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Passei a maior parte da mi-
nha vida adulta a gerir or-
ganizações e sempre senti 

uma enorme pressão para ino-
var, mas, sempre que procurava 
orientação, o que encontrava 
era uma confusão total. Inova-
ção disruptiva, design thinking, 
inovação aberta, lean launchpa-
ds, etc. Ao contrário do marke-
ting ou de finanças, não havia 
uma estrutura clara.
Assim, passei quase uma década 
na pesquisa que deu origem ao 
meu livro “Mapping Innovation” 
e descobri que a inovação é em 
simultâneo mais simples e mais 
complexa do que a maioria das 
pessoas acredita. É mais simples 
porque, em última análise, a ino-
vação é a solução de problemas 
e as organizações que podem 
identificar novos problemas ge-
ralmente conseguem inovar com 
sucesso.
No entanto, também é mais com-
plexo porque existem tantos pro-
blemas e tão poucas soluções. 
Para resolver um problema real-
mente difícil, é necessário procu-
rar para encontrar a combinação 
certa de ideias. Isso requer uma 
enorme dedicação e capacidade. 
No entanto, não existem evidên-
cias de que esses talentos sejam 
inatos. Pode aprender essas ca-
pacidades necessárias para me-
lhorar o seu jogo de inovação.

 

1. Curiosidade Aplicada
 
Na nova biografia de Leonardo 
da Vinci, de Walter Isacson, o 
autor fica maravilhado com os 
incríveis poderes de observação 
do grande mestre e o seu desejo 
incansável de aplicá-los a todos 
as matérias que cruzaram o seu 
caminho. Também observa conti-
nuamente que essas qualidades 
o recordam de outras biografias 
que tinha escrito, como Steve 
Jobs, Einstein ou Ben Franklin.
Encontrei o mesmo na minha pes-
quisa, a combinação de recom-
pensas de inovação. Para criar 

algo realmente novo, é preciso 
sintetizar “insights” em vários 
domínios. Por exemplo, quando 
Dharmendra Modha estava a de-
senvolver a computação neuro-
mórfica, não só tinha de ser um 
especialista em design de chips, 
mas também aprender sobre 
neurociência e teoria de redes.
Ainda assim, grandes inovadores 
são mais do que apenas sonha-
dores. As ideias aleatórias que 
encontram só se tornam úteis 
quando aplicadas a um problema 
específico. Muitas vezes, passam 
anos ou até décadas a trabalhar 
em algo antes de acertar naquela 
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peça que faltava no puzzle. Então 
é esse tipo de tenacidade, com-
binada com a vontade de inves-
tigar novos espaços que, faz a 
diferença.
É por isso que a inovação precisa 
de exploração. Nem todos os que 
vagueiam estão perdidos, mas 
tem de vaguear com um propó-
sito.
 
2. Networking efetiva
 
Outra coisa que notei na minha 
pesquisa é que quase todos os 
grandes inovadores com quem 
conversei foram pessoas incri-
velmente gentis e generosas que 
estavam ansiosas para comparti-
lhar as suas ideias. Longe do es-
tereótipo mercurial e egoísta, os 
inovadores não só foram gentis 
comigo, mas também se esforça-
ram para atribuir menos crédito 
a si mesmos e mais aos outros 
com quem colaboravam.
Pensei que isso poderia ser um 
caso de preconceito de seleção, 
porque era possível que, ao con-
cordar simplesmente em falar 
comigo, os inovadores tivessem 
de ser um pouco cordiais. 
Talvez os mais egocêntricos nun-
ca me tenham cedido algum do 
seu tempo. Então, aprofundei o 
assunto e descobri que existem 
pesquisas que remontam a déca-
das, abrangendo peças da broa-
dway, a empresa de design IDEO, 
comerciantes de moeda e enge-
nheiros da Bell Labs que mos-
tram que as redes sociais têm um 
grande efeito sobre a inovação.
Como se pode observar, a gene-
rosidade pode ser uma vantagem 
competitiva, porque quanto mais 
compartilhamos, mais as pes-
soas compartilham connosco. 
Quanto mais informações encon-
trar, maior a probabilidade de 
encontrar esse pequeno detalhe 
que pode ajudá-lo a resolver um 
problema importante. Os gran-
des inovadores são “knowledge 
broker” e não acumuladores de 
conhecimento.
Ao contrário do mito popular, 
não encontramos grandes inova-
dores a trabalharem sozinhos em 

algum laboratório oculto, mas 
sim no centro de redes, onde 
informações e insights são mais 
propensos a fluir.
 
3. Conforto com confusão
 
Para administrar uma empresa 
de sucesso, é necessário efetuar 

investimentos, contratar colabo-
radores e formar parcerias. Pre-
cisa também de definir expecta-
tivas e cumprir promessas, o que 
exige certa previsibilidade e, por 
isso, não surpreende que os ges-
tores invistam muito tempo e es-
forço no planeamento eficaz.
No entanto, a inovação não é 
como as operações. Criar algo 
novo e útil exige que trabalhe-
mos no reino do desconhecido, 
onde as coisas não funcionam 
muito bem e nunca aconte-
cem de acordo com o planeado. 
Quanto mais radical e disruptiva 
é uma nova ideia, menos faz sen-
tido no contexto atual.
Qualquer inovação significativa, 
seja eletricidade, o automóvel, 
o computador ou qualquer outra 
coisa, levou décadas para cau-

sar impacto. As tecnologias de 
suporte precisam de ser desen-
volvidas, os estilos de vida e as 
práticas de negócios precisam 
de mudar e os custos precisam 
de ser reduzidos antes que o seu 
potencial possa ser alcançado, o 
que exige tempo.
Assim, para inovar efetivamente, 

precisa de se sentir confortável 
com uma certa incerteza e con-
fusão.

