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“Começo com uma ideia e de-
pois transforma-se noutra coi-
sa.” Nestas palavras, Picasso 
descreveu o seu modo de traba-
lhar. Esta curta frase diz muito 
sobre o processo criativo. É ex-
ploratório, não-determinístico 
e difícil de gerir de forma tradi-
cional. 

A natureza da experiência

Picasso não foi apenas criativo. 
Era também um especialista. 
Não porque se tornou mun-
dialmente famoso, mas porque 
experimentou a sua expressão 

artística, envolvida na prática 
deliberada, e aperfeiçoou a sua 
arte. Assim como especialistas o 
fazem em outras atividades.
Os jogadores de xadrez rara-
mente demonstram combina-
ções criativas até que tenham 
dominado as regras, táticas 
e estratégias do jogo durante 
anos de prática. É uma expe-
riência no jogo que permite o 
jogo criativo. 
A conexão entre a criatividade e 
o conhecimento não é exclusiva 
das artes ou jogos. Em ciência e 

tecnologia, a inovação raramen-
te é possível sem conhecimento 
e domínio suficiente. As pesqui-
sas e os ensaios – durante anos 
ou mesmo décadas – criam es-
pecialistas num domínio e pre-
param o caminho para avanços.
A especialização não é apenas 
o conhecimento do especia-
lista, mas a capacidade de de-
monstrar consistentemente um 
desempenho superior na reso-
lução de problemas complexos 
e atentar oportunidades de ele-
vado valor dentro de um campo 
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particular de prática profissio-
nal. O domínio da especiali-
zação é adquirido através da 
prática deliberada, ou seja, tra-
balho profissional que envolve a 
auto-observação, feedback, re-
flexão, aprendizagem e aperfei-
çoamento. O conhecimento es-
pecializado envolve, assim, não 
apenas a aglomeração de co-
nhecimento através do estudo 
e da experiência, mas também 
o desenvolvimento de aptidões 
metacognitivas. A prática deli-
berada que conduz ao domínio 
da especialização normalmente 
inclui um envolvimento repe-
tido com novos desafios e pro-
blemas complexos. A melhoria 
do desempenho individual em 
função do tempo pode variar, e 
o talento também desempenha 
um papel na procura de espe-
cialização.
Argumenta-se que os especia-
listas podem ter dificuldades 
em abraçar novas ideias. Embo-
ra existam certamente exemplos 
desse comportamento, geral-
mente, isto não é resultado da 
sua especialidade. É mais um 
resultado de comportamentos 
humanos que os especialistas 
compartilham com os não espe-
cialista.
Na realidade, os especialistas 
podem estar errados, o que 
acontece na maioria das vezes, 
e os não especialistas podem 
fazer contribuições criativas. No 
entanto, não há nada que sugi-
ra que a especialização seja um 
obstáculo geral à criatividade. 
Pelo contrário, ajuda os indiví-
duos a redefinirem ou expandi-
rem os seus domínios e a obser-
varem perspetivas que outros 
não conseguem – capacidades 
que promovem o pensamento 
criativo.
 
Trabalhar com especialistas

O Desenvolvimento de Novos 
Produtos (DNP) é um compro-
misso complexo e de elevado 
valor, com incerteza e risco sig-
nificativos envolvidos. O domí-
nio da especialização é, obvia-

mente, um ativo corporativo 
importante que precisa de ser 
envolvido e utilizado em ques-
tões-chave de produtos e tec-
nologia. Assim, torna-se parti-
cularmente importante quando 
a velocidade e a agilidade estão 
na vanguarda da execução do 
projeto. Portanto, os especia-
listas e os profissionais mestres 
desempenham papéis-chave 
em empresas de tecnologia de 
elevada performance.
Simultaneamente, gerir a criati-
vidade, a aprendizagem e a pe-
rícia continua a ser também um 
desafio para as organizações 
que adotaram práticas tradicio-

nais de Gestão do Conhecimen-
to (GC). Muitos continuaram a 
ter retornos inferiores ao espe-
rado nos seus ativos de conhe-
cimento.
Como o conhecimento e a es-
pecialização são diferentes por 
natureza, as organizações preci-
sam de ir além das suas práticas 
tradicionais de GC e encontrar 
maneiras de também aprende-
rem, usarem e reterem conheci-
mentos profundos de domínio. 
É claro, os profissionais podem 
aprender com especialistas, o 
que envolve mais do que ape-
nas uma transferência de co-
nhecimento. O verdadeiro de-
safio é aprender a pensar como 
um especialista. 
A necessidade de prática deli-
berada sugere que a especiali-

