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E

nquanto o mundo esteve focado no Campeonato Mundial 2018, foram
debatidos alguns pensamentos relacionados com o futebol. Existe um filme famoso
de 1972, do realizador alemão
Wim Wenders, chamado “The
Goalkeeper’s Fear of the Penalty,”. É uma poderosa metáfora para as ansiedades que
acompanham qualquer papel
que devemos desempenhar.
E é algo com o qual todos nós
nos podemos identificar: a bola
pára literalmente (ou não) nas
mãos do homem ou da mulher
que estão em frente aos postes
da baliza.
Algumas semanas antes do iní-

Existe um filme famoso de 1972, do realizador alemão
Wim Wenders, chamado “The Goalkeeper’s Fear
of the Penalty,”. É uma poderosa metáfora para as
ansiedades que acompanham qualquer papel que
devemos desempenhar
cio do campeonato, os adeptos
do futebol direcionaram a sua
atenção para a final da Liga dos
Campeões da UEFA. O Liverpool
estava numa onda de sorte e
parecia ter uma forte possibilidade de conquistar o seu 13º
título. No entanto, a equipa perdeu, sofrendo uma derrota significativa com o Real Madrid. O
fracasso deriva de alguns erros
desastrosos cometidos pelo jovem guarda-redes, Loris Karius.
Deixando o campo em lágrimas,
Karius escreveu mais tarde no
Twitter que estava “ infinitamente arrependido” .
É um contratempo para a carreira dele e uma deceção para os
fãs do Liverpool. Mas, se refletir-

mos, podemos extrair algumas
lições interessantes que têm
implicações mais amplas para
situações de crise.
Muitos comentadores protestaram que Karius não estava
focado durante o jogo. No entanto, uma crónica intrigante
de Matthew Syed, redigida no
jornal The Times, sugere que o
oposto pode, de facto, ter sido
o caso. Matthew sugere que o
jovem guarda-redes estava tão
concentrado nas instruções do
seu treinador para distribuir a
bola de forma ampla e profunda
que de alguma forma não viu o
atacante do Real a correr em sua
direção e prestes a marcar.
Este ponto também foi feito pelo
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ex-guarda-redes Shaka Hislop,
comentador da ESPN. A sua análise pós-jogo sugeriu que Karius
ficou muito preocupado com
esse objetivo. Ele estava muito
concentrado – sem a consciência de uma situação mais ampla.
“Cegueira não-intencional”
Syed fundamentou o seu argumento na pesquisa psicológica
que sugere que, quando sob
pressão, há uma tendência de
ampliar tarefas aparentemente
críticas e perder as outras tarefas que acontecem em segundo
plano.
Existe um fenómeno bastante
conhecido, chamado “cegueira
não-intencional”. O vídeo de estudantes a jogar basketball demonstra isso. Aqueles que assistem ao jogo concentram-se na
equipa branca e contam quantas vezes a bola muda de mãos.
Os participantes geralmente não
percebem o “gorila de seis pés”
a deambular pelo jogo.
É uma das muitas demonstrações em que não nos apercebemos de algo grande e próximo,
porque estamos demasiado
concentrados noutra coisa. A
explicação psicológica é que temos recursos limitados de atenção. Nós evoluímos ao desenvolvermos respostas a crises que
nos permitem concentrar essas
respostas onde (achamos) que
mais precisamos delas. Por outras palavras, para concentrar.
Independentemente de não nos
apercebermos do “gorila de seis
pés” ou dos strikers da equipa
de futebol oposta, concentramo-nos no que achamos que é a
tarefa mais importante que nos
pode cegar para outras informações importantes.
Consciência situacional
O trabalho anterior de Syed
concentrou-se sobretudo na segurança na aviação, medicina e
outros domínios. Fez notar que
uma das principais skills necessárias para a tripulação aérea

“Nos primeiros segundos, percebi que não podia
salvar os passageiros e o avião.”
Se Sully se tivesse concentrado em tentar salvar
o avião primeiro, poderia não estar a contar a sua
história hoje.
é a capacidade de não ampliar
e focar. Em vez disso, uma skill
necessária é ter uma visão geral e permanecer consciente
do que está a acontecer numa
frente ampla. A formação de
pilotos aprendeu muito com os
desastres do passado. Agora inclui o desenvolvimento de skills
em “consciência situacional”, o
que significa permanecer aberto a informações de uma frente
ampla e resistir à vontade de se
concentrar apenas num pequeno subconjunto.
Syed dá vários exemplos, incluindo o acidente de 1972 de
um DC-9 no Everglades, na Flórida. A tripulação estava tão obcecada em resolver um problema
com o trem de aterragem que
não perceberam que o avião estava a perder altitude até estar
muito baixo para corrigir.
Algo semelhante aconteceu em
1978, quando um DC-8 caiu em
Portland, Oregon, depois de ficar
sem combustível. A tripulação
estava novamente preocupada
com problemas com o trem de
aterragem.
Por outro lado, entrevistas com