4. Rigor
 
Na década de 1850, Ignaz Sem-
melweis era médico obstreta do 
Hospital Geral de Viena. Choca-
do com o número de mortes na 
enfermaria, Ignaz instituiu um 
regime rigoroso de lavagem das 
mãos e praticamente eliminou a 
febre do parto que era endémica 
na época. Infelizmente, as coisas 
não correram bem.
Em vez de ser elogiado pela sua 
realização, foi castigado e con-
siderado um charlatão. Parte do 
problema consistia no conflito 
entre as ideias de Semmelweis 
sobre lavagem de mãos com a 

teoria miasmática. Na época, foi 
amplamente pensado que os 
“maus ares”, não as bactérias, 
causavam doenças. Então, lavar 
as mãos simplesmente não fazia 
sentido para a profissão médica.
No entanto, como Sherwin Nu-
land explica no The Doctor’s 
Plague, existe mais conteúdo na 
história para além disto. Semme-
lweis não validou o seu trabalho 
tão bem como deveria. Nuland 
achava que os seus resultados 
iniciais deveriam ter sido convin-
centes o suficiente. Então, não se 
preocupou em formatar as suas 

publicações com clareza ou até 
recolher dados de uma maneira 
que pudesse ganhar mais aceita-
ção para as suas ideias e, devido 
a isso, milhões de pessoas mor-
reram.
Ter uma ideia inovadora é uma 
coisa, mas também precisa pas-
sar por isso, validando os seus 
factos, respondendo a pergun-
tas e aliviando preocupações. É 
isso que faz com que os grandes 
inovadores sejam diferentes das 
maravilhas de um único hit. Não 
são “prima donnas” nem “glory 
seekers”, mas contentam-se em 
serem reconhecidos como so-
lucionadores de problemas que 
trabalham para descobrir coisas 
novas.

* Autor, speaker e consultor*
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Como se pode observar, a generosidade pode ser 
uma vantagem competitiva, porque quanto mais 
compartilhamos, mais as pessoas compartilham 
connosco. 
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Se há uma palavra que tem 
sido muito proferida no 
mundo dos negócios nos 

últimos anos, é a palavra criati-
vidade. Nós gostamos de afirmar 
com entusiasmo o quão impor-
tante achamos que é. Uma ne-
cessidade de vida, mesmo nes-
tes períodos de mudanças expo-
nenciais. Em muitas espaços va-
zios, procura-se diligentemente 
por “aventureiros com ideias”, 
“out-of-the-box thinkers” ou até 
mesmo “rebeldes e problemáti-
cos”. Acenamos positivamente 
com fervor quando ouvimos o 
número de palestras proferidas 
por alguns evangelistas criati-
vos. E até o presidente do sindi-
cato mais arcaico do país anun-
cia com olhos alegres que quer 
apostar em “novas ideias”. Bem-
-intencionado. Mas essa fachada 
obscurece uma amarga verdade: 
não gostamos de criatividade.
“Eu quero envolver o meu pes-
soal, deixar entrar um pouco de 
ar fresco, pressinto alguma coisa 
no ar, as ideias voam por toda a 
parte”. Raramente vi um CEO mais 
entusiasmado do outro lado da 
mesa. E nunca consegui terminar 
uma entrevista de admissão – 
que normalmente precede qual-
quer sessão de brainstorming. 
“Como podemos ter a certeza de 
que seremos a Tesla, a Apple ou 
a Google do nosso mercado nos 
próximos três anos?” Falando so-
bre uma questão ambiciosa de 
brainstorming. Maravilhoso, cer-
tamente, para esta empresa têx-
til com quase 130 anos, com pro-
fundas raízes familiares. “deem-
-lhe papel suficiente, deem-lhe 
ar suficiente pois quero que al-

cancem o telhado com as suas 
ideias, soltem a criança e toda a 
sinceridade que está associada e 
que está escondida“
E assim aconteceu. Não foi tão 
difícil levar um grupo de dez jo-
vens adultos entusiastas à cria-
tividade. Um pouco hesitante no 
começo, mas uma vez quebrado 
o gelo, chegamos rapidamen-
te a um mar agitado de ideias. 

Muitas vezes loucas, mas com a 
mesma frequência de ideias ori-
ginais que aquecem o coração 
de todos. O nível de energia não 
pareceu vacilar. No final do dia, 
ficamos com um trio de concei-

tos realmente fortes, nos quais a 
criatividade e a originalidade rei-
navam supremamente. Pratique 
um pouco mais para poder apre-
sentar um pitch forte. E então o 
responsável estava disposto a 
escutar...
“Isso é muito pouco criativo, não 
é?”, foram as palavras que saí-
ram da sua boca. “Mas também 
são ideias que podemos com-

preender mais facilmente?” Si-
lêncio arrepiante. O que deveria 
ter sido um auge terminou numa 
tragédia. Todas as ideias foram 
colocadas de lado. E nem os pe-
quenos downgrades dos criati-

vos ajudaram. O bom homem foi 
despedaçado e claramente inco-
modado. “É um risco que não me 
atrevo a aceitar”, admitiu timida-
mente. E essas foram as últimas 
palavras no brainstorming.

Evitar riscos, atender 
às expectativas

De acordo com pesquisas re-
centes da Berkeley University, 
na Califórnia, parece que até as 
pessoas que procuram frequen-
temente pela criatividade res-
pondem negativamente a ideias 
criativas. Assim, existe um grande 
paradoxo. Alguns até o nomea-
ram: o creadox. “Assumimos as 
pessoas criativas como verdadei-
ros heróis”, diz Barry Staw, o in-
vestigador principal, “São aplau-
didos e afamados. Mas o que 
celebramos não é a criatividade, 
mas sim o resultado dessa cria-
tividade: os sucessos”. Segundo 
a pesquisa de Staw, a causa da 
aversão a ideias criativas pren-
de-se com o facto de querermos 
evitar riscos. Exatamente como 

Nós não gostamos de criatividade1

OPINIÃO

E até o presidente do sindicato mais arcaico do país 
anuncia com olhos alegres que quer apostar em 
“novas ideias”. Bem-intencionado. Mas essa fachada 
obscurece uma amarga verdade: não gostamos de 
criatividade.
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na história acima. A insegurança 
é o lado negativo da criatividade, 
mas, infelizmente, é uma parte 
inextricável da mesma. A maioria 
das pessoas odeia a insegurança 
e  a dúvida. 
Ainda de acordo com esta pes-
quisa, a maioria das pessoas não 
receia as ideias criativas, o pro-
blema está em não as reconhecer 
como ideias criativas.
Outra razão é o nosso desejo de 
conformidade. Por mais que, no 
Ocidente, se acredite em valores 
como liberdade e independên-
cia, ainda existe uma pressão 
em direção ao cumprimento de 
certos acordos e expectativas 

