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nteligência Artificial (IA), algoritmos inteligentes e “machine learning” – termos
pronunciados todos os dias. As
terminologias anteriores curam-nos, vencem-nos em jogos
como o Go e xadrez e colaboram
connosco no trabalho. Parece
que a taxa de inovação nunca
foi tão rápida. O seu impacto já
é significativo e lutamos para
entender as suas implicações.
As inovações no campo da IA levam-nos para o futuro, mas qual
é o significado do suprarreferido
na forma como devemos gerir a
inovação?

As inovações no campo da IA levam-nos para o futuro,
mas qual é o significado do suprarreferido na forma
como devemos gerir a inovação?

Tecnologia e humanos
Existem dois fluxos fortes de IA
nos debates atuais que se destacam. O primeiro fluxo é centrado na tecnologia e abrange
tudo o que está relacionado ao
que a tecnologia nos permite
fazer, agora e no futuro. O que
é (potencialmente) possível? O
segundo fluxo centra-se no homem e sobre o efeito da IA nos
seres humanos. Isto diz respeito
a questões como:
Como asseguramos que os seres

humanos beneficiam da IA?
Como podemos garantir que a
inteligência artificial está em ascensão, em vez de nos substituir?
Como evitamos o que Rebecka
Cedering Ångström, diretora de
Insights e Criação de Conceito
do Laboratório de Consumo e Indústria da Ericsson, refere como
obesidade mental?
Queremos criar equipas humanas de IA bem-sucedidas onde a
IA forneça o suporte necessário
para aprimorar a nossa capacidade para além do que pode-
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mos gerir por conta própria. Mas
o que é preciso para criar essas
equipas e qual é o papel da IA na
gestão da inovação?
A Filosofia entra num contexto
quotidiano
O fluxo centrado no ser humano
também aborda preocupações
éticas, como a preocupação sobre se os aplicativos de IA são
realmente benéficos para os
seres humanos e se são amigos
do ser humano. Esses debates
prendem-se com a forma como
garantir que a IA é justa, segura,
transparente e responsável. Recentemente, os debates centraram-se em algoritmos tendenciosos, privacidade e substituição
de postos de trabalho. Futuramente, e assumindo uma perspetiva mais ampla, as discussões
muitas vezes tocam as grandes
questões: o que dá significado à
vida, o que significa o ser humano, e o que podemos esperar que
surja após a humanidade como
a conhecemos hoje? Graças à IA,
esses debates que costumavam
ser reservadas para a filosofia e
religião entraram em discussões
pragmáticas e aplicadas.

demos esperar o mesmo impacto da IA. Podemos esperar que a
IA mude tudo para cada um de
nós. Assim, a IA provavelmente
tornar-se-á uma parte omnipresente das nossas vidas quotidianas. Por um lado, interagiremos
diretamente com a IA como assistentes, colegas de trabalho
e até amigos. Por outro lado,
interagiremos com a IA através
do nosso consumo de produtos
e serviços nos quais a IA está
incorporada e pode não ser visível para nós. Porém, também
seremos afetados pelo uso de IA

A IA provavelmente tornar-se-á uma parte
omnipresente das nossas vidas quotidianas. Por
um lado, interagiremos diretamente com a IA como
assistentes, colegas de trabalho e até amigos. Por
outro lado, interagiremos com a IA através do nosso
consumo de produtos e serviços nos quais a IA está
incorporada e pode não ser visível para nós.
rará a saúde e economizaremos
tempo. Porém, no longo prazo,
como acontece com todas as
inovações radicais, a IA não mais
acrescentará valor a si mesma,
pois tornar-se-á uma necessida-

transformação radical. Estudamos isso várias vezes, mesmo
que nunca na escala aqui esperada. Estamos familiarizados
com os pré-requisitos para a inovação, o processo de inovação,

de que constitui uma base para a
maior parte da criação de valor.

a necessidade de representação
multidisciplinar – e como isso vai
ser uma mudança radical –, a necessidade de flexibilidade entre
muitas outras coisas. Mas precisamos convidar a IA para o nosso
trabalho e os nossos estudos.

A IA é a nova eletricidade
Para nos ajudar a entender o
impacto potencial da IA, Andrew
Ng, vice-presidente e cientista-chefe da Baidu, copresidente e
cofundador do Coursera e professor adjunto da Universidade
de Stanford, afirma que a IA é a
nova eletricidade. Reflita nesta
afirmação. Pense num dia normal da sua vida – pode pensar
em algo que não seja afetado
pela utilização de eletricidade?
Bem, Andrew Ng sugere que po-

por outras partes interessadas e
organizações, à medida que mineram o rastreamento de dados
que deixamos para trás. Numa
perspetiva de curto prazo, o uso
de IA será presumivelmente algo
que diferencia produtos e serviços e agrega valor; as coisas serão mais rápidas, mais baratas,
mais seguras e rentáveis, melho-

Numa perspetiva de curto prazo, o uso de IA será
presumivelmente algo que diferencia produtos e
serviços e agrega valor; as coisas serão mais rápidas,
mais baratas, mais seguras e rentáveis, melhorará a
saúde e economizaremos tempo.