Chesley “Sully” Sullenberger
destacam a maneira como resistiu à tentação de se concentrar.
Sully conseguiu aterrar o seu
avião Airbus A-320 no rio Hudson depois de bando de pássaros ser sugada pelos dois motores. Como Sully explicou, “a minha reação imediata à falha do
motor foi uma resposta fisiológica humana normal. Eu estava
ciente do que aconteceu – podia
sentir o meu pulso disparar, o
meu pico de pressão sanguínea,
e senti o meu campo percetivo
limitado devido ao stresse.”
Sully teve 208 segundos entre o
momento em que os pássaros
atingiram os motores e a hora
em que aterraram. Sully comunicou à Newsweek que parte do
que os ajudou naquele dia, “...
além de forçar a calma em nós
mesmos, estava a forçar ordem
nessa situação que poderia ter
sido caótica. Nos primeiros segundos, percebi que não podia
salvar os passageiros e o avião.”
Decidir aterrar o avião na água
significava perder o avião de
60 milhões usd, mas salvava a
vida das 155 pessoas a bordo. Se

Sully se tivesse concentrado em
tentar salvar o avião primeiro,
poderia não estar a contar a sua
história hoje.
Algo semelhante aconteceu em
abril deste ano, quando a piloto
da Southwest Airlines Tammie Jo
Shults conseguiu aterrar o seu
Boeing 737, danificado, num aeroporto da Filadélfia, depois de
um motor explodir.
Ouvir os relatos com o controlo
de tráfego aéreo realça uma vez
mais a forma como ela e o seu
copiloto mantiveram uma ampla
consciência situacional, observando e gerindo uma variedade
de desafios complexos, incluindo voar com apenas um motor,
calcular a aproximação ao aeródromo alternativo e preparar a
resposta de emergência do solo.
O que aconteceu – e o que estava a faltar na final da Liga dos
Campeões – supera o instinto
de “zoom-in”. Em vez disso, eles
adotaram a abordagem “zoom
out”, que permite optar pela situação mais importante.
“Os cegos da lógica dominante”
“Zooming out” é relevante para
além do campo da aviação ou do
futebol. Há também uma lição
valiosa para a gestão da inovação. Um dos problemas persistentes dos jogadores estabelecidos – incumbentes– é que são
frequentemente “blind-sided”.
Eles são apanhados de surpresa
pelos desenvolvimentos em tecnologia, mercados e modelos de
negócios.
Analisamos alguns dos exemplos
mais dramáticos e interrogamo-nos: “como perderam isso?”, da
mesma maneira que os adeptos
gritaram para Karius quando a
bola entrou na baliza. Como a
Kodak pôde ser tão estúpida?
Por que a Blockbuster não se
apercebeu? Não era óbvio para
os gigantes da indústria musical
que o MP3 e a transmissão de
músicas mudariam o jogo para
sempre?
A realidade é que estas estavam
longe de serem organizações es-
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túpidas. Construíram uma posição forte ao longo de décadas.
Transformaram o sucesso empresarial inicial num negócio
global. Tornaram-se adeptos da
inovação de um tipo sustentável, produzindo cada vez melhor
os seus produtos.
O problema era que as empresas
não tinham visão periférica. Ou,
talvez mais preocupante, quando as suas sofisticadas redes de
recolha de informações captaram sinais sobre mudanças de
contexto, foram filtradas.
O célebre escritor de gestão C.
K. Prahalad designou-os por “os
cegos da lógica dominante”. Argumentou que a trajetória em
que as empresas de sucesso se
encontram pode agir como um
sinalizador que as impede de
ver ou apreciar a relevância de
informações novas e diferentes.
Dorothy Leonard-Barton, da
Harvard Business School, faz
uma observação semelhante. Argumenta que as coisas que tornam uma organização grande – a
sua competência core – podem
acabar por arrastá-la para baixo
à medida que se tornam “core
rigidities”.
Mobilizar Múltiplas Mentes
Por isso, organizações inovadoras – assim como pilotos ou

guarda-redes – precisam de desenvolver abordagens que lhes
permitam focar e manter uma
perspetiva mais clara, procurando pela situação mais ampla. Precisam de capacidades
para explorar as vantagens da
concentração - profundo conhecimento técnico, estreitas relações com os clientes e insights, e
importantes parcerias com fornecedores. Mas também devem
pensar como um empreendedor,
observando a sua indústria pela
parte externa e imaginar como
pode ser disruptiva.