(não-escritos), que transcendem 
esses valores. Todos nós somos 
principalmente “satisfatórios” e 

“agradáveis” e isso muitas vezes 
é à custa da criatividade e origi-
nalidade. Num contexto de ne-

gócios, isto traduz-se em ideias 
novas e originais que poderiam 
ofender outras pessoas (os nos-
sos clientes, o nosso chefe, os 
nossos stakeholders), porque 
não correspondem ao seu pa-
drão de expectativas. Pelo me-
nos, é isso que pensamos. E mais 
uma vez queremos evitar o risco. 
Então, afaste-se disso.
E, na verdade, essa aversão 
oculta à criatividade não é sur-
preendente. O lugar onde as 
nossas ideias criativas devem 
florescer é o lugar onde a cria-
tividade é contida e colocada de 
lado. A pesquisa mostra que os 
professores discriminam signifi-

cativamente os alunos criativos, 
em benefício de estudantes que 
seguem acordos de maneira di-

ligente. A causa disso pode ser 
encontrada no nosso próprio 
sistema educacional, que – em-

bora na maioria das vezes seja 
um dos seus objetivos – na ver-
dade não sabe como lidar com 
a criatividade. A avaliação no 
nosso sistema educacional atual 

ainda é baseada em critérios 
mensuráveis exatos. Para os 
assuntos “mais importantes”. A 

criatividade, infelizmente, não é 
um deles.
Então, é tudo miséria e doença? 
Não existe realmente lugar para 
mentes mais criativas no nosso 
mundo ocidental? Conseguirão 
colocar de parte a insegurança, 
por contraponto com a conformi-
dade e os padrões ou critérios de 
avaliação existentes? Talvez, mas 
também tem as suas vantagens. 
Na Universidade de Cornell, em 
Nova Iorque, o efeito da rejeição 
(social) no processo criativo foi 
estudado. Segundo a pesquisa, 
as pessoas que se sentem in-

compreendidas ou excluídas por 
causa da sua criatividade experi-
mentam essa exclusão como li-
bertadora. Precisamente porque 
não precisam de atender às ex-

pectativas e acordos e, portanto, 
podem dar vazão à sua criativi-
dade.

Mas a maior recompensa é o se-
guinte: as mentes criativas mais 
brilhantes da nossa história fo-
ram rotuladas como loucas e fora 
da realidade. Como, por exemplo: 
Pitágoras, Galileu, Michelangelo, 
Edison, Oppenheimer, Tesla, en-
tre outros. O trabalho de muitos 
galardoados com o Prémio Nobel 
também foi rejeitado durante um 
longo período. Talvez para muitos 
criativos a dor do mal-entendido 
e da rejeição sejam a razão pela 
qual perseveraram. As grandes 
ideias precisam de tempo para 
amadurecer.

A pesquisa mostra que os professores discriminam 
significativamente os alunos criativos, em benefício 
de estudantes que seguem acordos de maneira 
diligente.

A insegurança é o lado negativo da criatividade, mas, 
infelizmente, é uma parte inextricável da mesma. A 
maioria das pessoas odeia a insegurança e  a dúvida.
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Nos nossos workshops de 
2018 alusivos à forma 
como as empresas po-

dem inovar através da utilização 
das nossas técnicas, descobri 
que a maioria das equipas de 
marketing enfrenta o mesmo 
desafio – vão para além do te-
mido “status quo”. As equipas de 
marketing esforçavam-se para 
descrever a diferença entre o 
que designamos por Sistema de 
Entrega de Valor e a Proposta de 
Valor. Sem perceber, os marke-
ters concentraram-se na Entrega 
de Valor, em vez do valor que os 
consumidores recebiam das so-
luções da empresa. Por outras 
palavras, os estrategas e os ma-
rketers sofreram um toque da 
chamada “Miopia de Marketing”.
Diferença sem distinção? Não. 
Quando solicitados a definir a 
Proposta de Valor, a maioria dos 
líderes descreveu-a “como faze-
mos as coisas” – ou o seu Sis-
tema de Entrega de Valor. Estes 
não perceberam as ofertas da 
empresa como “entrega” ou se-
quer permitiram que o cliente 
ganhasse valor. Quando interro-
gado na ordem inversa, a maioria 
definiu a Entrega como um canal 
de distribuição. O que é apenas 
parte da forma como os clientes 
convertem uma oferta em valor 
para si próprios. Essa orientação 
“Status Quo” impede que os ma-
rketers estratégicos atinjam as 
tendências que afetam os consu-
midores.

“Nós conseguimos!”, CMOs

Numa pesquisa recente do CMO 
Council, 70% dos CMOs disseram 

que se sentem preparados para 
gerar receita nos próximos 12 
meses, mas menos de 11% ati-
vam a base instalada e têm uma 
compreensão em tempo real dos 
clientes. Afirmaram que preten-
dem segmentar, alcançar e ad-
quirir novos clientes – otimiza-
ção do “status quo”. Algo que os 

concorrentes podem facilmente 
copiar.
A Blockbuster e a Toys R Us pos-
suíam sistemas de entrega se-
melhantes baseados num local 
físico e na forma como os con-
sumidores compravam nas lo-
jas. Ambos compartilhavam uma 

proposta de valor relacionada 
a “diversão e entretenimento”. 
Ambos não perceberam que um 
componente-chave do seu Siste-
ma de Entrega de Valor se tornou 
num cliente negativo.
Os clientes costumavam apreciar 
as lojas, às vezes com amigos, 
numa caça ao tesouro, acabando 

por encontrar um prémio. Com 
outras alternativas – streaming e 
comércio eletrónico – essa mes-
ma procura pode ocorrer sem 
deslocações. Essas duas empre-
sas concentraram-se em otimizar 
o sistema de entrega de valor e 
não em novas formas alternati-

vas de implementar a sua pro-
posta de valor para o cliente.
O objetivo dos seus workshops 
de estratégia de marketing é em 
primeiro lugar empurrar as equi-
pas por forma a que estas obser-
vem as alternativas disponíveis 
para os clientes adquirirem valor. 
Em seguida, prever o futuro ao 
definir tendências e ao desenvol-
ver cenários prováveis. Afaste-se 
do foco no Sistema de Entrega 
de Status Quo/Valor e avance na 
direção de novas formas de cum-
prir a Proposta de Valor. Isso per-
mitir-lhe-á ver com mais clareza 
as ameaças e as oportunidades 
para o seu modelo de negócios e 
o crescimento futuro da receita. 
As possibilidades de crescimen-
to impulsionado pela inovação 
tornaram-se subitamente muito 
mais visíveis.

