiveram. Praveen Gupta obser-
vou que as iniciativas de redução 
de custos causam alta ansiedade 
e stresse para os funcionários, e 
o crescimento normalmente cau-
sa excitação e um pouco de an-
siedade.

Principais mudanças do século 
XXI
A Internet tem sido um excelen-
te equalizador, encaixando-nos 
a todos num mundo pequeno. 
Estamos a menos de 10 segun-
dos de distância no tempo, e 
caminhar até ao nosso vizinho 
leva mais tempo do que contac-
tar eletronicamente alguém a 
milhares de quilómetros de dis-
tância. Essa proximidade virtual 
resultou numa colaboração mais 
ampla e 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, com mão-de-obra 
distribuída.
Uma força de trabalho global 
acelera a taxa de inovação, exi-
gindo processos de ciclo de vida 
mais rápidos para responder à 
velocidade do desenvolvimento 
de novos produtos. As organiza-
ções devem gerir um portfólio 
de produtos para objetivos de 
negócios de curto e longo prazo. 

Os processos de I&D, desenvolvi-
mento e engenharia de produção 
devem ser avaliados quanto à 
produtividade e desempenho.
A informação cresceu exponen-
cialmente nos últimos anos. De 
cinco em cinco anos, geramos 
mais informações do que as 
informações acumuladas até 
então. A informação excessi-
va será analisada, resumida e 
explorada na previsão de fu-
turos produtos, desempenho 
e planeamento. Grande parte 
da rotina de decisões tomadas 
por humanos seria transferida 
para dispositivos inteligentes, 
deixando o nível mais alto de 
compreensão das relações cau-
sais, ou seja, diminuindo o pen-
samento humano. Isso pode le-
var a mais aplicações baseadas 
no conhecimento para tornar 
a vida mais fácil. Essas novas 
aplicações e os novos disposi-
tivos baseados na internet (In-
ternet of Things), todos conec-
tados na nuvem, representam 
um risco de rutura em massa. A 
liderança deve desenvolver um 
interesse em segurança de da-
dos, inteligência de negócios e 
uso de dados importantes.

À medida que a personalização e 
a customização de massa forne-
cem novos produtos e serviços, a 
impressão em 3D desempenhará 
um papel na crescente capacida-
de de produção. A impressão em 
3D provou a sua capacidade de 
construir qualquer coisa, incluin-
do carros e membros artificiais. 
Impressoras 3D, protótipos e ro-
bôs para produção personaliza-
da em massa não estão longe da 
realidade.
Finalmente, a sustentabilidade 
e a conservação dos recursos 
naturais tornar-se-ão uma reali-
dade. A natureza pode-nos ofe-
recer muitos recursos, por isso 
as pessoas precisam apenas de 
encontrar uma maneira de com-
partilhar globalmente. O desafio 
de uma população crescente, a 
crescente concentração de ri-
queza, a distribuição controversa 
de recursos e as lutas por recur-
sos limitados podem tornar-se 
questões corporativas globais. O 
negócio e o Governo precisarão 
de colaborar na produção e dis-
tribuição de recursos.
A liderança significa aprender, 
compreender, prever, imaginar e 
liderar a mudança para o futuro. 

A liderança para a nova produção 
exige a aplicação das capacida-
des de gestão de um adminis-
trador, a empatia das pessoas, o 
amor pela tecnologia e o conhe-
cimento de um engenheiro. Em 
vez de maximizar um atributo de 
uma empresa, os líderes devem 
aprender a otimizar variáveis 
múltiplas e lidar com uma varie-
dade de restrições. Deve evoluir 
uma nova estrutura de liderança 
que desenvolve habilidades es-
tratégicas e de execução, habili-
dades sociais e tecnológicas. Na 
economia de hoje, o empreende-
dorismo floresceu e revitalizou a 
próxima geração.