E, como se isso não fosse difícil
o suficiente, como podem também garantir que as informações possam ignorar os filtros
de outros elementos do sistema
imunológico corporativo?
Uma maneira é mobilizar várias
mentes no trabalho. O fornecimento de ideias o mais amplamente possível ao maior número
possível de pessoas aumenta o
leque de opções. A pesquisa de
difusão é poderosa, especialmente para identificar novas trajetórias e direções inesperadas.
A pesquisa mostra cada vez mais

As organizações inovadoras – assim como pilotos ou
guarda-redes – precisam de desenvolver abordagens
que lhes permitam focar e manter uma perspetiva
mais clara, procurando pela situação mais ampla

É uma tarefa difícil. Como é qua
as organizações podem gerir
isto? O diagnóstico é bom, mas
a prescrição parece exigir olhos
na parte de trás da cabeça - e
nas laterais também! Como podem desenvolver uma matriz de
antenas capaz de captar sinais
fracos e obter esses sinais pelo
menos até ao centro principal
de processamento e avaliação?

que o “crowdsourcing” de ideias
- seja através da mobilização de
insights de colaboradores através de programas de inovação
de elevado envolvimento ou
ampliando o trabalho com fornecedores, clientes ou o mundo
- oferece um recurso poderoso
para o “front end “da inovação.
Ideias de crowdsourcing também podem ajudar com o de-

safio do sistema imunológico.
Pode ajudar a agir como um
contador para as tendências da
organização em focar e ampliar
o que já entende. A sabedoria
das multidões é também uma
maneira poderosa de avaliar e
explorar ideias radicais e estão
a tornar-se numa adição importante à caixa de ferramentas de
gestão de portfólio.
E grande parte da abordagem
“ágil” da inovação enfatiza a
importância da prototipagem,
usando métodos “explorar e
aprender” para ajudar a construir uma imagem viável e funcional dos campos emergentes
e manter o foco aberto por mais
tempo, permitindo um grau de
exploração em torno de novas
direções. Mais uma vez, praticar isso entre as comunidades
permite uma interação diversificada. Traz importantes informações e perceções que são facilmente perdidas numa abordagem mais focada.
Nenhuma dessas discussões elimina a necessidade de um modelo de inovação “mainstream”,
que mantenha o foco na sustentação e aprimoramento da inovação. Mas isso pode fornecer a
capacidade adicional na próxima vez que o atacante da equipa
adversária estiver à beira da caixa de penalidade de inovação.
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EDITORIAL

Os novos desafios das cidades
FRANCISCO
JAIME QUESADO
Economista e
Gestor, Especialista
em Inovação e
Competitividade

A

s cidades são cada vez
mais o espaço público
onde a intervenção individual se cruza com a manifestação coletiva de forma pensada e estruturada mas também
informal e criativa. Desde as
cidades digitais às cidades inteligentes, a afirmação de uma
agenda aberta, centrada na
colaboração entre pessoas e
na construção competitiva de
novas soluções geradoras de
valor global. As cidades são e
devem ser cada vez mais comunidades onde o sentido da
partilha deve ser a base de
uma ideia nova de modernidade estratégica e bem-estar
comum.
A aposta que cada vez mais se
faz nas cidades, como espaços inteligentes com soluções
de habitat nova geração, utilização partilhada das tecnologias de informação e dinamização de novos contextos
de mobilidade estratégica, é
um passo central no reforço
da convergência assumida
dos novos índices de qualidade de vida e desenvolvimento sustentado. As nossas
cidades assumem-se como
uma plataforma dinâmica de
encontro de civilizações, línguas, ideias e gerações, projetando o futuro com entusiasmo e cimentando o papel dos
atores do conhecimento e da
criatividade na mobilização
de soluções inteligentes para
os problemas complexos dum
tempo exigente e difícil. Mas

importa perceber o contexto
desta aposta.
De facto, na Europa das Cidades e Regiões, onde a aposta
na inovação e conhecimento
se configura como a grande
plataforma de aumento da
competitividade à escala global, os números sobre a coesão
territorial e social traduzem
uma evolução completamente distinta da ideia de cidade
que queremos cada vez mais. A
excessiva concentração de ativos empresariais e de talentos
nas grandes metrópoles, como
é o caso da Grande Lisboa,
uma aterradora desertificação
das zonas mais interiores, na
maioria dos casos divergentes
nos indicadores acumulados
de capital social básico, suscitam muitas questões quanto à
verdadeira dimensão estruturante de muitas das apostas
feitas em matéria de investimentos destinados a corrigir
esta “dualidade” de desenvolvimento do país ao longo dos
últimos anos.
Apesar da relativa reduzida
dimensão do país, não restam dúvidas de que a aposta
numa política integrada e sistemática de cidades médias,
tendo por base o paradigma
da inovação e do conhecimento, com conciliação operativa
entre a fixação de estruturas
empresariais criadoras de riqueza e talentos humanos
indutores de criatividade, é o
único caminho possível para
controlar este fenómeno da
metropolização da capital que
parece não ter fim. O papel das
universidades e institutos politécnicos que nos últimos 25
anos foram responsáveis pela
animação de uma importante