“Não podemos mudar aquilo de 
que não temos consciência e, 
uma vez que estejamos cons-
cientes, não podemos deixar de 
mudar.”

Sheryl Sandberg CEO, Facebook

Para aumentar o valor da sua empresa 
deve aumentar o valor do seu cliente

OPINIÃO

Os clientes costumavam apreciar as lojas, às vezes 
com amigos, numa caça ao tesouro, acabando por 
encontrar um prémio. Com outras alternativas - 
streaming e comércio eletrónico - essa mesma 
procura pode ocorrer sem deslocações.

ADAM HARTUNG
Managing Partner,
Spark Partners
www.adamhartung.com
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Voltamos a ter que 
apostar de forma sus-
tentada num novo 

Portugal industrial. De facto, 
vinte e cinco  anos depois 
de o Professor de Harvard 
Michael Porter ter realiza-
do um profundo diagnóstico 
sobre as opções da econo-
mia portuguesa, mantém-
-se o problema central – ou 
se reinventa por completo o 
modelo económico ou então 
os problemas estruturais – 
défice público elevado, de-
semprego incontrolado, um 
tecido empresarial envelhe-
cido – poderão ter efeitos 
incontroláveis. Como há 25 

anos, torna-se claro que a 
competitividade portuguesa 
é o grande desafio nos pró-
ximos tempos! Por isso, mais 
do que nunca, a pergunta é 
muito oportuna – que é feito 
da reindustrialização?
  Falta em Portugal um senti-
do de entendimento coletivo 
de que a aposta nos factores 
dinâmicos de competitivida-
de, numa lógica territorial-
mente equilibrada e com op-
ções estratégicas claramente 
assumidas, é o único caminho 
possível para o futuro. Falta 
por isso em Portugal uma ver-
dadeira rede integrada para 
a competitividade capaz de 

produzir efeitos sistémicos ao 
nível do funcionamento das 
organizações empresariais. O 
“novo paradigma” da econo-
mia portuguesa radica, nesse 
sentido, na capacidade de os 
resultados potenciados pela 
inovação e conhecimento se-
rem capazes de induzir novas 
formas de integração social e 
territorial capazes de susten-
tar um equilíbrio global do 
sistema nacional.
Uma breve radiografia à ma-
triz setorial da economia por-
tuguesa demonstra de forma 
inequívoca as alterações con-
textuais produzidas ao longo 
destes últimos vinte anos, 
com impactos diretos na pró-
pria organazação da socieda-
de. Para além do desenvolvi-
mento duma “nova economia 
de serviços”, de âmbito emi-
nentemente local e com im-

pacto reduzido em matéria de 
criação de valor sustentado, é 
de referir também o fenóme-
no de progressiva desindus-
trialização, entretanto acen-
tuado nos anos mais recentes, 
e o ténue desenvolvimento de 
“novos clusters” associados 
às dinâmicas da Inovação e 
desenvolvimento. Trata-se 
duma evolução manifesta-
mente assimétrica, com efei-
tos negativos em matéria de 
renovação dos indicadores 
ativos de “capital estratégico”.
A aposta num novo Portugal 
industrial deve dar prioridade 
a duas áreas de intervenção 
sistémica – profunda renova-

ção organizativa e estrutural 
dos setores (sobretudo) in-
dustriais e aposta integra-
da na utilização da inovação 
como fator de alavancagem 
de criação de valor de mer-
cado. A mobilização ativa dos 
“atores económicos” numa ló-
gica de pacto estratégico ope-
rativo permanente era uma 
condição central no sucesso 
desta nova abordagem, sob 
pena de intervenções isola-
das não conseguirem produzir 
de facto os efeitos desejados. 
Passado todo este tempo, a 
leitura dos resultados não é 
nada abonatória – excluindo 
os muito conhecidos e divul-
gados casos de reconversão 
interna e setorial conseguida 
com algum sucesso, na maior 
parte dos setores industriais 
clássicos não foi feita a reno-
vação necessária e os fechos 
de empresas e perda de quo-
ta efetiva de alguns mercados 
é o resultado mais do que evi-
dente.   
Uma nova economia, capaz 
de garantir uma economia 
nova sustentável, terá que se 
basear numa lógica de focali-
zação em prioridades claras. 
Assegurar que o “IDE de ino-
vação” é vital na atração de 
competências que induzam 
uma renovação ativa estru-
tural do tecido económico 
nacional; mobilizar de forma 
efetiva os “centros de compe-
tência” para esta abordagem 
ativa no mercado global – mas 
fazê-lo tendo em atenção cri-
térios de racionalidade estra-
tégica definidos à partida, se-
gundo opções globais de po-
lítica pública, que tenham em 
devida atenção a necessidade 
de manter níveis coerentes 
de coesão social e territorial. 
Apostar num novo Portugal 
industrial é dar à competiti-
vidade portuguesa um novo 
sentido de oportunidade.