Convidar a IA para o campo
da gestão da inovação
Diante do exposto e das infinitas oportunidades que a IA oferece, o que é que os avanços da
IA significam para a gestão da
inovação? Estando no campo da
gestão da inovação, poderíamos
esperar que estivéssemos mais
bem preparados do que aqueles que operam fora do campo.
Podemos saber tão pouco como
qualquer outra pessoa sobre o
futuro, mas pelo menos estamos
familiarizados com o padrão de

Continue o debate
Independente da área de IA que
lhe interessa, deve esperar que
isso afeta a forma como gerimos
a inovação de mais maneiras do
que podemos imaginar. Se quiser
saber mais sobre IA e como isso
o afeta, a addAI.org tem uma lista de iniciativas que lhe podem
interessar.

Página 3

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N. 93 | MAIO | 2018

OPINIÃO

Por que razão as proposições inovadoras
de valor são destronadas pelo valor incorporado?
ADAM HARTUNG
Managing Partner,
Spark Partners
www.adamhartung.com

E

xecução – Implementação – Entrega – estas são
as apostas na mesa, na
atualidade. Se não puder seguir
este caminho, não conseguirá
um lugar na mesa, muito menos
a oportunidade de jogar. Mas,
infelizmente, com demasiada
frequência as decisões de implementação tática são tomadas
por “especialistas” táticos sem
a devida consideração da estratégia. E uma má decisão tática
pode trucidar todo o negócio,
não cumprindo a proposta de
valor.
Tomemos, por exemplo, uma pequena empresa chamada NakedWine.com, que criou uma armadilha potencial letal para os seus
negócios, implementando uma
falha crucial na execução.
A proposta de valor do NakedWine é simples. Estes vão encontrar
vinhos de que nunca ouviu falar
e saltar os custos de distribuidores e retalhistas ao combinar
o cliente e o enólogo. Os clientes
obtêm vinhos muito mais baratos, porque o custo de marketing
e vendas do produtor é evitado.
Pode ser uma proposta de valor
decente para o cliente e para o
produtor. A estratégia NakedWine
é convencer as pessoas de que
os vinhos NakedWine serão bons,
mês após mês. A marca NakedWine é crucial, já que a confiança
do cliente não está nas mãos do
produtor, nem os apreciadores
do vinho que classificam os vinhos conhecidos em escala de
pontos, ou até mesmo o proprietário ou colaborador da loja de
retalho local. Os clientes devem
confiar na NakedWine para co-

locar um bom produto nas suas
mãos. Os clientes que provavelmente sabem pouco ou nada sobre vinhos. A NakedWines deseja
que os clientes confiem neles,
portanto comprarão as seleções
em caixa da empresa mês após
mês, e entregarão na casa do
cliente.
Esses clientes provavelmente
não sabem o que estão a receber e não se importam, porque
confiam na NakedWine para lhes
proporcionar um produto agradável a um preço que os deixa
satisfeitos. Ao implementar esta
proposta de valor, a NakedWines não tem como alvo os entusiastas do vinho, porque esses
clientes já têm as suas fontes de
vinho, e são varietais, geográficos e exigentes. Em vez disso, a
NakedWine paga a retalhistas
online como a Saks Off 5th e outros para colocar flyers em pacotes de produtos semiluxuosos.
A NakedWine oferece descontos
significativos para compras iniciais para atrair alguém a assumir o primeiro risco de compra.
A NakedWine incorre em grandes
custos para encontrar potenciais
compradores, e seduzindo-os
para concretizarem uma compra
inicial, tornando-os assim como

integrantes do seu núcleo de
clientes. A NakedWine quer construir uma marca que mantenha o
fascínio do bom vinho, uma ideia
sofisticada, para um cliente que
prefere confiar na NakedWine
a tornar-se um especialista em
vinho. Ou um revendedor experimente local.
Mas a NakedWines estragou toda
a estratégia com um simples erro
de execução.
Nem todas os consumidores
aceitam uma caixa de vinho à exposição climatérica. Tal como os
californianos do Norte, talvez os
líderes da NakedWine simplesmente esqueçam o quão frio está
em Minneapolis, Chicago, Buffalo
e Boston, ou quão quente é em
Tucson, Phoenix, Houston, Palm

Springs e Las Vegas. Nestes climas, uma caixa de vinho deixado
num camião por um dia – ou 2 se
a primeira entrega for perdida
– significa o fim daquele vinho,
pois será arruinado pela temperatura. Como é conhecido por todos nós, a cerveja ou o vinho são
arruinados se forem expostos a
temperaturas elevadas durante
algumas horas.
A única vez que o cliente se conecta com o NakedWine é quando o vinho entra na sua casa e
na boca. Mas essa etapa, a etapa final de levar o vinho perecível ao cliente com segurança, de
boa qualidade e alinhada com as
expectativas do cliente, não foi
vista como parte da estratégia
de construção da marca. Em vez
disso, a liderança decidiu nesta
etapa que a NakedWines deveria
concentrar-se nos custos. Assim,
a entrega seria vista como completamente genérica – divorciada do esforço de construção da
marca, utilizariam um fornecedor
de baixo custo, independentemente do serviço fornecido.
A NakedWine decidiu usar o Fedex Ground, apesar de a Fedex
ter um terrível sistema de entrega de encomendas. A Fedex não
assegura (dito pelos motoristas)
que os clientes estejam no local
de entrega para receberem a sua
encomenda. O motorista toca à
campainha e, caso o cliente não
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atenda, parte literalmente segundos depois para a entrega
seguinte para garantir os standards de eficiência da Fedex,
mesmo que o cliente se atrase
a abrir a porta por estar ao telefone.
Quando o cliente solicita à Fedex que entregue novamente a
encomenda, esta não está disposta a tentar uma segunda entrega dentro de pouco tempo, ou
mesmo a qualquer momento no
mesmo dia, após a entrega falhar. Se um cliente ligar para uma
entrega perdida, a Fedex não se
dispõe a encaminhar essa entrega para um armazém climatizado
da Fedex para o cliente recolher
a sua encomenda, ou para dizer