dade desenvolve-se em orga-
nizações de aprendizagem. De 
facto, as organizações de I&D 
devem adotar essas técnicas de 
aprendizagem que são particu-
larmente favoráveis ao desen-
volvimento e crescimento da 
especialidade profissional.
Devem também desenvolver as 
suas aptidões de engenharia 

social. Os especialistas não pre-
cisam apenas de aprofundar e 
desenvolver a sua própria expe-
riência, mas precisam também 
de construir e manter relações 
produtivas com gerentes, pro-
fissionais e outros especialistas. 

Smart R&D

Observando a criatividade e a 
inovação, a diferença entre as 
empresas de elevada perfor-
mance e reduzida performance 
pode ser bastante significativa. 
No geral, isto não se deve a uma 
diferença no nível de especiali-
zação, no entanto, sustentar um 
fluxo bem-sucedido de inova-
ções ao longo do tempo sem um 
esforço deliberado para preser-
var, disseminar e alavancar to-

talmente o conhecimento crítico 
pode ser difícil.
Com uma compreensão ade-
quada da perícia e do compor-
tamento dos especialistas, as 
empresas de tecnologia estarão 
mais bem equipadas para fazer 
uso deliberado dos seus recur-
sos especializados. Por outro 
lado, com a experiência insu-

ficiente ou menos utilizada, as 
organizações podem estar com 
baixo desempenho nas prin-
cipais disciplinas e, em última 
análise, não cumprir os seus 
mandatos.
Sem dúvida, nas empresas que 
envolvem produtos e serviços 
complexos, o conhecimento es-
pecializado ajuda-as a equipa-
rem-se melhor para a procura 
do crescimento através da ino-
vação. Com a ajuda de medidas 
apropriadas, as organizações 
inteligentes serão capazes de 
orquestrar uma interação pro-
dutiva entre a criatividade, a 
especialidade e a gestão – ca-
racterística organizacional mais 
importante das empresas ino-
vadoras e com uma boa perfor-
mance.

DESTAQUE

Gerir a criatividade, a aprendizagem e a perícia 
continua a ser também um desafio para as 
organizações que adotaram práticas tradicionais 
de Gestão do Conhecimento (GC)
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Ainda possui CD? Se sim, 
porquê? Quando foi a últi-
ma vez que ouviu um CD? 

Atualmente e em geral, é pro-
vável que transmita a sua pró-
pria música. No caso de estar 
apenas desatualizado, ouça a 
música que comprou no iTunes 
ou no Google Play e armazene-
-a no seu dispositivo móvel. Mas 
seria considerado pré-histórico 
dizer às pessoas que carrega CD 
para ouvir no seu carro – porque 
certamente não possui um CD 
player portátil. 
Como apresentado no gráfico, 
as vendas de CD explodiram em 
1983, para quase 1 bilião de uni-

dades em 2000. Atualmente, as 
vendas são menos de 1/10 des-
se número, devido às mudanças 
operadas no mercado 
Ainda carrega um laptop? Se 
assim for, é considerado uma 
minoria em vias de extinção. À 
medida que os PC se tornaram 
mais portáteis, tornaram-se tam-
bém indispensáveis. Ninguém 

saía do escritório ou participava 
numa reunião sem o seu laptop. 
Essa tendência explodiu até 2011, 
quando as vendas de PC atin-
giram o pico de 365 milhões de 
unidades. Como mostra o gráfico, 
nos 6 anos seguintes, as ven-

das de PC sofreram uma queda 
de mais de 100 milhões de uni-
dades, uma redução de 30%. O 
aparecimento de dispositivos 
móveis (smartphones e tablets) 
juntamente com a expansão da 
conectividade e serviços em nu-
vem crescentes permitiram que 
a mobilidade atingisse níveis to-
talmente novos – e os indivíduos 

pararam de carregar os seus PC. 
Assim, tal como os CD estão a de-
saparecer, os PC também seguem 
o mesmo caminho.
Estes gráficos mostram drastica-
mente a rapidez com que uma 

nova tecnologia, ou conjunto de 
tecnologias, pode mudar a ma-
neira como nos comportamos. 
Simultaneamente, mudam o ce-
nário competitivo. A Sony domi-
nou a indústria da música, como 
produtora e fornecedora de har-
dware, quando os CD lideravam o 
mercado.
Contudo, tal como reportamos 
em 2012, a mudança para músi-
cas mais portáteis conduziu à rá-
pida queda da Sony, e a empresa 
sofreu 6 anos consecutivos (24 
trimestres) de perdas e redução 
de vendas. O gigante de outrora 
foi prejudicado por uma mudan-