Conclusão
A liderança sempre foi um papel 
desafiante que todos querem de-
sempenhar, mas apenas alguns 
lideram bem. A liderança é sobre 
a construção do negócio, a cres-
cente receita e a inspiração das 
pessoas para tirar o melhor par-
tido. À medida que as organiza-
ções crescem em complexidade, 
os líderes serão decisores mais 
bem informados e direcionados 
para a obtenção e gestão de da-
dos.
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As conclusões duma 
recente conferência 
organizada em Lisboa   

suscitam a oportunidade 
duma breve reflexão sobre a 
importância de uma agenda 
estratégica para um verda-
deiro capital empreendedor 
no país. O modelo tradicio-
nal de criação de valor mu-
dou por completo e nesta 
fase crítica da economia 
portuguesa a aposta tem 
que ser clara – apoiar novas 
empresas, de preferência de 
base tecnológica, assentes 
numa forte articulação com 
centros de competência e 
capazes de ganhar dimen-
são global. Ganhar o desafio 
de uma nova gestão empre-
sarial é em grande medida 
a demonstração da capaci-
dade de uma nova agenda, 
assente na inovação, conhe-
cimento e criatividade como 
fatores que fazem a diferen-
ça, numa ampla base cola-
borativa e participativa. 
O primeiro grande vetor des-
ta afirmação da gestão em-
presarial passa pela ativação 
positiva do capital social. Di-
namizar uma cultura de par-
ticipação efetiva, consolidar 
mecanismos de valorização 
da ética comportamental por 
parte dos diferentes atores, 
estabelecer uma matriz dou-
trinária pedagogicamente 
disseminada de qualificação 
dos princípios do rigor, res-
peito pela inclusão em so-

ciedade, mas aceitação dos 
resultados do jogo da com-
petitividade. Não se trata de 
impor “social rules” pré-for-
matadas a um país com pa-
drões comportamentais his-
toricamente consolidados, 
mas de fazer do desafio da 
qualificação do capital social 
global um exercício exigente 
de responsabilidade coletiva 
de mudança da capacidade 
de ir a jogo. 
Tudo tem que começar por 
aqui. Trata-se claramente 
do vértice mais decisivo do 
“capital estratégico” que im-
porta construir neste novo 
tempo. O exercício de maior 
seletividade dos potenciais 
promotores de projetos e 
de maior atenção operativa 
a uma monitorização dos 
resultados conseguidos terá 
que ser acompanhada desta 
ação global de qualificação 
sustentada da rede de ato-
res que compõem o quadro 
de animação social e eco-
nómica do território. Não se 
realizando por decreto, não 
restam dúvidas de que esta 
ação de “competence buil-
ding” de entidades da ad-
ministração pública central 
e local, centros de ensino e 
saber, empresas, associa-
ções e demais protagonistas 
da sociedade só tem sentido 
de eficácia se resultar dum 
exercício de “cumplicidade 
estratégica” entre os dife-
rentes protagonistas.  
Cabe às empresas o papel 
central na criação de rique-
za e promoção duma cultura 
sustentada de geração de 
valor, numa lógica de arti-
culação permanente com 
universidades, centros I&D 

e outros atores relevantes. 
São por isso as empresas 
essenciais na tarefa de en-
dogeneização de ativos de 
capital empreendedor com 
efeito social estruturante e a 
“leitura” da sua prática ope-
rativa deverá constituir um 
exercício de profunda exi-
gência em termos de análise. 
Tendo sido as empresas um 
dos atores fortemente en-
volvidos nas dinâmicas de fi-
nanciamento comunitário ao 
longo destes últimos vinte 
anos, ressaltam indícios de 
défice de “capital empresa-
rial” em muitos dos protago-
nistas envolvidos. Torna-se, 
por isso, imperativo apostar 
numa agenda de mudança.
Importa construir uma ma-
triz de reorganização opera-
tiva das empresas nacionais. 
Endogeneizar dinâmicas de 
“inovação proativa” em ar-
ticulação com o mercado, 
geradora de novos produtos 
e serviços; reforçar a res-
ponsabilidade individual 
do empresário enquanto 
agente socialmente res-
ponsável pela criação de ri-
queza; fazer do trabalhador 
um “empreendedor ativo” 
consciente do seu papel po-
sitivo na organização; fazer 
da “empresa” um espaço 
permanente de procura da 
criatividade e do valor tran-
sacionável nos mercados 
internacionais; consolidar 
uma “cultura de coopera-
ção ativa” entre empresas 
nacionais e internacionais, 
pequenas e grandes, fazen-
do da competição positiva o 
grande instrumento de sele-
ção da excelência centrado 
no Conhecimento.