ao cliente onde podem encontrar
o motorista ao longo da sua rota
para aceitar a entrega.
Apesar de uma gama de boas
opções, o produto NakedWine é
forçado a permanecer naquele
camião Fedex e estar exposto
durante todo o dia ao calor ou
ao frio. A Fedex usa a sua abordagem de custo mais baixo para
oferecer a proposta de menor
custo, independentemente do
impacto no produto e/ou experiência do cliente, e a NakedWine não pensou no impacto que a
escolha dessa proposta teria na
criação da sua marca por utilizar
uma solução de baixo custo mas
com um forte impacto negativo
na entrega.

Apesar de uma gama de boas opções, o produto
NakedWine é forçado a permanecer naquele camião
Fedex e estar exposto durante todo o dia ao calor
ou ao frio

Construção da marca em cada
etapa
Simplificando, além de flyers,
publicidade e descontos em produtos, a NakedWine deveria ter
seguido a sua estratégia de criação de marca em todas as etapas.
Deve fornecer vinhos que serão
desfrutados pelos seus clientes. E
deve entregar esse produto perecível de uma forma que construa
a marca – e não coloque isso em
risco. Por exemplo, o NakedWine
deve rastrear todos os pedidos
para o local de entrega, com o
objetivo de garantir que não haja
problemas de entrega. Deve ter a
certeza de que alguém na NakedWine deve entrar em contacto
com o cliente para discutir problemas relacionados com envio,
como a temperatura. Se estiver
muito quente ou frio, é altamente recomendável usar um local
de recolha com temperatura controlada para não colocar o produto em risco. E devem construir
um “fail-safe” com a empresa de

THE (NON) COMPETITIVENESS
OF THE EUROPEAN UNION
FACTS, CAUSES AND SOLUTIONS
This book focus on the European economy. Not on its political aspects.
And it states facts, shying away from judgments and opinions.
Why is the European GDP per capita only 34/ of the USA’s?
And the productivity per hour 13% below?
And the productivity per person 22% below?
And the rate of unemployment almost the double of the USA’s?
Autor Jorge Vasconcellos e Sá

With the collaboration of Fátima Olão, Magda Pereira
and Cristina Fidalgo
PVP € 8,90

Compre já em http://livraria.vidaeconomica.pt

transporte para lidar com problemas de entrega. Isso implementa
uma estratégia de construção da
marca desde a proposição de valor até à entrega.
Líderes executam planos
Com muita frequência, os líderes
trabalharão arduamente numa
estratégia e criarão uma boa proposta de valor. Mas, por alguma
razão desconhecida, entregam
a “execução” para pessoas que
realmente não entendem a estratégia. Pior ainda, a liderança
geralmente comete o erro flagrante de forçar os que criam o
sistema de entrega de valor a
concentrarem-se
amplamente
nos custos ou noutras métricas
erradas, com pouca preocupação
com a proposta de valor e a estratégia. O resultado é uma ótima
ideia que se desvia do caminho.
Porque o sistema de entrega de
valor simplesmente não corresponde às expectativas da proposta de valor.
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EDITORIAL

Compromisso Investimento
FRANCISCO
JAIME QUESADO
Economista e
Gestor, Especialista
em Inovação e
Competitividade

P

ortugal precisa de voltar a apostar no investimento. O investimento é a chave central para uma
nova agenda de crescimento.
Mas tem que ser um novo investimento. Os tempos mudaram e o paradigma hoje
impõe a aposta no reforço
de “clusters” com empresas
locais, aposta na inovação e
desenvolvimento, formação
qualificada de muitas pessoas. Vivem-se tempos de
profunda crise internacional e no contexto da intensa
competição entre regiões e
mercados a urgência de um
sentido estratégico mais do
que se impõe. A manutenção
e captação de investimento é
fundamental para o sucesso
económico do país. Por isso
vai ser preciso apostar em
novas plataformas abertas
de dinamização de redes globais geradoras de valor.
O novo investimento não é só
a plataforma de desenvolvimento económico do país mas
é também a base de uma nova
aposta na inovação e criatividade, nas competências, nos
talentos e novas oportunidades. A dinamização da criação
de valor e reforço da inovação
tecnológica terá muito a ganhar com este novo investimento. Por isso, em tempos
de crise e de aposta num novo
paradigma para o futuro, o
novo investimento deve constituir o verdadeiro centro de
uma convergência estratégica entre o Estado, a empresa
e todos os que se relacionam
com a sua dinâmica. O novo
investimento tem que se assumir como a referência da