ça de tecnologia que não adotou. 
Este não estava sozinho, já que 
os grandes retalhistas como a 
Best Buy e a Circuit City também 
hesitaram quando essas vendas 
desapareceram.

O declínio dos CD e PC – as tendências 
afetam-nos mais do que pensamos

OPINIÃO

Estes gráficos mostram drasticamente a rapidez 
com que uma nova tecnologia, ou conjunto 
de tecnologias, pode mudar a maneira como 
nos comportamos
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A Microsoft era sinónimo de tec-
nologia. Nenhuma empresa ma-
ximizou o valor do crescimento 
do PC como a Microsoft. Mas a 
mudança de tecnologia alterou o 
cenário competitivo, uma vez que 
a Apple, o Google, a Samsung e 
a Amazon emergiram como lí-
deres. Com o lançamento quase 
despercebido do Windows 10, a 
Microsoft luta para manter a re-
levância.
Demasiadas vezes subvaloriza-
mos tendências. Assim como a 
Sony e a Microsoft, acreditamos 
que o crescimento histórico con-
tinuará inabalável. Encontramos 
maneiras de descontar as mu-
danças do mercado, ao afirmar 
que os produtos são “nichos” e 

denegrimos a sua qualidade. Ex-
pressamos os nossos pontos de 
vista tal como é o mercado, por 
outro lado, admitimos que a mu-
dança é permanente e que novos 

concorrentes tomam a liderança 
de mercado, e arriscamo-nos a 
tornarmo-nos obsoletos, como, 
por exemplo, Toys-R-Us, Radio 
Shack, Sears e Motorola.

Os aviões param quando 
não têm energia suficiente 
para subir

O momento da ação é quando 
os primeiros sinais de mudança 
acontecem. Escrevi por diversas 
vezes sobre “Growth Stalls” que 

ocorrem apenas em 2 trimestres. 
Uma empresa paralisada, em 
93% das vezes, não cresce mais 
do que 2% por ano. Veja como a 
GE passou da melhor empresa da 
América para a pior. É extrema-
mente importante que a lideran-
ça reaja rapidamente quando as 
tendências empurram os clientes 
para novas soluções, porque ge-
ralmente leva muito pouco tem-
po para a tendência tornar os 
mercados completamente insus-
tentáveis.

Expressamos os nossos pontos de vista tal como é 
o mercado, por outro lado, admitimos que a mudança 
é permanente e que novos concorrentes tomam 
a liderança de mercado, e arriscamo-nos 
a tornarmo-nos obsoletos, como, por exemplo, 
Toys-R-Us, Radio Shack, Sears e Motorola
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Portugal tem pela frente o 
grande desafio de se tor-
nar numa Nação 4.0. Trata-

-se dum desafio único, que tem 
que assentar numa verdadeira 
dimensão colaborativa de mobi-
lização dos “atores da mudança” 
(empresários, académicos, em-
preendedores) para uma ação 
de base coletiva de reinvenção 
estratégica da base competitiva 
nacional. Trata-se dum contri-
buto que se pretende que pos-
sa ter efeitos de alavancagem 
na perceção da necessidade 
de reinventar a economia na-
cional. Pretende-se consolidar 
uma ideia de marca, solidificar 
as bases de um projeto, prota-
gonizar novas soluções, com no-
vas respostas para questões que 
teimam em ser as mesmas de há 
muito tempo a esta parte. O Por-
tugal 4.0 é a nova resposta para 
as perguntas que hoje existem 
na sociedade portuguesa.
Tudo tem que começar pelo capi-
tal social. Trata-se claramente do 
vértice mais decisivo do “capital 
estratégico” que importa cons-
truir neste novo tempo. O exer-
cício de maior seletividade dos 
potenciais promotores de proje-
tos e de maior atenção operativa 
a uma monitorização dos resul-
tados conseguidos terá que ser 
acompanhada desta ação global 
de qualificação sustentada da 
rede de atores que compõem o 
quadro de animação social e eco-
nómica do território. Não se rea-
lizando por decreto, não restam 
dúvidas que esta ação de “com-
petence building” de entidades 
da administração pública central 
e local, centros de ensino e sa-
ber, empresas, associações e de-
mais protagonistas da sociedade 
só tem sentido de eficácia se re-
sultar dum exercício de “cumpli-

