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Há cerca de dez anos, 
soube que o Jorge Tei-
xeira tinha ingressado 
no programa de MBA na 
Georgetown University, 

em Washington, DC. Contactou-me 
na sequência da leitura do meu livro 
“Business Innovation in the 21st Cen-
tury”, através do meu coautor. Jorge 
reconheceu a necessidade de criar 
uma cultura de inovação em Portu-
gal. Na sua opinião, Portugal era há 
muito tempo um gigante adormeci-
do, apercebendo-se em muitos casos 
da monotonia com que algumas pes-
soas viviam as suas vidas e executa-
vam as mesmas tarefas diariamente. 
Assim, verificando o impacto de uma 
população envelhecida, desacelera-

ção da economia e jovens sem ins-
piração, tomou a iniciativa de fazer 
algo a esse respeito. Decidiu então 
traduzir a “Inovação Empresarial no 
Século 21” em Português e iniciar a 
discussão sobre o tema da inovação.
Como autor, eu adorava que o meu li-
vro fosse traduzido para português e 
o seu lançamento formal foi agenda-
do para novembro de 2008. Viajei para 
Portugal para participar na cerimónia 
de lançamento organizada pelo Gru-
po Editorial Vida Económica. Obriga-
do aos irmãos Miguel e João Luís de 
Sousa, por disponibilizarem o meu li-
vro sobre inovação em Portugal. Além 
de toda a diversão de lançar um livro, 
vi Portugal como a cultura que des-
cobriu uma grande parte do mundo e 

que agora se esforçava para se redes-
cobrir. Achei o povo português muito 
simpático, instruído e trabalhador. No 
entanto, os jovens procuravam um ca-
minho para o sucesso, em sequência 
de haver uma economia em dificulda-
des e fatores fora do seu controlo.
O livro “Business Innovation in the 
21st Century” foi lançado e obteve 
uma boa resposta. Compartilhámos o 
nosso conhecimento sobre inovação 
com pessoas em vários eventos. Du-
rante as visitas de acompanhamento, 
proporcionámos palestras do Algarve 
a Viana do Castelo e, claro, no Porto, 
onde foi apresentado. 
Eu acho que as pessoas estão sempre 
interessadas em aprender mais sobre 
inovação. A população portuguesa es-
tava interessada em reverter a econo-
mia e pretendia desempenhar o seu 
papel na reconstrução da economia 
portuguesa. Voltei a Portugal para dar 
uma aula de inovação na Lipor e até 
uma palestra para clientes da Sonae 
em Toulouse, em França. 

A minha jornada em Portugal 
- Inovação para o Empreendedorismo

Lançamento do livro Inovação 
Empresarial, em 2008

http://www.vidaeconomica.pt
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 Enquanto Portugal vivia a sua re-
cuperação económica, mudei-me 
de Chicago para uma economia em-
preendedora florescente e impulsio-
nada pela inovação, em Silicon Valley, 
que é considerada uma das dez prin-
cipais economias mundiais. 
Ainda existe muito para aprender na 
aplicação da inovação na criação de 
valor monetário. Numa das minhas 
aulas de empreendedorismo em Sili-
con Valley, tinha uma menina de cinco 
anos, que fazia perguntas sobre como 
iniciar uma nova empresa. Embora 
não pudesse pronunciar a palavra 
empreendedora, não deixou de me 
surpreender a sua vivacidade. Nou-
tro evento relativo ao lançamento de 
ideias de financiamento que eu orga-
nizei, dois alunos de 7 e 8 anos efetua-
ram melhores apresentações do que 
os apresentadores mais velhos. Essa 
é a ideia e cultura empreendedora de 
Silicon Valley, onde todos tentam criar 
algo novo, e a lei permite-lhes procu-
rar ideias fora dos seus empregos. As 
empresas respeitam a liberdade dos 
colaboradores fora do seu local de 
trabalho. 
Uma das razões é que, a partir de no-
vas descobertas e soluções, até os 
atuais empregadores podem bene-
ficiar e até mesmo investir nele para 
obter maior sucesso. Por exemplo, 
todas as grandes empresas, como a 
Cisco, Google ou Intel, investem em 
ideias dos seus ex-colaboradores. 