aposta num novo modelo de
desenvolvimento estratégico
para o país.
O novo investimento desempenha um papel de alavancagem da mudança único. Portugal precisa de forma clara de
conseguir entrar com sucesso
no roteiro do investimento
de inovação associado à captação de empresas e centros
de I&D identificados com os
setores mais dinâmicos da
economia – tecnologias de
informação e comunicação,
biotecnologia, automóvel e
aeronática, entre outros.
Trata-se duma abordagem
distinta, protagonizada por
“redes ativas” de atuação nos
mercados globais envolvendo
os principais protagonistas
setoriais (empresas líderes,
universidades, centros I&D),

ativa no mercado global –
mas fazê-lo tendo em atenção
critérios de racionalidade estratégica definidos à partida,
segundo opções globais de
política pública, que tenham
em devida atenção a necessidade de manter níveis coerentes de coesão social e territorial. Investir tem que ser
a palavra de ordem no novo
ano. A competitividade tem
por isso de sair do papel e ir
para o país real.
Por isso importa que os atores envolvidos neste processo
de construção de valor percebam o alcance destas apostas estratégicas. Não se pode
querer mobilizar a região e o
país para um novo paradigma
de desenvolvimento, centrado
numa maior equidade social e
coesão territorial, sem par-

Uma nova economia, capaz de garantir uma
economia nova sustentável, terá que se basear
numa lógica de focalização em prioridades
claras

cabendo às agências públicas
um papel importante de contextualização das condições
de sucesso de abordagem dos
clientes.
Uma nova economia, capaz
de garantir uma economia
nova sustentável, terá que se
basear numa lógica de focalização em prioridades claras.
Assegurar que o “IDE de inovação” é vital na atração de
competências que induzam
uma renovação ativa estrutural do tecido económico
nacional; mobilizar de forma
efetiva os “centros de competência” para esta abordagem

tilhar soluções estratégicas
de compromisso colaborativo. O exemplo do IDE passa
por isso, por perceber que a
aposta em projetos estratégicos como os “clusters” de
inovação e os pólos de competitividades são caminhos
que não se podem adiar mais.
A guerra global pelo valor e
pelos talentos está aí e quem
não estiver na linha da frente não terá possibilidades de
sobrevivência. É essa a base
deste novo investimento que
mais do que nunca é de facto
a chave para o crescimento da
economia nacional.

A inovação
e a inteligência
artificial
O tema inteligência artificial (IA) começa a estar presente de uma forma
crescente nas nossas vidas através de
notícias que vamos recebendo, de uma
forma em que nos mostra as vantagens
e, por estranho que pareça, ainda são
poucos os que se dedicam a estudar o
impacto que esta nova forma de a integrar nos mais diversos sistemas com
os quais operamos diariamente afetarão de uma forma direta ou indireta as
nossas vidas.
É certo que todos os movimentos
inovadores, que tenham um impacto direto na sociedade, infelizmente,
originarão alterações sociais, com impactos mais ou menos “violentos” em
termos de afastamento de pessoas do
mercado de trabalho. Claro que estes
movimentos implicam criação de novos postos de trabalho, mas os que são
criados, regra geral, serão preenchidos
por pessoas com as novas habilitações
que permitirão operar com os sistemas
que vão sendo criados.
Se pensarmos nas possibilidades que
a IA permitirá, na facilitação das nossas tarefas quotidianas, como gerir
agendas, desde a sua gestão interativa, ou mesmo ao relacionamento direto com os nossos contactos (e para
isso basta assistir à última apresentação da Google) poderemos ver a “big
picture” do que nos espera em termos
de adaptação e integração no mundo
do trabalho, dos que crescentemente
forem excluídos por obsolescência dos
postos de trabalho, ou pela infoexclusão.
Aqui temos de começar a pensar não
em travar este movimento tecnológico,
pois é impossível parar, mas como iremos integrar aqueles que ficarão para
segundo plano.
Os esforços e financiamentos que o
Estado faz atualmente em formação
deveriam ser repensados e direcionados para esta temática, para que não
se desperdicem fundos e tempo de
formação com matérias de pouca utilidade futura para os formandos.
Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt
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Fundamentos de Axiomatic Design
Parte 4 – Decomposição em Ziguezague
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade
Nova de Lisboa,
Investigadora do UNIDEMI,
Especialista em Inovação
Sistemática e TRIZ

U

m projetista experiente
saberá tirar vantagens da
estrutura hierárquica do
projeto. Identificando as características mais importantes em
cada nível da árvore e ignorando
os fatores secundários, torna-se
possível gerir o trabalho de for-

ma coerente. O processo de decomposição em ziguezague não
conduz a uma solução que possa ser considerada única, isto é,
da geração dos Parâmetros de
Projeto (PPs) que satisfazem um
determinado conjunto de Requisitos Funcionais (RFs) pode
resultar mais que uma solução
possível.
Assim, o resultado final continua
a depender da proficiência do
projetista.
Os RFs do nível i não podem ser
decompostos no nível hierárquico seguinte sem que primeiro

O processo de decomposição em ziguezague não
conduz a uma solução que possa ser considerada
única, (...) pode resultar mais que uma solução possível.

se passe pelo espaço físico para
desenvolver uma solução que satisfaça o mesmo nível dos RFs. Do
ponto de vista formal, a síntese
da solução é a transformação dos
requisitos funcionais em parâmetros de projeto, e pode ser representada pela Equação do Projeto:
{RF} = [A] {PP}
onde:
{RF} – vetor dos requisitos funcionais, de dimensão m;
{PP} – vetor dos parâmetros do
projeto, de dimensão n;
[A] – matriz de transformação, ou
Matriz de Projeto, de dimensão
m x n.