Novas competências devem ser centradas em estratégias globais 
de inovação e valor 

Reinventar a gestão 
das empresas

É um dos nossos objetivos continuar a 
levar até aos nossos leitores artigos e au-
tores que apresentem alguma mais-valia 
em termos científicos e práticos, face às 
demais publicações onde se debatem os 
temas de empreendedorismo e de inova-
ção.
Empreendedorismo e Inovação são e con-
tinuam a ser temas “quentes” da atuali-
dade, pois, se repararmos, não existe 
discurso político ou económico que não 
trate estes temas, sob pena de não estar 
nem na moda nem a utilizar as palavras 
do momento para criar algum impacto 
mediático junto das opiniões públicas e 
nas opiniões publicadas.
Ninguém contesta a importância do sig-
nificado destas palavras nem o que está 
subjacente na sua aplicação, mas ainda 
estamos longe na criação de verdadeiros 
ecossistemas de apoio à criação de su-
porte aos empreendedores, pois os pro-
gramas que existem estão vocacionados 
para apoiar por exemplo as empresas que 
alojam estas jovens empresas, mas não 
estão vocacionados para colocar o capital 
necessário nos empresários empreende-
dores, e bastaria copiar o que os nossos 
vizinhos espanhóis fazem no apoio às jo-
vens empresas, bem diferente do que se 
poderá apelidar de start-ups. Devemos 
fomentar o surgimento de iniciativas em 
todas as atividades económicas e não 
pensar que só a tecnologia é que será a 
única saída, embora seja uma grande par-
te do futuro. Mas estamos a esquecermo-
-nos das diversas atividades que poderão 
surgir como complementares e que são 
esquecidas, ou mesmo menosprezadas.
Outra parte do problema, e continuamos 
a insistir, é saber quem tem condições de 
avaliar o potencial dos novos negócios, 
à luz das tradicionais formas de análise 
de gestão. Para criadores disruptivos, pe-
dem-se analistas criativos e disruptivos, 
e onde estão? 
Para completar o ecossistema, o capital 
também não chega; são precisos investi-
dores que saibam avaliar o potencial cria-
dor do empreendedor e “arriscar” na sua 
ideia. Estamos preparados? 
Vamos acreditar que 2018 possa repre-
sentar para o nosso país mais do que tu-
rismo e sim um país de gente capaz de 
tornar os seus sonhos em realidade.
Vamos empreender e inovar.

Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt

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

OPINIÃO EDITORIAL

http://www.vidaeconomica.pt
mailto:jorgetexeira%40vidaeconomica.pt?subject=


Página 5

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N. 88 | NOVEMBRO-DEZEMBRO | 2017

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 Projects 
Agency), sobre formas de aumen-
tar o grau de paralelismo das ati-
vidades de desenvolvimento dos 
produtos. O resultado do estu-
do, publicado em 1988, definiu o 
termo “Engenharia Simultânea”, 
tornando-se numa importante 
referência para novas pesquisas 
nessa área. Surgiu, assim, uma 
nova abordagem do projeto inte-
grado 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 
atividades funcionais, dado que 
as decisões deixam de ser inter-
dependentes. O quadro em baixo 
realça o contraste entre a Enge-
nharia Simultânea e o projeto 
de engenharia convencional (ver 
quadro).
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”.