parte das cidades do interior,
com o aumento da população
permanente e a aposta em novos fatores de afirmação local,
está esgotado. Importa por
isso apostar em novos centros
de competência, associados
de forma partilhada à bandeira da economia digital, com
foco numa cadeia de valor de
futuro.
As cidades têm que ser o
compromisso entre a história
e o futuro, conciliando arte
e ciência como fatores complementares de uma nova
competitividade aberta e participada. Precisamos que o
espaço público defendido por
Daniel Innerarity seja a marca
reconhecida de uma nova participação coletiva sustentada
na força da palavra e na liberdade das ideias. E precisamos
que as start-ups que inundam
as zonas centrais das nossas
cidades sejam o selo de uma
nova modernidade inteligente, assumida à escala global e
capaz de fazer dos talentos a
sua matriz de referência para o
futuro. As cidades passam assim a ser zonas de tolerância
positiva, onde a classe criativa de Richard Florida sabe o
caminho que tem seguir para
ver o seu papel coletivo reconhecido.
As cidades são o motor de um
capital social mais competitivo
mas também mais coeso. Com
as cidades pretendemos dar à
sociedade um novo desafio de
encontro entre pessoas e entre comunidades. As cidades
do nosso (des) contentamento
devem ser a resposta certa aos
desafios que todos, enquanto
cidadãos, temos num tempo
moderno único.

Será que o espirito empreendedor está
a esmorecer nos nossos jovens? Talvez
não, mas poderíamos pensar que sim,
pois poucos noticias surgem para nos
demonstrar que essa capacidade está
viva e no bom caminho.
Se analisarmos as noticias mais recentes veiculadas na comunicação social,
o destaque é dado principalmente ao
crime, ao desporto (sem particularizar o
quase único que é noticiado) e a politica. Existem alguns programas que se vão
dedicando a destacar algumas iniciativas de jovens empresas, mas que são relegados para horários sem qualquer tipo
de relevância em termos de audiências
e de públicos a atingir, parecem mais
destinado a cumprir com uma qualquer
obrigação de transmissão obrigatória,
em função de um subsídio recebido.
Independentemente das razões económicas, esta deveria ser uma missão
nacional integrada de comunicação,
com um caráter regular pelas diferentes
entidades, para que exemplos reais de
empreendedorismo e de inovação desenvolvidos por alguns “teimosos” que
acreditam poder levar o seu projeto a
bom porto fossem replicados com o objetivo de motivar mais pessoas a acreditarem em si próprias.
Todos temos caraterísticas diferentes
em termos motivacionais, mas existem
capacidades que podem ser treinadas,
desenvolvidas e melhoradas para tirar o
que de melhor cada um poderia fazer. É
certo que isso implica uma alteração de
paradigma educacional e essa mudança
só se vê a longo prazo, não se vê num
ciclo eleitoral, mas, se alguém quiser
efetivamente criar um lugar na nossa
história, terá de pensar a longo prazo e
não no curto prazo, como continuamos a
demonstrar com exemplo às novas gerações de que o imediato (existem situações que assim se exige) é o resultado
que importa.
Enquanto não pensarmos um pouco
mais à frente, o que se pede às gerações
de futuros empreendedores torna-se
difícil, pois não se conseguiu criar uma
cultura com esse objetivo.
Boa leitura
Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt
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Fundamentos de Axiomatic Design

Parte 5 – Classificação de Projetos Segundo a Teoria Axiomática
Fundamentos de Axiomatic Design
de Projeto
Parte 5 – Classificação de Projetos Segundo a Teoria Axiomática de Projeto
turbar mais do que um requisito
HELENA V. G. NAVAS
Segundo a Teoria Axiomática de Projeto, um projeto pode ser desacoplado (cada requisito
Professora da Universidade
funcional). Essa classificação reé satisfeito por ajuste de um único parâmetro de projeto), desacoplável (a
Nova defuncional
Lisboa,
flete-se em respetivas matrizes
Investigadora
do UNIDEMI, entre os requisitos funcionais é garantida se os parâmetros de projeto forem
independência
e equações
de projeto.
Especialista em Inovação
ajustados seguindo uma sequência
apropriada)
ou acoplado (se o ajuste de qualquer dos
Sistemática e TRIZ
Segundo a Teoria Axiomática