Decomposição em Ziguezague Entre os Domínios Funcional e Físico

A Teoria Axiomática de Projeto
parte do reconhecimento do que

geralmente se considera ser a
boa prática do projeto e tem as
seguintes proposições primeiras,
ou axiomas:
1. Num dado projeto, deve ser
mantida a independência dos
Requisitos Funcionais (Axioma
de Independência).
Isto significa que, num projeto
aceitável, o mapeamento entre
RF e PP deve ser tal que cada
RF possa ser satisfeito sem
afetar outros RF.
2. O conteúdo de informação
deve ser minimizado (Axioma
de Informação).
Ou seja, entre todas as soluções propostas que satisfaçam
o Axioma 1, o melhor projeto é
aquele que contiver o mínimo
de informação.

Registe-se e acompanhe as novidades,
lançamentos, campanhas e outras iniciativas.
Publicações especializadas Edições técnicas Formação e eventos

OU INOVA OU MORRE.

Uma excelente ideia de pouco vale se não for activada. E numa conjuntura empresarial cada vez mais feroz e competitiva,
nenhuma organização se pode dar ao luxo de dispensar as boas ideias, muito menos de não as implementar. A ACCELPER
disponibiliza-lhe as ferramentas, os processos e as metodologias que dão vida à sua vontade de inovar. Aposte na
massa cinzenta da sua empresa, antes que ela morra. Afinal, mais do que um caminho para o crescimento, a inovação
é uma questão de sobrevivência.

inovação em acção

Estratégias de inovação realistas e exequíveis
Abordagem sistemática para a resolução de problemas
Metodologias inovadoras comprovadas
Excelência nos processos
Formação e Certificação em Inovação Empresarial e Six Sigma
www.accelper.com
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O universo do Android continua
altamente fragmentado

NSA triplica os registos
de dados telefónicos

Durante a palestra que deu
início à conferência anual de
“developers” da Google, Google
I/O, a empresa apresentou o
Android P, a próxima edição do
maior sistema operacional móvel do mundo.
O Android P, que eventualmente receberá o nome de um doce
que começa com a letra P, em
linha com a curiosa convenção
de nomenclatura do Google,
inclui várias características, incluindo gestão de bateria com
alimentação IA e vários apli-

A Agência de Segurança Nacional
(NSA) dos EUA aumentou drasticamente o número de registos
telefónicos que recolhe. Um
relatório da agência de inteligência divulgado na sexta-feira
revelou que a organização recolheu mais de 534 milhões de
registos de chamadas e mensagens em 2017. O aumento é notável, pois ocorre no segundo ano
completo de um novo sistema de
vigilância que foi estabelecido
para limitar a recolha massiva
de dados pela NSA.
Embora a quantidade de dados
recolhidos pela NSA em 2017 ain-

cativos projetados para ajudar
os utilizadores a acompanhar
o uso do dispositivo e limitar o
risco de dependência de smartphones.
Isso tem sido uma das principais desvantagens do Android
em comparação com o ecossistema móvel da Apple. Embora a
abordagem “walled garden” da
Apple certamente não seja para
todos, os utilizadores do iPhone podem pelo menos contar
com a versão mais recente do
iOS durante alguns anos.

da seja reduzida em comparação
com os biliões de registos reunidos no período pré-Snowden,
não resultou num aumento da
preocupação pelos defensores
da privacidade que expressaram
a sua preocupação com a extensão da intromissão do governo
nas vidas dos cidadãos comuns.
Sob o novo sistema, os registos
recolhidos pela NSA são apenas
“registos de detalhes de chamadas” - os metadados das empresas de telecomunicações que
registam números de telefone e
horários de chamadas sem revelar qualquer conteúdo.

A maioria dos utilizadores do Facebook dos EUA não
ficaram incomodados com os escândalos recentes
Em resposta ao escândalo da
Cambridge Analytics, onde dados
de milhões de utilizadores do Facebook foram ilegitimamente capturados e usados para manipular
as pessoas antes das eleições
presidenciais nos EUA, muitos especialistas anteciparam um êxodo
em massa de utilizadores do Facebook. Agora que o escândalo se
dissipou, parece que, felizmente
para o Facebook, a maioria dos utilizadores não se incomodam com
os eventos recentes. De acordo
com uma pesquisa da Ipsos realizada de 26 a 30 de abril em nome
da Thomson Reuters, a grande
maioria dos utilizadores do Face-

book nos Estados Unidos não limitaram a sua utilização da plataforma em resposta ao escândalo.
Enquanto 18% dos utilizadores
do Facebook responderam que
usufruem menos da rede social
do que anteriormente e outros
4% pararam de usar a plataforma,
apenas 1% excluirá a sua conta
recentemente. Por outro lado,
26% dos entrevistados aumentaram a utilização do Facebook e
outros 49% não mudaram a frequência com que usam a maior
plataforma de “media” social do
mundo. Embora seja difícil não
ler os resultados relacionados à
história da Cambridge Analytics,

deve-se observar que os entrevistados não foram explicitamente
questionados se mudariam o seu
comportamento em resposta a

isso. Foram simplesmente interrogados se tinham “alterado” recentemente a frequência com que
acediam ao Facebook.
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A utilização do WhatsApp não
apresenta sinais de desaceleração