cidade estratégica” entre os dife-
rentes protagonistas.
Cabe às empresas o papel central 
na criação de riqueza e promo-
ção duma cultura sustentada de 
geração de valor, numa lógica de 
articulação permanente com Uni-
versidades, Centros I&D e outros 
atores relevantes. São, por isso, 
as empresas essenciais na tarefa 
de endogeneização de ativos de 
capital empreendedor com efei-
to social estruturante e a “leitu-
ra” da sua prática operativa de-
verá constituir um exercício de 
profunda exigência em termos de 
análise. Tendo sido as empresas 
um dos atores fortemente envol-
vidos nas dinâmicas de financia-
mento comunitário ao longo des-
tes últimos vinte anos, ressaltam 
indícios de défice de “capital em-
presarial” em muitos dos prota-
gonistas envolvidos. 
Endogeneizar dinâmicas de “ino-
vação proativa” em articulação 
com o mercado, geradora de no-
vos produtos e serviços; reforçar 
a responsabilidade individual do 
empresário enquanto agente so-
cialmente responsável pela cria-
ção de riqueza; fazer do traba-
lhador um “empreendedor ativo” 
consciente do seu papel positi-
vo na organização; fazer da “em-
presa” um espaço permanente de 
procura da criatividade e do va-
lor transacionável nos mercados 
internacionais; consolidar uma 
“cultura de cooperação ativa” en-
tre empresas nacionais e inter-
nacionais, pequenas e grandes 
– são estas as palavras chave de 
uma nova estratégia para um Por-
tugal 4.0.
Quando, em 1994, Michael Porter 
elaborou o célebre Relatório, en-
comendado pelo Governo Portu-
guês de então, o diagnóstico so-
bre o que fazer e as áreas estra-
tégicas de atuação ficaram clarifi-
cados. Mais de vinte anos depois, 
pouco foi feito, a situação compe-
titiva degradou-se em termos glo-
bais e Portugal mais do que nun-
ca tem pela frente a batalha da 

mudança estrutural. Assumidas 
as prioridades dum “novo para-
digma” de desenvolvimento para 
o país, a aposta numa “agenda de 
mudança” torna-se prioritária. Ou 
seja, torna-se um imperativo na-
cional mobilizar um contrato de 
confiança para o futuro, centrado 
em novas ideias e novas soluções 
para as quais toda a sociedade ci-
vil dê um contributo ativo. 
É importante, por isso, perceber 
que a aposta nos fatores dinâ-
micos de competitividade, numa 
lógica territorialmente equilibra-
da e com opções estratégicas cla-
ramente assumidas, é um contri-
buto central para a correção das 
graves assimetrias sociais e re-
gionais que se têm acentuado. 
Falta por isso em Portugal um 
verdadeiro choque operacional 
capaz de produzir efeitos sisté-
micos ao nível do funcionamento 
das organizações empresariais. O 
“novo paradigma” da economia 
portuguesa radica, nesse senti-
do, na capacidade de os resulta-
dos potenciados pela inovação e 
conhecimento serem capazes de 
induzir novas formas de integra-
ção social e territorial capazes de 
sustentar um equilíbrio global do 
sistema nacional.
Portugal como Nação 4.0 é uma 
resposta aos desafios que Por-
ter nos deixou. Pretende-se com 
esta iniciativa trazer a lume duas 
ideias centrais para uma nova 
ambição em Portugal – profun-
da renovação organizativa e es-
trutural dos setores (sobretudo) 
industriais e aposta integrada na 
utilização da inovação como fator 
de alavancagem de criação de va-
lor de mercado. O Start Up Por-
tugal assenta a sua base em cin-
co fatores críticos de competitivi-
dade – instituições abertas e efi-
cientes, talentos e excelência, no-
vos modelos de negócio e redes 
globais, empreendedorismo e ca-
pacidade inovadora, ética e sus-
tentabilidade. São eles a base de 
uma nova aposta estratégica para 
Portugal.