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 
qualidade total

Instrumentos de engenharia 
convencional

Contribuição de todos os 
interessados

Clientes e fornecedores não 
envolvidos

Um manual que vai simplificar um regime por vezes complexo, dando 
instrumentos de trabalho a todos aqueles que o têm que aplicar.

Os autores, partindo do conhecimento prático das dificuldades existentes 
nas Instituições do Terceiro Setor, identificam as questões mais importantes 
na relação laboral e as normas legais aplicáveis.

Neste ponto, é feita a necessária articulação entre as fontes de direito que 
regulam o regime jurídico-laboral deste setor: o Código de Trabalho 
e os diversos Instrumentos Coletivos de Trabalho existentes neste setor.

Autoras   Filipa Matias Magalhães e Maria Leitão Pereira 

Páginas   304

PVP   € 26.60    PVP c/desconto  € 23.94      
R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO

 http://livraria.vidaeconomica.pt    encomendas@vidaeconomica.pt   223 399 400

Novidade
IMEDIATO

http://www.vidaeconomica.pt
http://livraria.vidaeconomica.pt/


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
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A Lista Forbes Global 2000 é 
uma revista anual bastante co-
nhecida e obrigatória no ecossis-
tema de negócios. Este ano, pela 
primeira vez, a Forbes juntou-se à 
Statista para levar o projeto um 
passo adiante, identificando os 
500 melhores empregadores do 
mundo, as 250 empresas mais co-
nhecidas, os 250 principais per-
formers multinacionais e os 250 
campeões de crescimento entre 
na global 2000 em todo o mundo.

A Statista realizou uma pesquisa 
global com 15.000 participantes 
que avaliaram as empresas em 
termos de confiabilidade/hones-
tidade, conduta social, a empresa 
como empregadora e o desem-
penho do produto ou serviço da 
empresa. Estão presentes na lis-
ta 61 empresas americanas e 42 
empresas japonesas, mas, apesar 
desse domínio, a empresa alemã 
Siemens foi nomeada a Melhor 
Empresa no Mundo em 2017.

As Melhores Empresas 
no Mundo em 2017

Quando a Sony apresentou o Walk-
man em 1979, mudou a forma como 
as pessoas ouvem música. Graças 
ao icónico leitor de cassetes por-
tátil e a muitos dispositivos de có-
pia, as pessoas agora podiam ouvir 
música em movimento, e as ativi-
dades diárias, como viajar para o 
trabalho, de repente tornaram-se 
muito menos aborrecidas.
O Walkman foi apenas um dos 
muitos exemplos de tecnologia 
que mudou a forma como as pes-
soas ouviam música. O iPod com 
a sua enorme capacidade de ar-
mazenamento é outro exemplo, 

permitiu às pessoas carregarem 
o equivalente a centenas de CDs 
no bolso. Atualmente, a tecnologia 
está uma vez mais a alterar os nos-
sos hábitos quer do lado do hard-
ware como do software, e de forma 
simultânea. Do lado do hardware, 
existe a onipresença dos smar-
tphones que colocam um leitor de 
música portátil em praticamente 
todos os bolsos. Do lado do soft-
ware, há o aumento dos serviços 
de transmissão, como o Spotify, 
que permitem que os subscritores 
acedam a milhões de músicas em 
qualquer lugar.

A tecnologia impulsiona 
o aumento do consumo de música

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Os dez melhores aplicativos An-
droid nos EUA no mês passado 
tiveram um número de descar-
gas combinado de 24 milhões. 
De acordo com a Priori Data, no 
topo da lista estava o aplicati-
vo Messenger do Facebook com 
4,55 milhões. Na verdade, os 

aplicativos desenvolvidos pela 
empresa de Mark Zuckerberg 
constituíram uma grande pro-
porção dos downloads na lista, 
com o Instagram, o Messenger e 
o Facebook contabilizando 8 mi-
lhões de descargas combinadas 
em setembro.