Um novo Portugal industrial Na nossa edição de junho, levamos até 
si alguns temas que continuam a acom-
panhar-nos desde o início da nossa pu-
blicação. Achamos que o tema da criati-
vidade deverá estar sempre presente em 
todos os setores empresariais, sejam eles 
mais tradicionais ou mais disruptivos.
Os desafios que se colocam em termos 
de desenvolvimento e aproveitamento 
das capacidades dos nossos colabora-
dores é se nós conseguimos “aproveitar” 
o melhor que cada um poderá contribuir 
para que consigamos “fazer” de forma 
diferente e mais atrativa para os nossos 
mercados e clientes.
Sem qualquer dúvida, trata-se do equilí-
brio entre o que poderemos achar real-
mente inovador e esperar obter o reco-
nhecimento pelo mercado (clientes), e a 
nossa aceitação e reconhecimento dessa 
criatividade, com a nossa capacidade de 
aceitar correr riscos com as ideias que 
resultaram de ações de criatividade pro-
duzidas pelas pessoas que nos estão 
próximas.
O equilíbrio e o balanceamento entre o 
que é novo e os nossos próprios concei-
tos, crenças e fundamentalmente todo o 
processo a que fomos sujeitos em ter-
mos de formatação cultural e educacio-
nal condicionam os nossos julgamentos 
e atitudes perante o que por noma rotu-
lamos de incerto e que sai da nossa zona 
de conforto.
Poderão sempre entender que correr 
riscos não estará ao alcance de todas as 
empresas, até pelo custo que poderá es-
tar associado a alterações organizativas 
ou mesmo de modelos de negócio, no en-
tanto, se olharmos para todos os grandes 
processos disruptivos, estiveram sempre 
associados a uma grande dose de sacrifí-
cio pessoal e muitas das vezes financeiro 
para os seus promotores.
Assim se fez e continuará a fazer a di-
ferença, e assim as coisas acontecem e 
surgem novos negócios. Hoje temos mais 
condições de prever comportamentos, 
atitudes, sendo certamente mais fácil do 
que há 10, 20 ou mesmo 50 anos, além 
da diferença de que está ao alcance de 
muitos. Deste modo, teremos de conti-
nuar a procurar a diferenciação, e aqui 
a criatividade poderá ser o que marca a 
diferença.
Boa leitura!

Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt

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

OPINIÃO EDITORIAL

A aposta num novo Portugal industrial deve dar 
prioridade a duas áreas de intervenção sistémica 
– profunda renovação organizativa e estrutural 
dos setores (sobretudo) industriais e aposta 
integrada na utilização da inovação como factor 
de alavancagem de criação de valor de mercado.

http://www.vidaeconomica.pt
mailto:jorgetexeira%40vidaeconomica.pt?subject=
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The 14th International Con-
ference “TRIZfest-2018” terá 
lugar de 13 a 15 de setem-

bro de 2018, em Lisboa, Portugal. 
O evento é organizado pela the 
International TRIZ Association 
(MATRIZ) e pela Faculdade de 
Ciências e Tenologia da Universi-
dade NOVA de Lisboa (FCT NOVA).
O tema principal da conferência 
será “TRIZ as an Effective Tool for 
the Development of the Producti-
ve Thinking Skills”.
O TRIZfest é um evento anual 
promovido pela the International 
TRIZ Association – MATRIZ, e con-
ta com a participação de inves-
tigadores, profissionais, profes-
sores, formadores, consultores 
e curiosos interessados no TRIZ 
(Teoria de Resolução Inventiva 
de Problemas).

O TRIZfest constitui um fórum de 
discussão que abrange dos temas 
mais clássicos aos mais atuais, 
suscitando grandes desafios aos 
profissionais, como por exemplo 
a interação com outras metodo-
logias que os novos ambientes 
baseados na Indústria 4.0 e na 
Economia Circular requerem.
Os participantes do TRIZfest-2018 
terão a oportunidade de apre-
sentar e discutir os seus traba-
lhos com especialistas e investi-
gadores, proporcionando o apa-
recimento de novas ideias e si-
nergias que poderão influenciar 
o desenvolvimento de empresas 
e organizações.
Além das sessões de apresenta-
ção de artigos, haverá sessões 
dedicadas ao networking, painéis 
de discussão e mesas redondas.
O dia 12 de setembro de 2018 
será dedicado a tutoriais pré-
-conferência. Haverá uma ses-
são tutorial “Methods of Circu-
mventing Competitive Patents 
and Strengthening your Own 
IP”, apresentada por Sergei 
Ikovenko (Chairman of MATRIZ 

Council of Methodology & Ex-
pertise, Professor at MIT and 
Tufts University), uma sessão 
tutorial “TRIZ for solving non-
-technical problems: “Method 
of Paradoxes”, apresentada por 
Sergey Faer, e uma sessão tuto-
rial “TRIZ-Pedagogy”, apresen-
tada por Anatoly Guin.
Na tarde do dia 13 de setembro 
de 2018 (1º dia da Conferência) 
haverá uma sessão dedicada ao 
tema “TRIZ-Pedagogy”. A assis-
tência à sessão não terá encargos 
suplementares para os partici-
pantes inscritos na Conferência. 
Porém, os interessados poderão 
inscrever-se só para esta ses-
são sem pagar a inscrição para a 
Conferência toda.

No dia 15 de setembro (o último 
dia do evento) haverá uma ses-
são de TRIZ Master Certification 
Committee aberta a participan-
tes inscritos na Conferência. Será 
uma sessão dedicada a provas 
públicas dos candidatos ao grau 
de TRIZ Master.

A língua oficial da Conferência 
será o inglês.
O website do evento: https://
www.trizfest2018.com/
O link para a inscrição na Confe-
rência: http://events.eventzilla.
net/e/trizfest2018-2138933091
A Conferência terá lugar no TRYP 
Lisboa Caparica Mar Hotel (Av. 
General Humberto Delgado, 47, 
2829-506 Costa da Caparica).

TRIZfest-2018
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade 
Nova de Lisboa, 
Investigadora do UNIDEMI, 
Especialista em Inovação 
Sistemática e TRIZ

OPINIÃO

JUSTIÇA, CORRUPÇÃO E JORNALISMO 
Uma viagem pelos meandros dos grandes casos de corrupção, fornecendo novos 
dados e novas perspetivas sobre as negociatas de milhões e as escandalosas 
tentativas do poder em silenciar a comunicação crítica. 
Os autores pegam em factos, lembram casos, abrem caminho para uma reflexão 
profunda. 
Em nome do direito à informação!