Portugal 4.0 A quase um mês de distância da 
entrada em vigor do novo regula-
mento de proteção geral de dados 
ou RGPD, as empresas e o mercado, 
obrigatoriamente, terão de respei-
tar, finalmente, os dados pessoais 
dos cidadãos não só europeus, 
mas de todos os cidadãos que cir-
cularem no espaço europeu. 
As multas que serão aplicadas pelo 
não cumprimento do estipulado 
no regulamento farão com que 
as organizações equacionem de 
uma forma mais profunda todas 
as suas ações comerciais, que até 
aqui eram de certa forma, e na sua 
maioria, direcionadas sem autori-
zação prévia dos destinatários. 
Pois os nossos leitores devem es-
tar a pensar como é que este re-
gulamento está ou poderá estar 
relacionado com os temas que são 
tratados habitualmente na nossa 
newsletter. Passando a uma parte 
mais prática, vamos contactar to-
dos os nossos leitores que recebem 
a nossa newsletter se pretendem 
continuar a recebê-la, tendo para 
isso que confirmar expressamente 
e inequivocamente essa vontade. 
Embora não se tratando de uma 
publicação comercial e sem qual-
quer custo para os leitores que a 
recebem, achamos por bem, não 
por estas razões, mas porque que-
remos também cumprir o Regula-
mento, iremos solicitar, de acordo 
com o regulamento, aos nossos 
leitores se queirem continuar a re-
ceber esta publicação.
A qualquer momento poderão can-
celar a sua subscrição, bastando 
para isso uma simples comunica-
ção e não voltarão a receber mais 
comunicações da nossa parte.
Em todo o caso, o único dado que 
queremos é o seu email e nada 
mais, pois é o único dado neces-
sário para que continue a receber 
a sua newsletter dedicada ao tema 
da Inovação e do Empreendedoris-
mo.
Boa leitura e contamos consigo 
como nosso leitor

Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt

FRANCISCO
JAIME QUESADO
Presidente da ESPAP – 
Entidade de Serviços 
Partilhados da 
Administração Pública
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Os principais conceitos da Teoria 
Axiomática de Projeto são: do-
mínios e transformações, hierar-
quias, decomposição em zigue-
zague e dois axiomas. O espaço 
do projeto consiste em quatro 

domínios distintos: o do Cliente, 
o Funcional, o Físico e o do Pro-
cesso.
A capacidade de definir o pro-
blema a resolver é a mais impor-
tante e difícil tarefa da engenha-
ria. As especificações dividem-se 
em características exigíveis e 
em restrições. As restrições de 
projeto representam os limites 
impostos a qualquer solução 
para que esta seja aceitável. Os 
conjuntos de características exi-
gíveis podem ser representados 

por vetores, em cada um dos 
quatro domínios.
Os objetivos do projeto são de-

finidos de acordo com os requi-
sitos do cliente. As tarefas de 
projeto podem ser representa-
das por transformações entre 
os domínios. Todas as etapas do 
projeto podem ser vistas como 

sendo transições entre domínios 
contíguos.
O projeto desenvolve-se zigue-

zagueando entre os domínios, 
decompondo o problema e 
criando uma solução: o produto, 
o processo, o sistema ou a orga-
nização que satisfaça os requisi-
tos do cliente (RCs).

FUNDAMENTOS DE AXIOMATIC DESIGN
Parte 3 – Domínios de um Projeto
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade 
Nova de Lisboa, 
Investigadora do UNIDEMI, 
Especialista em Inovação 
Sistemática e TRIZ

OPINIÃO

Domínios de um Projeto

Transformação Entre o Espaço Funcional e o Espaço Físico

“…percebi que mais do que um livro adquirido, subs-
crevi 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
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“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 Innova-
tion Science, and Director of IIT Center for Innovation Science and Applica-
tions, Chicago, USA

Nas encomendas de valor    
inferior a 20€ acrescem 3€ 
para despesas de expedição.
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Por Felix Richter
Após anos de antecipação, o 
maior serviço de streaming de 

música do mundo, o Spotify, fi-
nalmente abriu ao público as 
suas ações.