Os 10 melhores aplicativos 
Android nos EUA

Alguma vez se interrogou sobre a 
importância da capital do seu país 
para a sua economia? Uma nova 
pesquisa do Institut der deuts-
chen Wirtschaft Köln, com sede na 
Alemanha, revela que, na Europa, 
pelo menos, as capitais são o co-
ração vencedor da maioria das 
economias. A Grécia e a Eslováquia 
são exemplos notáveis. Se Atenas 
e Bratislava fossem retiradas de 
ambos os países, o PIB por habi-

tante cairia 19,8 e 18,9 por cento, 
respetivamente. A França sem Pa-
ris também verificou que a produ-
tividade cairia 14,8%, enquanto o 
Reino Unido sem Londres regista-
ria uma queda de 11,1% na produti-
vidade por habitante. 
Pense no caso português e retire o 
valor das principais empresas se-
diadas em Lisboa, assim como nos 
outros países e eventualmente o 
resultado poderia ser outro

O poder económico da capital

http://www.vidaeconomica.pt
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O Instagram tornou-se num im-
portante canal de marketing ao 
lado dos outros suspeitos habi-
tuais, como o Facebook e o Twit-
ter. Os dados publicados pela 
Magazine Media 360 indicam que 
algumas revistas realmente sa-
bem como explorar esse canal. 
Entre eles, destaca-se a National 
Geographic, comprovando pelo 
número de seguidores.

Contando com a revista Traveler, 
que é um spin-off da National 
Geographic a marca tem mais de 
90 milhões de seguidores. O Ins-
tagram, sendo uma rede social 
que se concentra em imagens, 
faz sentido que as revistas “pho-
to-centric”  tenham mais segui-
dores, entre eles outros grandes 
nomes como a Vogue, a Playboy 
e Time.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Algumas star-
tups são bem-su-
cedidas de forma 
espetacular e o 
Facebook é um 
exemplo óbvio. 
Em 2005, a Accel 
Partners realizou 
um investimento 
de 14,8 milhões 
de usd na rede 
“thefacebook.com” e obteve um 
enorme retorno de 5,6 biliões 
de USD, 378 vezes o seu inves-
timento. No entanto, é cada 
vez mais frequente as startups 
tenderem a falhar brutalmen-
te. A CB Insights descobriu que 
70% das empresas de tecnolo-
gia upstart falham, juntamen-
te com 97% das empresas de 
crowdfund.

Analisaram também uma se-
leção de startup post-mortems, 

ajudando a 
desenhar uma 
imagem onde 
fundadores e 
i n v e s t i d o r e s 
erram. O gráfico 
a seguir exibe 
os 20 principais 
motivos para a 
tendência de 
as empresas 

interromperem com produtos 
ou serviços que não satisfazem 
a necessidade de mercado, ocu-
pando a primeira posição. Nem 
todos os empreendimentos 
conseguem atrair investimentos 
rentáveis como o Facebook e 
em 29% dos casos, simplesmen-
te ficam sem dinheiro. Também 
é importante ter as pessoas cer-
tas a bordo e não ter a equipa 
certa é o terceiro motivo mais 
citado para startup´s falharem.