Quando o Facebook anunciou
que estava a planear adquirir o
WhatsApp por 19 mil milhões de
dólares em fevereiro de 2014, a
maioria das pessoas não estavam convencidas do que o
WhatsApp poderia adicionar ao
já impressionante portfólio de
aplicativos de media social e
mensagens do Facebook.
Na altura, o WhatsApp tinha 465
milhões de utilizadores ativos
mensais (em comparação aos
1,2 mil milhões do Facebook)
e, embora ainda estivesse em

crescimento, não era particularmente popular nos Estados
Unidos. Em retrospetiva, parece
que o Facebook entrou no momento certo, considerando que
a base de utilizadores do WhatsApp mais do que triplicou desde então. Atualmente, o serviço
de mensagens mais popular do
mundo conecta mais de 1,5 biliões de pessoas, que enviam o
inacreditável número de 65 mil
milhões de mensagens por dia
utilizando o aplicativo para dispositivos móveis do WhatsApp.

4 em 10 utilizadores do Spotify
subscrevem o serviço Premium

Em primeiro lugar, a base de
subscritores do Spotify continua
em ascensão. No final do primeiro trimestre de 2018, a empresa
possuía 170 milhões de utilizadores ativos mensais, dos quais
75 milhões eram subscritores
premium. Isso traduz-se em mais
de 4 em cada 10 utilizadores do
Spotify que realmente pagam
pelo serviço, comparativamente ao ano 2015 (menos de 3 em
cada 10 utilizadores). Até mesmo
o lançamento da Apple Music em

junho de 2015, que muitos esperavam ser o começo do fim para
o Spotify, não parece ter desacelerado o crescimento do serviço. “Não vemos nenhum tipo de
impacto significativo da concorrência”, disse o CEO da empresa,
Daniel Ek, na verdade, quando
olhamos para isso, não achamos
que este é um mercado ‘winner-takes-all”.
O Spotify também está a fazer
um ótimo trabalho em manter os
seus subscritores a bordo.

Os países com maior densidade de robôs
A ascensão das máquinas teve um
bom início. De acordo com dados
da Federação Internacional de Robótica, o ritmo da automatização
industrial está em rápido crescimento em grande parte do mundo
desenvolvido, com 66 robôs industriais instalados por 10.000 colaboradores em todo o mundo, em 2015.
Um ano depois, aumentou para 74
robôs. A Europa detém uma densidade de 99 robôs por 10.000 colaboradores e esse número atinge
84 e 63 nos continentes americano
e asiático, respetivamente. A China
é um dos países que registam os
maiores níveis de crescimento em
automatização industrial, mas em
nenhum outro lugar há uma densidade de robôs como na Coreia do
Sul.

Em 2016, a Coreia do Sul tinha 631
robôs industriais instalados por
10.000 colaboradores. Isto deve-se principalmente à instalação
contínua de robôs nos setores eletrónico e de manufatura. Com uma
densidade de 488 robôs por 10.000
colaboradores, 90% dos robôs industriais de Singapura estão instalados na sua indústria eletrónica e
posicionam-se em segundo lugar.
A Alemanha e o Japão são famosos
pelas suas indústrias automóveis
e possuem níveis de densidade de
pouco mais de 300 robôs por 10.000
colaboradores. Curiosamente, o Japão é um dos principais players da
indústria robótica, correspondendo
a 52% da oferta global.
Nos Estados Unidos, o ritmo de
automatização é mais lento, com

uma taxa de densidade de 189
robôs. A China está ansiosa para
expandir o seu nível de automatização nos próximos anos, visando
um lugar no Top dos 10 países do
mundo para densidade de robôs
até 2020. Uma taxa de densidade

de 25 unidades em 2013 e que cresceu para 68 em 2016. A Índia ainda
está atrasada em automatização
quando comparada a outros países, possuindo apenas três robôs
industriais por 10.000 colaboradores em 2016.
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O crescimento dos utilizadores
do Snapchat diminui
para o menor valor de sempre

Um pouco mais de um ano após
o tão esperado IPO, o Snap ainda se esforça para acompanhar
a sua campanha publicitária.
O crescimento dos utilizadores
do Snapchat, ano após ano e
sequencialmente, sofreu uma
queda para os níveis mais baixos, registando 15,1% e 2,1%,
respetivamente, indicando que
o aplicativo pode não ser o

“assassino do Facebook” que
costumava ser. E, embora os
investidores em tecnologia na
maioria das vezes não se preocupem muito com as perdas
financeiras (significativas) registadas por empresas como a
Snap, o crescimento lento dos
utilizadores é uma bandeira
vermelha no Silicon Valley e em
Wall Street.