APENAS 
€13

Miguel Fernandes é licenciado em Jornalismo pela Universidade Autónoma de 
Lisboa.
Trabalhou na TVI entre 2000 e 2013, tendo-se especializado em Segurança Interna e 
Defesa Nacional.
Faz parte da equipa fundadora da CMTV onde está até hoje como jornalista e editor 
executivo e apresentador do programa “Rua Segura”.

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

Docente universitário, licenciado e Doutor em Direito, André Ventura é cronista 
do “Correio da Manhã” e comentador da CMTV nas complexas áreas da segurança 
e justiça.
Tendo já publicados vários livros e dezenas de artigos de especialidade, é uma 
das vozes mais autorizadas e difundidas da atualidade em matéria de justiça e 
criminalidade.

Com participação especial de  
Francisco Moita Flores, Rui Pereira e Carlos Anjos

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.trizfest2018.com/
http://livraria.vidaeconomica.pt/juridico/1492-justica-corrupcao-e-jornalismo-os-desafios-do-nosso-tempo-9789897681905.html
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Na sequência dos recentes es-
cândalos do Facebook, cada vez 
mais pessoas se interrogam acer-
ca das redes sociais na sua forma 
atual que acabam por ser mais 
prejudiciais do que benéficas. 
Afinal, promovem a dependên-
cia nos smartphones, possuem o 
potencial de semear a divisão e 
deixam-nos vulneráveis a tenta-
tivas de manipulação realizadas 
sob medida por empresas como 
a Cambridge Analytica.
Atualmente, os adolescentes, su-
postamente os fãs mais ávidos 
do Snapchat, Instagram e afins, 
aparentemente têm sentimentos 

contraditórios sobre os media 
sociais. De acordo com um recen-
te estudo da Pew Research, 24% 
dos adolescentes (entre 13 e 17 
anos) dos Estados Unidos acham 
que os media sociais gozam de 
um efeito maioritariamente ne-
gativo na sua geração, enquanto 
apenas 31% acham que o efeito 
é positivo.
As razões para o ceticismo cres-
cente dos adolescentes em re-
lação às redes sociais são múl-
tiplas, mas a prevalência de 
bullying e boatos nos media so-
ciais é a maior provocação para 
os jovens americanos.

Após uma década de crescimen-
to, o mercado global de smar-
tphones atingiu um impasse em 
2017. De acordo com as últimas 
estimativas da empresa de pes-
quisa de mercado IDC, também 
não haverá muito movimento em 
qualquer direção este ano. A IDC 
espera que as expedições globais 
de smartphones atinjam 1,46 mil 
milhões de dispositivos este ano, 
praticamente inalterados em re-
lação ao total do ano passado.
Atribuindo a desaceleração tem-

porária a uma desaceleração do 
mercado na China, a IDC espera 
que o mercado global retorne 
a um crescimento modesto em 
2019, antes que a introdução 
de dispositivos 5G impulsione 
um crescimento ainda maior 
até 2022. A IDC espera que os 
primeiros smartphones 5G che-
guem no final de 2019 e que os 
projetos de dispositivos 5G atin-
jam uma quota de mercado de 
7% em 2020 e 18% das expedi-
ções globais em 2022.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

O mercado de smartphones 
está num colapso pré-5G

Apesar de dois acidentes fatais 
onde estiveram envolvidos auto-
móveis (parcialmente) autónomos 
este ano, muitas empresas conti-
nuam a trabalhar no que a maio-
ria dos especialistas considera o 
automóvel do futuro. O problema 
com os veículos autónomos é que 
não podem ser totalmente desen-
volvidos num laboratório. A inteli-
gência artificial e o machine lear-
ning são alimentados por enormes 
quantidades de dados, e é por isso 
que, para os veículos autónomos 
melhorarem, precisam de ser tes-
tados em vias públicas para apren-
der com situações da vida real.

Vários estados dos EUA têm pro-
gramas em funcionamento que 
permitem que as empresas tes-
tem a sua tecnologia de condu-
ção autónoma em vias públicas, 
sendo a Califórnia, lar da elite 
tecnológica do Silicon Valley, um 
precursor óbvio. Em 2017, os veí-
culos de teste autónomos com-
pletaram mais de meio milhão 
de milhas em modo autónomo 
em estradas californianas, com 
o Waymo (anteriormente projeto 
de veículo autónomo da Google) 
e a Cruise (uma subsidiária da 
GM) os drivers de teste mais ati-
vos.

Os veículos autónomos estão 
cada vez mais aperfeiçoados

Os adolescentes americanos possuem sentimentos mistos 
sobre as redes sociais

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/13988/frequency-of-human-interventions-autonomous-vehicles/
https://www.statista.com/chart/14085/teenagers-views-on-social-media/
https://www.statista.com/chart/14070/global-smartphone-shipment-forecast/
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O Facebook publicou números que 
expõem a quantidade de conteúdo 
controverso que foi removido no 
primeiro trimestre de 2018. Devido 
à disseminação de notícias falsas 
e níveis crescentes de conteúdo 
inflamatório que circulam online, 
a rede social passou a ser pressio-
nada, o que resultou na divulgação 
de medidas para remover publica-
ções que violam os seus padrões. 
Esse conteúdo pode ser dividido 
em seis categorias: violência grá-
fica, nudez de adultos e atividade 
sexual, publicidade terrorista, dis-
curso de ódio, spam e contas fal-
sas.
Entre janeiro e março deste ano, 
837 milhões de publicações que 
continham spam foram removidas 
do Facebook, correspondendo a 
97% de todo o conteúdo retirado. 
Foram também removidas 21 mi-

lhões de publicações que conti-
nham nudez de adultos, 96% das 
quais foram encontradas e sinali-
zadas pela tecnologia do Facebook 
antes de serem relatadas. Da mes-
ma forma, 86% de todas as publi-
cações que continham violência 

gráfica foram localizadas e identi-
ficadas automaticamente antes de 
serem denunciadas - 3,5 milhões 
receberam rótulos de aviso ou fo-
ram excluídas no total.
A tecnologia do Facebook tem tido 
menos sucesso em identificar posts 
que contêm discurso de ódio, mas, 
mesmo assim, 2,5 milhões desses 
posts foram removidos da rede so-

cial no primeiro trimestre e 38% de 
todas as remoções foram marca-
das pela tecnologia. Relativamente 
ao spam, o conteúdo excluído com 
mais frequência, desabilita contas 
falsas, é crítico. Durante o primeiro 
trimestre do ano, 583 milhões de 
contas falsas foram desativadas e 
a maioria delas foi removida den-
tro dos minutos de registo.