Principais razões para as “Startups” não serem bem-sucedidas

O maior problema do Twitter nos 
últimos anos foi um crescimen-
to desinteressante em termos de 
utilizadores. É especialmente di-
fícil para a empresa admitir que 
exagerou nos seus números de 
utilizadores ativos mensais em 
um ou dois milhões desde o quar-
to trimestre de 2014 devido a um 
erro de cálculo. No seu relatório 
de resultados do terceiro trimes-
tre, o Twitter anunciou que a sua 
base de utilizadores ativos cres-
ceu quatro milhões nos últimos 
três meses, mas comparado com 

outras redes sociais e plataformas 
de mensagens não são para se or-
gulharem.
Agora, com 330 milhões de utili-
zadores ativos mensais, o Twitter 
cresceu apenas 23 milhões de utili-
zadores nos últimos dois anos (tal-
vez 25 milhões considerando que 
os números antes do 4º trimestre 
de 2016 não foram atualizados 
após o erro de cálculo menciona-
do acima). Como o gráfico ilustra, 
muitos rivais da empresa cresce-
ram mais de dez vezes no mesmo 
período.

O Twitter sobe de posição 
na competiçãoPhoto-Centric Magazines Are 

Doing Well on Instagram 

http://www.vidaeconomica.pt
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No que terá sido uma pequena 
surpresa para qualquer pessoa 
que siga o desenvolvimento do 
windows Phone, para que Joe 
Belfiore da Microsoft anunciasse 
que vão interromper o desenvol-
vimento do seu sistema operacio-
nal Windows 10 Mobile. Enquanto 

ele assegurou aos utilizadores 
que continuariam a beneficiar de 
correções de erros e atualizações 
de segurança, não serão produ-
zidos novos recursos nem hard-
ware, basicamente, aniquilou o 
Sistema Operacional e a incur-
são da Microsoft no mundo dos 

smartphones - pelo menos ago-
ra. No entanto, a verdade é que 
esse anúncio afetará apenas um 
número relativamente pequeno 
de pessoas. Como os números do 
netmarketshare.com mostram, o 
Windows 10 Mobile raramente 

arranhou a superfície do merca-
do dominado por Android e iOS. 
Depois de arrastar-se até 1,13% 
em junho de 2016, a participação 
caiu para 0,3% – claramente não 
é suficiente para uma empresa da 
dimensão da Microsoft.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Enquanto todos as atenções es-
tão concentradas nos automó-
veis elétricos, a eletrificação do 
transporte aéreo tem sido uma 
área com bastante atenção. De 
acordo com a empresa alemã de 
consultoria Roland Berger, “todas 
os dados sugerem que podemos 
estar a assistir a uma revolução 
nas indústrias aeroespacial e de 
aviação”.
Como mostra o infográfico abai-
xo, os empresários mais ansiosos 
que trabalham nesta revolução 
são as start-ups e independen-
tes, enquanto o grande setor ae-
roespacial existente está a traba-

lhar nele com menos intensida-
de. Do ponto de vista geográfico, 
são os locais aeroespaciais tradi-
cionais da Europa e da América 
do Norte que estão a impulsionar 
este desenvolvimento.
Os especialistas distinguem en-
tre quatro áreas aeroespaciais 
em que esta revolução está a 
ganhar força: aviação geral (GA) 
e aeronaves recreativas, Urban 
Air Taxis (dos quais a maioria são 
chamados veículos de descola-
gem vertical e desembarque), 
aeronaves regionais e de negó-
cios e o setor de grandes aviões 
comerciais.

As Start-ups incentivam 
a Eletrificação de Aeronaves

Microsoft aniquila o Windows 10 Mobile

Prever o futuro é uma tarefa 
precária. No entanto, isso não 
deve impedir as pessoas de se 
prepararem para o que está 
para acontecer através de to-
dos os meios disponíveis. A au-
tomatização veio para ficar e a 
maioria dos especialistas pre-
vê que um grande parte de tra-
balho humano será executado 
em breve por robôs, porque a 
lógica do sistema económico 
é construída sobre o corte de 
custos e a eficiência.

Diferentes investigadores fa-

zem diferentes previsões so-
bre quantos empregos podem 
estar em risco com a automa-
tização. 

Enquanto os professores e 
autores Carl Benedikt Frey e 
Michael Osborne citam núme-
ros bastante elevados nas suas 
publicações, a Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Económico (OCDE) 
acha que estão em risco muito 
menos empregos e a PwC está 
quase em linha com estes dois 
investigadores.