O Facebook permanece forte
apesar dos “desafios importantes”

Apesar de o escândalo da Cambridge Analytica ainda estar a
pairar sobre o Facebook, resultando numa “grelha” nas mãos do
Congresso dos EUA pelo CEO Mark
Zuckerberg e o estímulo do movimento #DeleteFacebook, a empresa registou fortes números trimestrais para o primeiro trimestre

deste ano – incluindo o crescimento dos utilizadores. Porém, este
gráfico concentra-se em receita e
lucro. Embora tenha existido uma
queda na receita em comparação
com o trimestre anterior, o lucro
líquido subiu e ambos os números
estão a subir de forma saudável
numa base ano a ano.

O conteúdo é denunciado no YouTube

O YouTube lançou o seu primeiro
“relatório de cumprimento” trimestral, que mostra o número de
vídeos removidos por violar as
diretrizes da comunidade entre
outubro e dezembro de 2017. Uma
combinação de sinalização automática e humana permite que
o YouTube identifique conteúdo
controverso e no quarto trimestre
do último ano, 8,28 milhões de vídeos foram excluídos. Embora 76%

de todas as remoções ocorridas
através de sinalização automática
tenham ocorrido antes de qualquer pessoa ter visto o conteúdo,
a sinalização humana também é
importante e eficaz.
O YouTube conta com uma enorme
comunidade de pessoas que usam
a bandeira humana em todo o
mundo, e a Índia, os EUA e o Brasil
são as três principais nações em
volume de sinalização humana.

A expansão internacional da Netflix’s

A Netflix divulgou ontem os números do 1º trimestre, e este gráfico
apresenta um aspeto interessante do anúncio - a rentabilidade
crescente do lado internacional
dos negócios. Os EUA sempre foram a principal fonte de sucesso
financeiro da empresa, com os
custos de se estabelecer noutros
países geralmente a superarem as
receitas geradas. No entanto, no
1º trimestre houve um grande aumento na margem de contribuição do ‘streaming internacional’.

Passando de 8,7% no 4º trimestre
de 2017, no 1º trimestre de 2018,
a margem saltou para 15,3%. Isto
deve-se, tal como apresentado
pelo gráfico, a receitas que superam significativamente o custo das receitas (70% a 49%). O
marketing ainda é uma grande
parte da expansão internacional
da Netflix, mas esses custos também cresceram mais lentamente
do que a receita, em 60,8%, em
comparação com o 1º trimestre
de 2017.
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A Amazon domina as compras online nos EUA
Como o gráfico ilustra, os americanos despenderam um total de
22,6 biliões de minutos nas plataformas de compras da Amazon em dezembro de 2017, mais
do que o triplo do tempo que as
pessoas despenderam em sites
ou aplicativos do eBay. Curiosamente, ainda há uma grande

lacuna entre o tempo gasto e
os dólares gastos em dispositivos móveis versus dispositivos
desktop: enquanto os americanos gastaram quase dois terços
do seu tempo de compras online em smartphones ou tablets
no 4º trimestre de 2017, mais de
75% dos dólares de comércio

eletrónico foram gastos em dispositivos de desktop. Isso indica
que muitas pessoas navegam/
pesquisam produtos nos seus
dispositivos móveis, mas preferem a conveniência de um ecrã
maior e um teclado para concluir
o processo de checkout.
Para os retalhistas online, isso
implica que ainda há muito potencial no comércio móvel: em-

bora o m-commerce tenha representado um recorde de 24% do
total de vendas no comércio eletrónico no 4º trimestre de 2017,
poderia representar muito mais
do que isso no futuro. O processo
de checkout é fácil e transparente o suficiente para incentivar os
compradores de dispositivos móveis a clicar no botão de compra
com mais frequência.

NOTÍCIAS | ARTIGOS

Comissão Europeia propõe 100 mil milhões
€ para o programa de investigação
Horizon Europe, uma das poucas rubricas orçamentais da UE em vigor, a obter um aumento na proposta a sete anos
By Éanna Kelly

O comissário de pesquisa da
UE, Carlos Moedas, é responsável pelo Horizon Europe. A Comissão Europeia apresentou na
quarta-feira um orçamento de
100 mil milhões de euros para o
seu novo programa de pesquisa, que vai de 2021 a 2027.
O número inclui 97,6 mil milhões de euros para o programa
Horizon Europe, o principal programa de investigação da UE, e
2,4 mil milhões de euros para o
programa de investigação nuclear Euratom.
Para o Horizon Europe, isso
representa um aumento de
quase 30% – quando ajustado

pela inflação – no programa de
pesquisa existente da UE, de 77
mil milhões €. Sem o ajuste da

inflação, é um aumento menos
inspirador, correspondendo a
86,6 mil milhões € – embora

os colaboradores da Comissão
estejam a promover valor mais
alto.
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AGENDA DE EVENTOS

O que podemos aprender das alianças de I&D?

MAIO

Uma agenda de revisão e pesquisa de A. Martinez-Noya e R. Narula

tigo é analisar e sintetizar esta
literatura para identificar novos rumos para a pesquisa. A
amplitude da discussão académica evoluiu em direção a um

consenso geral sobre decisões
de escolha de controlo, motivos
para colaboração, decisões de
seleção de parceiros e implicações de desempenho. Apesar
de ter alcançado algum grau de
clareza nessas questões, a crescente complexidade e natureza
internacional dessas alianças
requer uma abordagem multidisciplinar, tanto em relação às
teorias a serem aplicadas, como
no tipo de dados necessários.