O Facebook revelou que os da-
dos de 87 milhões de utilizadores 
foram compartilhados de ma-
neira imprópria pela Cambridge 
Analytica. Este valor ultrapassa o 
que se acreditava anteriormente, 
uma vez que o delator Christo-
pher Wylie situou o número em 
aproximadamente 50 milhões. 
Ao comentar a situação, Mark 
Zuckerberg afirmou que “cla-

ramente deveríamos ter feito 
mais e continuaremos a fazer”. O 
fundador do Facebook declarou 
também que assumiu anterior-
mente que, quando o Facebook 
fornecia ferramentas para os 
utilizadores, a forma como eram 
utilizadas era da responsabilida-
de do utilizador “. Agora, Zucker-
berg afirma que manter tal visão 
estava errada. 

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Os custos de conteúdo 
são mais significativos 
no Spotify do que no Netflix

Comprometimento dos dados 
dos utilizadores do Facebook

Por Martin Armstrong
As dez principais aplicações An-
droid  do mundo no mês passado 
tiveram um índice de download 
combinado de 299 milhões. Se-
gundo a Priori Data, no topo da 
lista estava o popular WhatsApp, 

com 75 milhões. Na verdade, as 
aplicações desenvolvidas pelo  
Facebook respondem pela maior 
parte da lista, sendo que o What-
sApp, Instagram, Messenger e Fa-
cebook/Facebook Lite correspon-
dem a 188 milhões de downloads.

As 10 principais aplicações 
Android do mundo

Por Martin Armstrong
Além da casa,o ultimo dos bas-
tiões sem publicidade era o au-
tomóvel. Além do emblema no 
volante, o interior de um carro 
está felizmente livre de qualquer 
marca ou empresa que tente im-
pelir os seus produtos ou servi-
ços (supondo que evita o rádio, é 
claro). Com um futuro autónomo  

no horizonte, tudo isso poderá 
mudar?

A publicidade no automóvel 
é o futuro?

http://www.vidaeconomica.pt
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https://www.statista.com/chart/13406/gross-margin-of-spotify-and-netflix/
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Os “media” sociais tornaram-se 
uma pedra angular da sociedade 
digitalizada e revolucionaram o 
comportamento de comunicação 
nos últimos dez anos. 
A partir do ponto de vista atual, 
parece muito difícil ter uma vida 
social sem utilizar as várias pla-
taformas para interagir com ami-
gos, familiares ou com o resto do 
mundo.

Desta forma, as conclusões do 
Pew Research Center tornam-
-se ainda mais surpreendentes, 
o que sugere que os americanos 
podem ser menos dependentes 
dos “media” sociais do que se 
pensava. Os investigadores des-
cobriram que, em todas as faixas 
etárias, 59% dos entrevistados 
achavam que não seria difícil de-
sistir dos “media” sociais.

Going Cold Turkey on Social Media 

Por Felix Richter
Depois de ter sido critica-
do pela sua reação inicial ao 
caso Cambridge Analytics, no 
qual reconheceu a responsa-
bilidade da sua empresa em 
proteger os dados dos uti-
lizadores, mas não chegou 
a pedir desculpas, o CEO do 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
publicou anúncios de pági-
na inteira em vários jornais 

importantes como forma de 
compensação. Só que des-
ta vez leva a um pedido de 
desculpas real. “Esta foi uma 
quebra de confiança, e la-
mento não termos feito mais 
no momento”, continua a de-
claração, referindo-se à reco-
lha de milhões de dados de 
utilizadores do Facebook em 
2014 e à passividade da em-
presa depois de saber disso.

Estatura crescente do Facebook 
no mercado de anúncios online

Por Felix Richter 
A Apple anunciou um novo iPad no 
mês de março, num evento focado 
inteiramente no mercado de edu-
cação. O novo tablet de 9,7 polega-
das custará 299 usd para as esco-
las (329 usd para todos os demais) 
e suportará o Apple Pencil, ante-
riormente limitado ao significati-

vamente mais dispendioso iPad 
Pro. A Apple também anunciou 
um conjunto de novos softwares 
adaptados às necessidades edu-
cacionais, incluindo o Schoolwork, 
um aplicativo de gestão de sala 
de aula para professores que lhes 
permite distribuir tarefas digitais 
para os seus alunos.