de Projeto, um projeto

parâmetros de projeto perturbar mais do que um requisito funcional). Essa classificação
pode ser desacoplado, desacoplável ou acoplado
Considera-se,
reflete-se em respetivas matrizes
e equaçõespor
de exemplo,
projeto. uma
matriz de transformação, ou MaConsidera-se, por exemplo, triz
uma
de matriz
Projeto,de
de transformação,
dimensão m x ou Matriz de Projeto, de
dimensão
x n, em
que m = nn,=em
3: que m = n = 3:
egundo a mTeoria
Axiomática de Projeto, um proje⎧ RF1 ⎫ ⎡ A11 A12 A13 ⎤ ⎧ PP1 ⎫
RF1 = A11 ∙ PP1
to pode ser desacoplado
Matriz de Projeto, de dimensão
⎪⎪
⎪⎪ ⎢
⎪⎪
⎥ ⎪⎪
RF2 = A21 ∙ PP1 + A22 ∙ PP2
(cada requisito funcional é sam x n.
⎨ RF2 ⎬ = ⎢ A21 A22 A23 ⎥ ⎨ PP2 ⎬
RF3 = A31 ∙ PP1 + A32 ∙ PP2 + A33 ∙ PP3
tisfeito por ajuste de um único
⎥⎪
⎪
⎪ ⎢
⎪
parâmetro de projeto), desacoSe a matriz de projeto for diago⎩⎪ RF3 ⎭⎪ ⎢⎣ A31 A32 A33 ⎥⎦ ⎩⎪ PP3 ⎭⎪
nal, o projeto será desacoplado:
Se nenhum dos elementos da
plávelonde:
(a independência entre os
onde:
RF1 = A11 ∙ PP1
matriz de projeto for nulo, o prorequisitos funcionais
é garanti{RF} – vetor
dos requisitos
funcionais, de dimensão m;
{PP} – vetor
parâmetros
projeto,
dimensãofunn;
RF2 = A22 ∙ PP2
jeto será acoplado:
{RF} –dovetor
dosde
requisitos
da se os parâmetros
de dos
projeto
[A] – matriz
de transformação,
de Projeto,
de dimensão
x
n.
cionais,ou
deMatriz
dimensão
m;
RF3 = Am
∙
PP
forem ajustados
seguindo
uma
33
3
{PP} – vetor dos parâmetros do
RF1 = A11 ∙ PP1 + A12 ∙ PP2 + A13 ∙ PP3
sequência apropriada) ou acomatriz
dede
projeto
for diagonal,
o projeto
será desacoplado:
Se a matriz de projeto for trianguRF2 = A21 ∙ PP1 + A22 ∙ PP2 + A23 ∙ PP3
projeto,
de dimensão
n;
pladoSe
(sea o
ajuste
qualquer
lar, o projeto será desacoplável:
RF3 = A31 ∙ PP1 + A32 ∙ PP2 + A33 ∙ PP3
[A] – matriz de transformação, ou
dos parâmetros de projeto perRF1 = A11 · PP1

S

RF2 = A22 · PP2
RF3 = A33 · PP3

Como é que é possível manter a sanidade
RF =tempos
A · PP
mental nestes
difíceis?

Se a matriz de projeto for triangular, o projeto será desacoplável:
1

11

1

RF2 = A21 · PP1 + A22 · PP2

Como Sobreviver na Selva Empresarial, alguns segredos e técnicas básicas
RF3 = A31 · PP1 + A32 · PP2 + A33 · PP3
para a gestão feliz e com sucesso. Terá acesso a vários aforismos, algumas
análises em profundidade e uma boa dose de comentários provocadores.
Se nenhum dos elementos da matriz de projeto for nulo, o projeto será acoplado:
Este livro é uma compilação de algumas táticas que poderá usar, não apenas para sobreviver,
também
na selva empresarial. A
RFmas
· PP1 + A12para
· PP2 +ter
A13sucesso
· PP3
1 = A11
sua intenção é divertir,
entreter
e
educar.
Contém
algumas pérolas de
RF2 = A21 · PP1 + A22 · PP2 + A23 · PP3
sabedoria dirigidas a gestores e empresários de todas as cores, tamanhos e
RF3 = A31 · PP1 + A32 · PP2 + A33 · PP3
formas. Quer os que
ainda só aspiram vir a sê-lo, quer os que já o são e até
os que já estão cansados de o ser ou já se aposentaram.

Autor: Ashok Kumar Bhatia | Pags.:160 | P.V.P.: €12
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Os europeus pretendem
abolir o horário de verão

Escala estável do Google
rumo a 1 bilião de USD

Quando a Google Inc. foi fundada,
há 20 anos, em setembro de 1998,
nem os mais otimistas esperavam
que a empresa, construída por
dois estudantes de Stanford, estivesse entre as empresas mais valiosas do mundo, 20 anos depois.
Em agosto de 2004, quando a
Google divulgou uma avaliação
de mais de 20 milmilhões de usd,

parecia improvável que a empresa valesse quase 40 vezes mais e
se aproximasse de uma avaliação
de 1 bilião de usd até 2018.
O gráfico que se segue ilustra
a subida relativamente estável
da capitalização de mercado da
Google/Alphabet desde o seu IPO
em agosto de 2004 até ao momento.