22

Plastic Closures Innovations 2018
Berlin, Germany
Also sponsored by:

Headline Sponsor
18_C0899_Conf_UK_DM1

A cooperação em I&D tornou-se um aspeto central da estratégia de inovação das organizações que implementaram
I&D nas últimas três décadas. A
globalização aumentou o imperativo de organizar esses acordos transfronteiriços e entre
empresas de forma eficiente,
o que levou a uma fertilização
cruzada de ideias de uma variedade de campos, incluindo negócios internacionais, gestão,
geografia e, mais recentemente,
psicologia. O objetivo deste ar-

Media supporter:

@Contact_AMI #AMIClosures

Bringing the plastics industry together.

26

Descarregar PDF

Imaginar o futuro da inteligência artificial

A empresa Curious AI está a desenvolver
sistemas que podem responder ao inesperado

International Conference on
Challenges to Innovation in Fields
of Economics, Business & Social
Science Research
Atenas Grécia

JUNHO

7

Innovation Summit 2018
NYC, EUA

NOVEMBRO
CIEM 2018

By David Pringle

O software Deep Mind, da Google, demorou apenas 40 dias
para se tornar no melhor player
de sempre do antigo jogo Go, e
os comentadores assinalaram-no como um grande marco para

a aprendizagem no campo da
inteligência artificial (IA). Destaca-se a forma como os computadores equipados com os algoritmos adequados podem agora
aprender rapidamente a alcançar objetivos específicos.

Essa abordagem funciona perfeitamente dentro de um conjunto bem definido de parâmetros, como um jogo de tabuleiro.
Mas, e quando algo inesperado
acontece, como uma mudança
nas regras do jogo?

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

XXIX ISPIM INNOVATION
CONFERENCE
Innovation, The Name of The Game
17-20 June 2018 - Stockholm, Sweden

https://www.ispim-innovation-conference.com/
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O papel da inovação

FINANCIAR A INOVAÇÃO

O

termo Inovação faz parte do dia a dia, mas nem
sempre se sabe com a
devida exatidão o seu verdadeiro alcance.
As definições são multiplas e
variadas, e isso deve-se ao facto
de esta temática poder ser aplicada a quase todas as áreas da
vida, surgindo naturalmente diversas definições sobre a mesma expressão.
Inovação pode ser considerada
como um processo de introdução de melhorias através da
criação de algo novo, e esse
processo pode ser aplicado a
todas as esferas da existência,
na medida em que o ser humano, devido à sua natureza
curiosa e criativa, apresenta,
em traços gerais, um desejo de
elevar a humanidade para um

patamar nunca antes alcançado.
Quer os países quer as organizações têm dado particular
atenção a esta temática, na medida em que é consensual que o
desempenho económico de uma
região, país ou organização está
intimamente ligado à capacidade de inovação que consegue
empreender. Portugal, através

do Plano de Inovação, designado Plano Tecnológico, que, na
sua essência, segue as orientações europeias, defende que
os esforços nacionais deverão
centrar-se prioritariamente em
três eixos: tecnologia, inovação
e conhecimento. Ultimamente, a
maior parte das inovações a que
temos assistido apresentam
um forte pendor tecnológico.
Inicialmente, pensava-se que
o modelo linear de aposta na
Investigação e Desenvolvimento permitiria lançar invenções
com o consequente impacto no
surgimento de uma maior capacidade inovadora. Contudo, e
com o decorrer do tempo, constatou-se que, afinal, este processo não é tão linear quanto à
primeira vista parecia, isto porque um processo de inovação

consiste num modelo interativo, que abrange diversas fases:
pesquisa de mercado, invenção
e concepção criativa, design e
teste, desenvolvimento e produção, acabando na comercialização, função onde o marketing
assume um papel fundamental.
Se há algo em que pode ter a
certeza é que a aposta na inovação por parte das organizações
tem de se basear numa visão
abrangente do mercado, sendo
necessário valorizar os recursos humanos, as suas ideias e
as suas capacidades e proporcionar-lhes colocar em prática todo o seu potencial, tudo
dependendo da capacidade de
mobilização e incentivo.
Luís Archer – Consultor
luismariaarcher@iol.pt
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O que é a inteligência comercial, para que é necessária,
e como podemos desenvolvê-la?
Com testemunhos de grandes expoentes da inteligência comercial na atualidade, como Isak Andic (Mango), Emilio Botín (Santander), Peter Brabeck (Nestlé), Francisco Daurella (Cobega), Shelly Lazarus (Ogilvy) Ingvar Sviggum
(Ford) e Kees van der Graaf (Unilever).
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 inteligentes 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.
Com prefácio de José de Sousa, CEO da Liberty Seguros.

“…uma obra recheada de partilha de vivências,
experiências, histórias pessoais que passam
pela frente dos nossos olhos, e nas quais nos
revemos em muitos casos.”
José de Sousa,
Administração, Presidente e CEO da Liberty
Seguros
“Luis Bassat diz neste livro que a inteligência
comercial se desenvolve. Não posso estar mais
de acordo.”
ISAK ANDIC, Presidente da Mango
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