Limpeza de Primavera do Facebook

Nos últimos 20 anos, o comér-
cio eletrónico aumentou a sua 
dimensão e alcance. De acor-
do com o Digital Market Ou-
tlook da Statista, cerca de 230 
milhões de americanos farão 
uma compra online este ano, 
despendendo um total de 474 
biliões usd. Mas qual é a ver-
dadeira dimensão do comércio 
eletrónico?
Embora isso não pareça mui-
to, tendo em consideração a 
importância percebida do e-

-commerce, é necessário ob-
servar que o total de vendas 
no retalho inclui categorias 
como concessionários de veí-
culos e peças, postos de gaso-
lina e, claro, mercearias, onde 
o comércio eletrónico desem-
penha um papel muito menor. 
Excluindo essas categorias, a 
empresa de pesquisa de mer-
cado comScore coloca a parti-
cipação do comércio eletróni-
co em despesas de consumo 
em quase 20%.

A ascensão do comércio 
eletrónico nos Estados Unidos  

A Apple recebeu 539 milhões 
usd da Samsung por violação da 
patente por um júri no Tribunal 
Distrital dos EUA em San Jose na 
quinta-feira. A decisão unânime 
acrescenta outro capítulo possi-
velmente final a uma batalha ju-
dicial que começou em abril de 
2011, com a Apple a processar a 
Samsung por infringir várias pa-
tentes de design com smartpho-
nes Android vendidos em 2010 e 
2011.
Um tribunal concedeu origi-

nalmente à Apple mais de mil 
milhões de euros de indemni-
zações em 2012 antes que a de-
cisão fosse anulada pelo Supre-
mo Tribunal em 2016. Até ao mo-
mento, não está claro se a Sam-
sung vai recorrer contra a nova 
decisão, mas na sua declaração 
inicial a empresa afirmou que 
“considerará todas as opções 
para obter um resultado que 
não atrapalhe a criatividade e a 
concorrência justa para todas as 
empresas e consumidores”.

“A Drop in the Bucket?” 

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/14011/e-commerce-share-of-total-retail-sales/
https://www.statista.com/chart/13968/apple-patent-damages-in-perspective/
https://www.statista.com/chart/13875/facebooks-spring-cleaning/
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Devido ao facto de que a maio-
ria dos smartphones atuais ser 
tecnicamente capaz de efetuar 
pagamentos móveis na loja e a 
adesão cada vez maior por parte 
dos comerciantes, a adoção de 
pagamento móvel está em ascen-
são. De acordo com as estimati-
vas mais recentes da eMarketer, 
55 milhões de americanos com 14 
anos ou mais farão pelo menos 
um pagamento na loja utilizando 
o seu smartphone este ano.
Enquanto o facto de o pagamento 
móvel ser cada vez mais popular 
não é uma surpresa, o atual líder 

de mercado certamente é. Apesar 
de os gigantes da tecnologia, Ap-
ple, Google e Samsung, oferece-
rem os seus próprios serviços de 
pagamento nos seus respetivos 
dispositivos/sistemas operacio-
nais, uma empresa não tecno-
lógica é a que leva o pagamento 
móvel às massas: a Starbucks. De 
acordo com a eMarketer, 23,4 mi-
lhões de utilizadores utilizarão o 
aplicativo móvel da rede de café 
para pagar o seu Frappuccino este 
ano, superando o Apple Pay, o Sa-
msung Pay e o Google Pay em ter-
mos de alcance.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Starbucks implementa os meios de pagamento móveis para todos 

   
R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO

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

Um modelo para a Gestão do Conhecimento Organizacional no contexto dos Serviços Parti-
lhados com recurso à utilização do e-Learning.
Um livro de grande atualidade que se debruça sobre gestão do conhecimento, em particular 
organizacional, e pretende, dessa forma, contribuir para a evolução das organizações. 

Uma obra de grande importância, uma vez que das organizações dependem as sociedades mais 
evoluídas.

Estrutura da obra:
Introdução • Gestão do Conhecimento Organizacional • Serviços Partilhados • e-Learning • 
Apresentação dos Casos Exploratórios • Casos Exploratórios • Os Contributos – Modelo Delta Mais, 
Fator Delta e Classes de Melhoria • Conclusões

Novidade

  Autores: Agostinho de Sousa Pinto, Luís Amaral e Paula Peres

  Pags.: 208      Preço:  €14,90     Preço c/ desconto:  €13,41 

Uma vez que os speakers inteli-
gentes se tornam cada vez mais 
comuns nos Estados Unidos e em 
todo o mundo, é importante pen-
sar por um momento em várias 
pessoas que agora compartilham 
o seu nome com uma entidade 
digital omnipresente projetada 
para atender os seres humanos. 
De facto, já existem sinais de que 
a decisão da Amazon de dar um 
nome bastante popular ao seu 
assistente digital arruinou esse 

nome nos próximos anos. De 
acordo com a Administração de 
Segurança Social dos EUA, o nú-
mero de bebés chamados Alexa 
nos Estados Unidos sofreu uma 
queda de 6050 em 2015 (ano em 
que o Amazon Echo se tornou 
amplamente disponível) para 
3883 em 2017. É o menor número 
de Alexas nascidos desde 2000 
e espera-se ainda menos bebés 
chamados Alexa nos próximos 
anos.