A poderosa ascensão do Ninja

Numa consulta online sobre o
tema da abolição do horário
de verão, os entrevistados na
União Europeia foram esmagadoramente a favor da abolição
da mudança do relógio duas
vezes por ano.
A consulta pública registou
o maior número de respos-

tas já recebidas em qualquer
consulta pública da Comissão
Europeia. Quanto ao motivo
pelo qual tantos europeus não
aprovam o horário de verão,
a Comissão apontou para os
efeitos adversos à saúde como
uma possível razão para não
aprovar a prática.
Em abril, quando o jogador do
Twitch “Ninja” jogou num evento do Fortnite em Las Vegas, o
livestream alcançou um pico de
667.000 espectadores em simultâneo – um novo recorde. Ninja,
cujo nome real é Richard Tyelr
Blevins, conta com 10,8 milhões
de seguidores no Twitch e 17,4
milhões de subscritores no YouTube.

Como mostra o gráfico, além da
quantidade enorme de subscritores, o Ninja apresenta números incríveis de visualizações de
vídeos – acumulou mais de 1,23
mil milhões no YouTube e 298,71
milhões no site de streaming,
Twitch. A sua rápida ascensão a
este nível também é incrível, sendo que, há menos de um ano, não
era conhecido.
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Com que frequência os smartphones “telefonam para casa”?
Como a maioria deve ter conhecimento, os smartphones possuem
a capacidade de recolher muitas
informações sobre os seus utilizadores. Mas com que frequência
os nossos dispositivos móveis
realmente “telefonam para casa”
e compartilham informações
com o Google e a Apple?
De acordo com um novo estudo
realizado pelo professor Douglas
C. Schmidt, professor de Ciência
da Computação na Universidade
Vanderbilt, e publicado pela Digital Content Next, o Google, em
particular, gosta de estar atento
aos utilizadores. O estudo analisou com que frequência os
smartphones android e os iPhones enviam informações para os
servidores do Google e da Apple
durante um período de 24 horas,
distinguindo entre a quantidade
de dados recolhidos no modo
inativo e durante a utilização
normal. Os resultados são bem

claros: mesmo quando não são
usados, os smartphones Android
enviam informações à Google
cerca de 40 vezes por hora, em
comparação com os iPhones,
que enviam informações para
os servidores da Apple apenas

O potencial (ainda inexplorado)
da realidade aumentada

A aquisição da Akonia Holographics pela Apple, uma pequena
empresa do Colorado especializada em lentes de vidro inteligentes, aumentou rumores de
que a Apple está a trabalhar em
óculos de realidade aumentada que podem complementar
e eventualmente substituir o
iPhone no futuro. O CEO da Ap-

ple, Tim Cook, expressou muitas
vezes o seu interesse na realidade aumentada e a sua crença de que a tecnologia acabaria
por moldar a nossa vida quotidiana. Além disso, em 2017, a sua
empresa introduziu o ARKit para
facilitar o desenvolvimento de
aplicativos de RA para dispositivos iOS.

4 vezes por hora. Durante a utilização normal, esse total sobe
para 90 solicitações de informações por hora para smartphones
Android, em comparação com 18
para iPhones. Curiosamente, o
Google até recolhe mais dados

de utilizadores do iPhone do que
a própria Apple. Isso, no entanto,
só funciona quando o smartphone está a ser utilizado. No modo
inativo, os iPhones raramente
comunicam com os servidores do
Google.

Facebook What? Facebook Watch!

Um ano depois de lançar o Facebook Watch nos Estados Unidos,
o Facebook anunciou que irá
disponibilizar a plataforma de
video-on-demand em todos os
lugares. Projetado para “oferecer
às pessoas uma nova maneira de
descobrir ótimos vídeos e interagir com amigos, criadores e
outros fãs”, o Watch adiciona um
elemento social ao consumo de

vídeo, além de proporcionar ao
Facebook um outlet para os seus
programas originais.
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A China é um ponto “cego” da Google (por enquanto)

A Google procura entrar novamente no mercado chinês de motores de busca após a empresa
decidir abandonar o mercado há
oito anos, citando repetidos ataques cibernéticos, a vigilância de
ativistas de direitos humanos e
a censura como razões para esta
medida drástica. De acordo com
um relatório do New York Times, a
Google está agora a tentar reverter essa decisão e já está a trabalhar num motor de busca censurado para a China, que bloquearia
sites e termos de pesquisa na lista negra do governo chinês.
Um retorno à China não seria

uma grande surpresa porque,
apesar das questões sobre censura e direitos humanos, é um
mercado gigantesco que poucos
players globais que procuram
crescimento podem dar-se ao

98% dos utilizadores de internet
chineses são utilizadores móveis

O governo chinês anunciou que
a população da internet do país
acaba de ultrapassar um marco importante: 802 milhões de
pessoas utilizam ativamente a
Internet na China, 57% da população, de acordo com o CNNIC,
que integra o Ministério da Indústria e Educação.
A título de comparação, os Estados Unidos têm cerca de 300

milhões de utilizadores de Internet.
Curiosamente, 788 milhões de
pessoas são utilizadores móveis, 98% da base de utilizadores do país. Isso mostra o quão
eficiente foi a implantação da
cobertura de rede na China e
como a tecnologia móvel se
tornou uma parte vital da vida
quotidiana em todo o país.

luxo de ignorar. No entanto, voltar
para o mercado chinês não será
fácil para o maior prestador de
motores de pesquisa do mundo.
Os internautas chineses vivem
no que pode ser descrito como

um universo online paralelo, utilizando serviços chineses como o
WeChat, o Alibaba e, em termos
de pesquisa, o Baidu, quando o
resto do mundo usa o Facebook,
Amazon e Google.