Quantos trabalhos serão 
vítimas da automatização? 

http://www.vidaeconomica.pt
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O gigante de retalho de vendas 
online apresentou o seu último 
produto para clientes Prime. A 
Amazon Key é um tipo de blo-
queio inteligente que permitirá 
aos utilizadores a habilidade de 
deixar as pessoas na sua casa 
quando não estiverem presentes. 
Naturalmente, a principal ideia 
subjacente ao produto é permitir 
que os distribuidores da amazon 
depositem as encomendas dentro 
dos limites seguros da sua casa 
ou apartamento, mas também 
será possível conceder acesso 
a outros indivíduos confiáveis, 
como uma empregada de limpe-
za, por exemplo.
A Amazon instalará o bloqueio e, 

por enquanto, estará disponível 
em 37 cidades dos EUA. Embora 
assegurem aos potenciais utili-
zadores que todo o pessoal será 
cuidadosamente examinado e, 
sempre que possível, não entrará 
completamente nas instalações. 
Estamos realmente preparados 
para tal coisa? Em resposta ao 
anúncio do produto, o 9to5Mac 
realizou uma pesquisa para ava-
liar a atual abertura das pessoas 
a esse tipo de tecnologia. Como 
mostra o gráfico, a maioria (37%) 
dos quase seis mil entrevistados 
disse que não ficariam confortá-
veis com qualquer tipo de acesso 
para convidados. Quando se trata 
do nível de acesso da Amazon Key, 

ou seja, ‘on-demand’, apenas 11% 
disseram que estariam dispostos.
Pode então parecer um passo 
muito longínquo por enquanto, 
mas, de acordo com o vice-presi-

dente de retalho da Amazon Pe-
ter Larsen, “isso não é um teste... 
esta é uma parte fundamental da 
experiência de compras da Ama-
zon a partir deste ponto”. 

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Estamos preparados para o ‘Amazon Key’?
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 Título: Inteligência Comercial
 Autor: Luís Bassat
 Páginas: 192
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O autor, Luis Bassat explica o que é a inteligência comer-
cial, para que é necessária, e como podemos desenvolvê-la, 
caso não tenhamos tido a sorte de nascer com ela.

Existem pessoas muito inteligentes mas com nula inteligência 
comercial, que vão de fracasso em fracasso e o que é pior, sem 
saber porquê.

Este livro pretende ajudar todo o tipo de pessoas inteligen-
tes a que isto não lhes aconteça. A que cada um saiba como 
desenvolver outra inteligência , a inteligência comercial, que é 
fundamental para praticamente todas as profissões.
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O Global Mobility Report é o 
primeiro estudo a avaliar o de-
sempenho global do setor de 
transportes e os progressos 
realizados em quatro objetivos 
principais: acesso universal, efi-
ciência, segurança e mobilidade 
verde. A publicação abrange to-
dos os modos de transporte, in-
cluindo o transporte rodoviário, 
aéreo, aquático e ferroviário. De 
acordo com o relatório, o mundo 
não está no bom caminho para 
alcançar a mobilidade sustentá-

vel. Além de ser inacessível para 
muitos dos mais vulneráveis do 
mundo, o setor de transportes 
hoje está atormentado pelo uso 
elevado de combustíveis fós-
seis, aumento das emissões de 
gases de efeito estufa, poluição 
do ar e ruído, um número alar-
mante de mortes na estrada e 
uma relutância em abraçar a 
digitalização. O relatório será 
atualizado de forma contínua, 
com uma nova questão que de-
verá surgir a cada dois anos. 

NOVEMBRO
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BEST Aveiro reúne estudantes, 
empresas e profissionais para 
simpósio INNOVATION NOW! 