A Apple está a perder terreno 
no mercado educacional

Por Felix Richter
Os “smart speakers” capacitados 
para voz têm sido a última moda 
no setor de tecnologia de consu-
mo. Quais as características que 
os indivíduos realmente utilizam? 

De acordo com uma pesquisa con-
duzida pela comScore, verificar o 
clima, colocar questões gerais e 
fazer streaming de música são os 
casos de uso mais populares para 
o Alexa e os restantes assistentes.

Os utilizadores aprendem 
a apreciar os diversos talentos 
dos “smart speakers”

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/13187/going-cold-turkey-on-social-media/
https://www.statista.com/chart/13383/devices-shipped-to-schools-by-platform/
https://www.statista.com/chart/9579/smart-speaker-use-cases/
https://www.statista.com/chart/13348/facebook-share-of-global-online-ad-revenue/
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Um dos muitos recursos dos ser-
viços de streaming de vídeo é o 
facto de poder assistir a progra-
mas e filmes em qualquer lugar, 
desde que tenha uma ligação à 
Internet. A maioria dos indivíduos 
gosta de assistir a uma sitcom 
nas suas deslocações, enquanto 
outros gostam de terminar um 
longo filme no seu tablet na cama 
ou assistir a um documentário 
enquanto esperam no aeroporto.

Apesar da possibilidade de as-
sistir praticamente a qualquer 
coisa onde quer que esteja, a 
maior parte do streaming de 
vídeo ainda acontece no big 
screen. Isto é verdade para o 
Netflix de acordo com o comu-
nicado de imprensa. A empresa 
afirma que 70% do tempo de vi-
sualização global acontece em 
connected TV, e não em dispo-
sitivos móveis ou PC.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Os utilizadores do Netflix 
revertem para o “big screen” 
depois de subscreverem o serviço

O dia em que o iPhone de primei-
ra geração foi lançado, em 29 de 
junho de 2007, é frequentemen-
te considerado o aniversário do 
smartphone moderno. Embora 
possa ser verdade em termos da 
sua (na época) interface de utili-
zador revolucionária touchscreen, 
outro evento, provavelmente me-
nos conhecido, desempenhou um 
papel ainda maior na definição da 
experiência atual do smartphone.
Há dez anos, a 6 de março de 
2008, a Apple lançou o primeiro 
kit de desenvolvimento de soft-

ware para iPhone (SDK), abrindo 
caminho para a atual economia 
de aplicativos. “Estamos em-
polgados com a criação de uma 
vibrante comunidade de desen-
volvedores de terceiros com, po-
tencialmente, milhares de aplica-
tivos nativos para iPhone e iPod 
touch”, afirmou o CEO da Apple, 
Steve Jobs, ilustrando que até 
Jobs, certamente entre os mais 
otimistas, não conseguiu imagi-
nar que as aplicações se torna-
riam tão importantes como são 
atualmente.

The App Gold Rush 

Registe-se e acompanhe as 
novidades, lançamentos, 

campanhas e outras iniciativas. 

Publicações especializadas  Edições técnicas  Formação e eventos

http://www.vidaeconomica.pt
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https://www.statista.com/chart/13191/netflix-usage-by-device/
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AGENDA DE EVENTOSNOTÍCIAS | ARTIGOS

O Tribunal de Contas diz que a 
complexidade jurídica do Hori-
zonte 2020 está a criar riscos. 
Os regulamentos, regras, orien-
tações, procedimentos e pro-
cessos devem ser simplificados 
no futuro Programa-Quadro 9 
A Comissão Europeia neces-
sita de simplificar a estrutura 
e a administração do próximo 
programa de I&D para evitar 
a complexidade jurídica que 
impede a sua implementa-
ção eficiente, de acordo com 
o Tribunal de Contas Europeu 

(TCE). “A complexidade des-
necessária implica riscos”, 
afirmou Alex Brenninkmeijer, 
membro do Tribunal de Contas 
Europeu responsável por um 

documento informativo sobre 
a estrutura jurídica do Progra-
ma-Quadro 9, publicado esta 
semana.
Por: Florin Zubascu   

Alerta para reduzir a burocracia e agilizar 
os instrumentos de financiamento 
no próximo programa de I&D