Gastos em segurança da informação
para alcançar um recorde
de 114 mil milhões de dólares em 2018

Atualmente, os ataques cibernéticos e fraudes online são crescentes e há cada vez mais necessidade
de proteger informações privadas
ou confidenciais online. Assim, as
organizações privadas e públicas,
bem como indivíduos, despendem
milhões para manter as informa-

ções seguras.
De acordo com as estimativas mais
recentes da Gartner, as despesas
mundiais com produtos e serviços
de segurança da informação alcançarão 114 mil milhões de usd este
ano, acima dos 102 mil milhões de
usd registados em 2017.
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O escândalo do Facebook
reduz a confiança nas
empresas de “media” social

Já se passaram quase seis meses
desde o escândalo que envolveu
o Facebook, a Cambridge Analytica e a extração ilegal de dados de
utilizadores e a maior empresa de
“media” social do mundo está ainda a lidar com as consequências.
Depois de sofrer a maior perda de
valor de mercado de qualquer empresa dos EUA, num único dia no
final de julho, o preço das ações
da empresa ainda não recuperarou. No entanto, o Facebook precisa de encontrar uma maneira de

recuperar a confiança do público.
Afinal, se as pessoas já não estão
dispostas a compartilhar informações no Facebook, todo o modelo
de negócios da empresa está arruinado. Curiosamente, a maioria
dos entrevistados (55%) ainda utiliza o Facebook da mesma maneira
que utilizavam antes do escândalo
dos dados, 23% publicam menos,
20% alteraram as suas configurações de privacidade e apenas 8%
excluíram a sua conta em resposta
ao que aconteceu.

Os telemóveis que emitem
mais radiação

Atualmente, para a maioria das
pessoas, o seu smartphone está
ao alcance 24 horas por dia. Com
esse nível de proximidade e uso,
muitos não se conseguem livrar
da sensação de estarem a causar
danos a si mesmos a longo prazo.
Embora as pesquisas longitudinais conclusivas sobre os efeitos
da radiação do smartphone sejam
ainda difíceis de encontrar, para

aqueles que se querem proteger,
este gráfico mostra os smartphones que emitem a maior parte da
radiação quando estão juntos ao
ouvido. O Escritório Federal Alemão de Proteção contra Radiação
(Bundesamt für Strahlenschutz)
possui uma base de dados abrangente de smartphones - novos e
antigos - e o nível de radiação que
estes emitem.

A lacuna de geração no consumo de TV
De acordo com o Total Audience Report mais recente da Nielsen, a televisão ainda é o meio
eletrónico mais utilizado pelos
adultos dos EUA. Em média, os
americanos com 18 ou mais anos
despendem quase cinco horas
por dia a assistir TV, ultrapas-

sando facilmente as duas horas
e 20 minutos que interagem com
o smartphone num dia normal.
Embora parte dessa diferença
possa ser explicada pelo facto de muitas pessoas com mais
de 65 anos serem reformadas e,
como consequência, possuem

mais tempo para assistir televisão, o facto de pessoas mais
jovens utilizarem serviços de
streaming como Netflix e Amazon Prime Video em lugar de assistir TV “tradicional” provavelmente desempenha um papel

importante na explicação dessa
diferença. Este último é apoiado
pelos resultados do ano passado, que apresentaram um declínio gradual no consumo de TV
entre a faixa etária 18 a 24 anos
entre 2011 e 2017.
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Um guia
para a avaliação
de programas
de Formação de
Capital Humano
para a Ciência,
Tecnologia e Inovação
Diego Aboal, Marcelo Perera, Ezequiel
Tacsir & Maren Vairo
Fornecemos um guia prático para a
avaliação de impacto de programas
de Formação de Capital Humano para
a Ciência, Tecnologia e Inovação (STI).
Este documento aborda desafios específicos que surgem ao avaliar este tipo
de programas, debatendo a sua lógica,
as vantagens e desvantagens das diferentes fontes de informação, as estratégias que podem ser apropriadas para
a avaliação e a adequação da aplicação
dos diferentes métodos experimentais
e quase-experimentais disponíveis.
Para cada técnica, o documento destaca as características e premissas, os
pontos fortes e fracos e as questões
práticas relacionadas com a sua aplicação aos programas de formação em
capital humano para STI. Além disso,
são abordadas algumas questões específicas, como por exemplo o tempo
após o qual os efeitos e externalidades
se devem materializar. A discussão é
baseada em exemplos específicos de
avaliações existentes.