2017
A Universidade de Aveiro volta 
a acolher mais uma edição do 
Innovation Now!, um simpósio 
entre estudantes, empresas e 
profissionais organizado pela 

associação BEST Aveiro 
Aveiro
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and Innovation) 
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Copyright Innovation, 
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7th International 

Conference on Innovative 
Trends in Engineering, 
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Innovation Summit 
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Sydney, Austrália
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EAI International 
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Helsínquia, Finlândia
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Moving Towards Industry 4.0 

Amsterdam, Holanda

Divulgue os seus eventos relacionados 
com Inovação e empreendedorismo

Contacte-nos!
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O Comissário de Investigação da 
UE, Carlos Moedas, publicou na 
sexta-feira planos de investiga-
ção para 2018 até 2020 no valor 
de 30 mil milhões de euros para 
que a Comissão crie uma nova 
agência de financiamento para 
inovação disruptiva proposta 
pelo presidente francês, Emma-
nuel Macron.
O plano de investimento a três 
anos da UE permitirá a conclusão 
do multianual programa de inves-
tigação Horizonte 2020 – um dos 
maiores esforços de investigação 

levado a cabo por entidades gover-
namentais que representa cerca de 
8% do orçamento da Comissão, e a 

mesma proporção das despesas 
totais de I&D dos governos dos es-
tados membros da UE. 

A UE publica um novo plano de pesquisa 
de 30 mil milhões de euros e apoia a criação 
da agência de inovação apoiada por Macron 

Global Mobility Report 2017

Comissário Carlos Moedas

Paris conquistou o prémio de 
um milhão de euros para a Ca-
pital Europeia da Inovação pela 
sua estratégia de inovação, par-
te como resultado da constru-
ção de mais de 100.000 metros 
quadrados de incubadoras na 
última década. A cidade ago-
ra acolhe o maior campus de 
start-up do mundo. Tallinn, a 
capital da Estónia e Tel Aviv, Is-
rael foram vice-campeãs, cada 
uma ganhou 100.000 €. Os pré-

mios, que provêm do programa 
de pesquisa Horizonte 2020, 
devem ser utilizados para am-

pliar e expandir ainda mais os 
esforços de inovação das cida-
des. 

Paris foi nomeada a cidade europeia mais inovadora 
em 2017 na competição Horizonte 2020
A Comissão concedeu um prémio de um milhão de euros para Paris, Capital Europeia da Inovação

Skyscrapers in La Défense business district. Photo: Zinneke, 
Wikimedia Commons
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Fomentar a criatividade e 
inovação nas empresas e 
respetivas equipas e grupos 
de trabalho, é um exercício 
que implica:

• Fomentar a participação e 
dar voz:

• Boa comunicação vertical e 
integração;

• Equipas multifuncionais;
• Equipas de ligação (convidar 

à participação colegas de 
todas as áreas da empresa);

• Reuniões alargadas de 
quadros e colaboradores;

• Bancos de ideias: partilha, 
debate e concursos de 
ideias.

• Definir os objetivos em vez 
de a forma de os atingir. 

• Supervisionar todos os 
envolvidos sem minar o 
sentimento de autonomia.

• Consultar e ouvir todos 
os envolvidos, revelando 
abertura e recetividade.

• Apoiar os colaboradores, 
ajudando a ultrapassar 
situações que, à partida, 
parecem inatingíveis.

• Reconhcer o trabalho de 
tudo e todos.

• Envolver o grupo na 
construção de ideias e 
soluções.

• Pedir a todos que aportem 
ideias/propostas, de modo 
a sonhar e criar uma nova 
visão do futuro.

• Gerar atitudes positivas.
• Libertar sonhos e 

criatividade.
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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)

“Uma excelente ferramenta para quem 
pretender cultivar e fomentar uma atitude 
empreendedora, pois de uma forma muito 
objetiva, simples e estruturada, apresenta 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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Novidade

NÃO PERCA!

“Quando pensares fazer, faz. 
Assim terás sempre sucesso e paz.”
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