O Babylon Health, um apli-
cativo para smartphone com 
inteligência artificial, realiza 
diagnósticos online e reduziu 
o tempo de espera de duas se-
manas para duas horas – com a 
conveniência adicional de con-
sultas remotas.
Uma aplicação para smartpho-
nes introduzida numa base pi-

loto em novembro está a extrair 
dados de saúde para realizar 
diagnósticos online e reduziu 
drasticamente o tempo que os 
pacientes britânicos esperam 
por uma consulta com um mé-
dico de clínica geral, oferecendo 
24 horas de acesso a um médico 
através de uma videochamada.
Por: Gary Finnegan 

O seu médico virtual consultá-lo-á agora: 
a aplicação de IA é tão precisa como os médicos 
em 80% das doenças de cuidados primários

XXIX ISPIM INNOVATION 
CONFERENCE

Innovation, The Name of The Game
17-20 June 2018 - Stockholm, Sweden

https://www.ispim-innovation-conference.com/

Esta publicação semestral for-
nece um conjunto de indicado-
res que refletem o nível e a es-
trutura dos esforços empreen-

didos pelos países membros 
da OCDE e por sete economias 
não-membros.
Consultar aqui 

Main Science and Technology 
Indicators, Volume 2017 Issue 2

http://www.vidaeconomica.pt
http://tarij.com/bsed-april-2018/
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mailto:mailto:jorgeteixeira%40vidaeconomica.pt?subject=Contacto
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/call-cut-red-tape-and-streamline-funding-instruments-next-rd-programme
https://sciencebusiness.net/healthy-measures/news/your-virtual-doctor-will-see-you-now-ai-app-accurate-doctors-80-primary-care
https://www.ispim-innovation-conference.com/
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Uma das questões que, não ra-
ras vezes, a gestão de topo das 
empresas coloca a si própria é: 
como encontrar pessoas inova-
doras?
Esta é a questão que ocupa os 
executivos de topo que com-
preendem que a capacidade 
de inovar é o “segredo”. Não se 
está perante um processo tão 
complicado quanto à primeira 
vista parece. Efetivamente, o 
uso de algumas competências, 
tais como observar, questionar, 
experimentar e trabalhar em 
rede (networking) tem como 
que um efeito catalisador para 
atingir a tão almejada inovação.

• Questionar permite aos ino-
vadores ir além do “status 
quo” e considerar novas 
possibilidades.

• Através da observação, os 

inovadores apercebem-
-se de pequenos detalhes 
comportamentais – nas 
atividades dos clientes, 
fornecedores e de outras 
empresas –, que sugerem 
novas maneiras de fazer as 
coisas.

• Ao experimentar, tenta-se 
incessantemente novas ex-
periências.

• Através do networking com 
individuos de diversos ba-
ckgrounds, adquirem-se 
perspetivas radicalmente 
diferentes.

Estes quatro padrões de ação 
conjunta ajudam os inovadores 
a fazer associações para culti-
var novas perceções.
Embora o pensamento inova-
dor possa ser inato para al-

guns, pode também ser dese-
volvido e fortalecido através da 
prática. Nunca é de mais real-
çar a importância de ensaiar/
experimentar uma e outra vez 
as competências acima referi-
das, ao ponto de se tornarem 
automáticas. Sem dúvida que a 
competência mais importante 
a praticar é o questionar. Per-
guntar “porquê”, “por que não”, 
ajudará a despoletar as outras 
competências de descober-
ta. Não se pode ter receio em 
questionar e fazer perguntas 
que imponham e eliminem os 
constrangimentos, ajudando, 
deste modo, a ver o problema 
ou a oportunidade de um ângu-
lo diferente.
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- Saúde: o paradigma dos autocuidados;
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São alguns tópicos da obra na qual o autor, em lin-
guagem acessível, coerente, fluida, faz uma re-
flexão sobre o papel da ciência no jogo da vida 
democrática na sociedade moderna.

Partindo da sua própria história pessoal, da sua ri-
quíssima experiência enquanto médico, encaminha 
o leitor pelas geografias que conhece, abre pistas 
de reflexão sobre perdas e ganhos no campo do 
aproveitamento da ciência pelas empresas e pelo 
próprio Estado; lamenta os tesouros que já se per-
deram e continuam a perder; enaltece o papel da 
inovação, da valorização do mérito, do trabalho, da 
racionalidade e da otimização de todos os recursos 
nacionais.
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