20

O que pensa sobre robôs?
13th European Conference on
Innovation and Entrepreneurship
Aveiro, Portugal

26

International Congress on
Entrepreneurship, Technology,
Innovation and Design
Lüleburgaz, Turquia

Sabia que 82% dos operários estão preocupados
com a robotização? Bruce Stokes, especialista em
atitudes económicas globais no Pew Research Center,
partilhou as suas pesquisas sobre a mudança do
sentimento em relação a novos atores no mercado de

A corrida por uma inteligência
geral artificial: implicações
para políticas públicas
Uma corrida para a inteligência artificial geral (IAG)
seria prejudicial e representaria até uma ameaça
existencial à humanidade se resultasse numa IAG
hostil. Neste artigo, é desenvolvido um modelo de
concurso all-pay para derivar implicações para a
política pública, por forma a evitar tal resultado.
Está estabelecido que num winner-takes all race,
onde os players devem investir em I&D, apenas
participarão as equipas mais competitivas. Dada a
dificuldade da IAG, é improvável que o número de
equipas concorrentes seja elevado.
As futuras pesquisas são necessárias para elaborar
o projeto de sistemas de contratação pública de
inovação de IA e para ajustar adequadamente os
quadros legais que sustentam a inovação high-tech,
em particular a lidar com patentes criadas pela IA.

27

The Second International
Conference on Future of Tourism:
Innovation, Entrepreneurship and
Sustainability
Mersin, Turquia

OUTUBRO 2018

4

1st International Symposium on
Graduate Research in Science
Focus on Entrepreneurship and
Innovation
Istanbul, Turquia
Divulgue os seus eventos relacionados
com Inovação e empreendedorismo
Contacte-nos!

ISPIM CONNECTS FUKUOKA
Creating connections between people
and organisations who are passionate
about Innovation Management
2-5 DECEMBER 2018 - Fukuoka, Japan

https://www.ispim-connects-fukuoka.com/

Conferência Ibérica
de Empreendedorismo
E
II Jornadas de Emprendimiento
en las universidades
Salamanca
15 e 16 novembro

Página 13

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N. 96 | SETEMBRO | 2018

Inovar é fazer crescer o futuro

FINANCIAR A INOVAÇÃO

C

omo definição, inovação
significa novidade ou renovação, referindo-se a
uma ideia, método ou objeto
que é criado e que pouco se
parece com padrões anteriores.
É uma expressão que tem estado constantemente na ordem
do dia, como o segredo que tirará da crise as empresas que não
são capazes de ultrapassar os
obstáculos e contratempos que
vivem diariamente, por causa
da crise, concorrência, globalização, etc., que fragiliza os alicerces empresariais construídos
e alcançados, e que a todo o
momento ameaçam desmoronar-se.
Como em quase todos os filmes,
em que o enredo se centra na
luta do bem contra o mal, aparecendo, finalmente, um “herói”
que consegue o que parecia impossível., fazendo renascer as

cinzas da esperança, deixando
as tormentas do Cabo Bojador
até chegar à Terra Prometida.
Efetivamente, e no mundo empresarial, casos há em que os
ditos heróis estiverem presentes nos momentos menos bons
das suas empresas, comungando de um ponto comum: a
inovação
e a qualidade
dos
seus produtos e serviços, que
fazem com
que sejam
exemplos a
considerar,
para os empresários que vivem
num quase permanente estado
de incerteza e desânimo perante os problemas que colocam
em risco a sustentabilidade dos
seus negócios.

Para evitar este tipo de problemas, muitas das empresas
que conseguiram e conseguem
escapar das crises viram a inovação como uma oportunidade de fazer mais e melhor, em
alguns casos com menos, e de
forma pró-ativa, dando o corpo
ao manifesto e optando por investir e inovar, em vez
de ficarem
de braços
cruzados
à
espera
que o tempo resolva
fazer, uma
vez mais, de
salvador dos oprimidos e fracos.
Nem sempre com os apoios devidos e merecidos por parte de
quem tem o poder de decidir,
estas empresas têm o condão
de diariamente fazerem o “mi-

lagre” da multiplicação, mantendo um nível de crescimento
que faz com o que o trabalho
árduo compense e seja motivo
de orgulho. A inovação tornou-se assim a “cereja no topo do
bolo” e, por muito sinuoso que
seja o caminho, cria aumentos
de competitividade e pode ser
considerada uma fator fundamental no crescimento económico das empresas, em particular, e do sistema económico, em
geral.
A inovação gera emprego, competividade, entusiamo e cria um
sentimento de dever cumprido,
tudo fatores que ajudam a que
a tão propalada crise se desvaneça e se vá diluindo no tempo,
até que não seja mais que uma
má recordação de um longínquo
passado.
Luís Archer – Consultor
luismariaarcher@iol.pt
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