Amazon: a arruinar nomes para bebés desde 2015

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/13933/mobile-payment-users/
http://livraria.vidaeconomica.pt/gestao/1853-gestao-do-conhecimento-organizacional-9789897684845.html
https://www.statista.com/chart/13907/babies-named-alexa/
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Em 2010, o mercado de smar-
tphones estava bastante frag-
mentado. O BlackBerry pos-
suía ainda uma forte posição, 
a Symbian estava presente em 
milhões de smartphones da 
Nokia e a Samsung ainda es-
tava a testar o seu próprio sis-
tema operacional, Bada. Quer 
para developers de aplicativos 
como para editores, não foi fá-
cil decidir quais as plataformas 
compatíveis e quais serão ig-
noradas.
Atualmente, as coisas são mui-
to mais fáceis, pois restam 
apenas duas plataformas de 
smartphone relevantes. Como 

o gráfico ilustra, os dispositi-
vos que executam o Android e 
o iOS representaram 99,9% das 
vendas globais de smartphones 
para utilizadores finais em 2017, 
segundo a empresa de pesqui-

sa de mercado Gartner. Todas 
as outras plataformas, incluin-
do os ex-líderes de mercado 
BlackBerry e Microsoft Windows 
Phone, foram consideradas 
completamente irrelevantes.

O duopólio do smartphone

JUNHO

 25
Innovation in Medicine 2018: RCP 

annual conference 
Londres, Reino Unido

JULHO

 3
Excellence, Innovation, & 
Creativity in Basic-Higher 

Education & Psychology 
Paris, França

 4
10th International Conference 

on University Teaching and 
Innovation 

Girona, Espanha

 4
2nd HBP Curriculum Workshop 

Series - Entrepreneurship in 
Neuroscience - Turning Science 

into Invention & Innovation 
Berlim, Alemanha

Divulgue os seus eventos relacionados 
com Inovação e empreendedorismo

Contacte-nos!

AGENDA DE EVENTOSREDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

XXIX ISPIM INNOVATION 
CONFERENCE

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

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

Um velho ditado publicitário diz 
que “o dinheiro segue os olhos”, 
o que significa que as despe-
sas em publicidade seguirão 
onde quer que os consumido-
res concentrem a sua atenção 
ou despendam o seu tempo. Se 
isso fosse verdade, a receita de 
publicidade dividida por media 
deveria estar mais ou menos ali-
nhada com o tempo médio que 
as pessoas despendem no uso 
de medias diferentes. Mas será 
este o verdadeiro caso?
Comparando os números de 
receita publicitária dos EUA pu-
blicados pelo Interactive Adver-
tising Bureau (IAB) com as esti-
mativas diárias de consumo de 
media da eMarketer, o gráfico a 
seguir mostra que ambos os in-
dicadores se correlacionam. Em 
2017, os consumidores norte-
-americanos passaram a maior 

parte do tempo a assistir TV e a 
usar dispositivos móveis, onde 
a maior parte do investimento 
em publicidade foi direciona-
da. Existe uma notável exceção 
à regra: a imprensa, que rece-
be mais dinheiro do que deve-
ria com base no tempo que as 
pessoas gastam a ler jornais e 
revistas.
Isso significa que os editores 
devem temer uma redução adi-

cional na receita de anúncios? 
Não necessariamente. Embora 
as pessoas não gastem tanto 
tempo a ler como costumavam, 
a publicidade impressa ainda é 
uma das formas de publicida-
de mais confiáveis e eficazes, e 
é por isso que as marcas con-
tinuam a atribuir uma parcela 
desproporcionalmente grande 
dos seus orçamentos de publi-
cidade à imprensa.

Como se alinham as despesas 
em publicidade  ao consumo de “media”
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O empreendedorismo e a con-
sequente renovação das empre-
sas adquire elevada importân-
cia. As empresas devem procu-
rar novos caminhos, e um deles 
é através da inovação. Todavia, 
não é preciso que as empresas 
inventem algo de novo, mas sim 
utilizar algo que não utilizavam/
utilizam para criar excelência. A 
inovação tem como objetivo fi-
nal a criação de valor.
Historicamente, qualquer reces-
são consitui o contexto propício 
para o desenvolvimento econó-
mico e social. Importante será 
aproveitar os casos de estraté-
gias empresariais de sucesso, 
originários dos mais variados 
setores de atividade e áreas 
tecnológicas. Olhar para as em-
presas que apostam na inova-
ção, na internacionalização, na 

cooperação e no capital huma-
no para alcançar o sucesso nas 
diversas áreas de intervenção.
Para além do discurso, há a ne-
cessidade de mudar as atitudes. 
É necessário patrocinar, ao mais 
alto nível, colocar as pessoas 
em primeiro lugar, não especu-
lar, alavancar as conexões, for-
ma uma equipa com poder de 
decisão e, acima de tudo, liderar 
através de exemplos.

As apostas de futuro devem 
centrar-se nas atividades mais 
promissoras e mais dinâmicas, 
com um potencial estratégi-
co da economia mundial, mas 
também tem que dar respostas 
mais estruturais aos problemas 
das empresas e das pessoas.
Cooperação e informação são 
essenciais. Em primeiro lugar, 
porque estas ações coletivas e 
a união de esforços e recursos 

proporcionam eficiência empre-
sarial, mas também uma diver-
sificação, inovação tecnológica, 
organizacional e de marketing. 
Não obstante, a inovação não se 
pode alhear do conhecimento, 
do know-how, e sem este não há 
empreendedorismo.
O futuro depende das empresas 
com capacidade para aportar 
novas tendências de negócio e 
oportunidades de abertura de 
mercado, em que é imperati-
vo a elaboração e execução de 
projetos empreendedores, com 
conhecimento sustentado, e, 
acima de tudo, arriscar na busca 
de produto e mercados origi-
nais, com base no lema: “Inovar 
é criar valor”.
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O Regulamento Geral de Proteção de Dados 
introduz no regime jurídico da proteção dos 
dados pessoais novos conceitos, novos direitos 
e novas obrigações. 
Um Manual eminentemente prático e conciso, 
onde o leitor encontra:

• Uma introdução clara e objetiva ao Regula-
mento Geral de Proteção de Dados;

• A resposta às dúvidas mais frequentes rela-
cionadas com os novos conceitos,  direitos e  
obrigações decorrentes do Regulamento;

• Um guião orientador das medidas técnicas e 
organizacionais a implementar para garantir 
a conformidade com o Regulamento e evitar 
coimas; 

• Um glossário com os termos do regulamen-
to;

• O Regulamento  (EU) 2016/679 do Parlamen-
to e do Conselho, de 27 de abril de 2016;

• Atualizado com as guidelines do grupo de 
trabalho do artigo 29º.
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