Todo o mundo é impulsionado pelo 
sucesso, não permanecendo presos à 
concorrência. A velocidade da inova-
ção e do empreendedorismo é impor-
tante, pois, como Bill Gates comparou, 
o prazo de validade da inovação é 
tempo de vida da banana.
A “Revista de Inovação e Empreen-
dedorismo”, lançada pelo meu amigo 
Jorge Teixeira em colaboração com o 
Grupo Editorial Vida Económica, ce-
lebra a sua 100ª edição. Esta é uma 
grande conquista e contribuição para 
a inovação em Portugal. Precisamos 
da liderança de pessoas como o Jorge 
para impulsionar o empreendedoris-
mo, para que os jovens portugueses 
sigam a sua paixão e criem um futuro 
emocionante. Hoje, a Internet tornou-
-se um equalizador global e o futuro 
não é mais limitado pelo passado. 
Em lugar disso, o passado será um 
trampolim para redescobrir o poder 

do povo português e descobrir novas 
fronteiras tecnológicas e sociais para 
aumentar a prosperidade e melhorar 
a qualidade de vida.
Os portugueses são exploradores por 
natureza. Vamos liberalizar o poder 
da sua paixão e dar-lhes o que pre-
cisam. Parabéns, Jorge, pela sua per-
severança e trabalho altruísta. Este é 
um exemplo de empreendedorismo 
social no seu melhor. Sinto-me lison-
jeado por fazer parte da sua jornada. 
Amo Portugal e o seu povo. 

PRAVEEN 
GUPTA 

Engenheiro, 
empresário, 
escritor, 
educador e 
executivo, 
reside em 
Silicon Valley, 
Califórnia. 
Ensina gestão 
da inovação na 
San Jose State 
University 
e gosta de 
orientar 
startups no 
seu tempo livre. Praveen trabalha na 
Stephen Gould Corporation. É autor de 14 
livros, centenas de artigos e ex-editor-
chefe fundador do International Journal 
of Innovation Science e do newsletter 
Startup Edge em Silicon Valley. 

Pode ser contactado em 
guptapraveen@hotmail.com
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Quando celebramos algo im-
portante nas nossas vidas, 
esses momentos são par-
ticularmente importantes, 

pois algumas destas celebrações não 
são de uma só pessoa, mas de um 
conjunto de pessoas que persisten-
temente contribuem de uma forma 
desinteressada para que este projeto 
se mantenha vivo.
Hoje celebramos o nosso número 100.
Sem dúvida um marco importante na 
divulgação de artigos, metodologias 
e outros temas relacionados com o 
empreendedorismo e a inovação. Ao 
longo destes quase 10 anos, tivemos 

o privilégio de contar nas nossas pá-
ginas com inúmeras personalidades 
portuguesas, mas também destacadas 
figuras mundiais da área da inovação, 
que sempre que solicitadas, disseram 
presente.
Este projeto nasceu numa altura em 
que o tema ainda era pouco abordado 
e um pouco marginal na cena edito-
rial. Pensamos ser a única publicação 
exclusivamente dedicada à inovação e 
ao empreendedorismo que é publica-
da de uma forma regular e gratuita em 
Portugal.
Estamos sempre abertos a publicar ar-
tigos e notícias dentro destes temas, 
sejam eles sob a perspetiva empresa-
rial ou sob o ponto de vista científico, e 

continuaremos a estar abertos sempre 
que nos seja solicitado.
Não sei se virão mais 100 edições, mas, 
enquanto por cá estivermos, acredi-
tamos que o nosso objetivo inicial se 
mantém e agradecemos por isso aos 
nosso leitores os comentários que re-
cebemos.
Para não ser exaustivo nos agrade-
cimentos, quero personificar o meu 
agradecimento naqueles que se man-
têm desde o início, ou quase, e que 
continuam a acreditar neste projeto. 
À Helena Navas, ao Jaime Quesado, ao 
Luís Archer e ao Praveen Gupta, o meu 
sincero agradecimento por acredita-
rem e fazerem parte da I&E.
Um Bom Ano de 2019. 

Compre já em http://livraria.vidaeconomica.pt
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Economista e Gestor, Especialista em Inovação
e Competitividade

A Newsletter “Inovação e 
Empreendedorismo” (NIE)  
– que celebra o seu 100º 
número – tem sabido ao 
longo destes anos assu-

mir-se como uma verdadeira plata-
forma aberta de aposta na inovação 
e empreendedorismo, constituindo  
um contributo  importante para a 
renovação das dinâmicas de criação 
de valor na economia portuguesa. 
Em tempo de grande competição in-
ternacional, com a maior parte dos 
setores de atividade confrontados 
com o imperativo da reinvenção, a 
dinamização duma nova agenda de 
valor é fundamental para o futuro, 
assente numa nova aposta nos ta-
lentos disponíveis.  
A Inovação e o Empreendedorismo, 
como projetos integrados de base 
inovadora, acabam por ser um impor-
tante teste à capacidade de encontrar 
novas soluções associadas a uma me-
lhor utilização dos recursos, criando 
condições para uma nova aposta para 
o futuro.  Celebremos a Inovação e 
Empreendedorismo – por isso a NIE 
está de parabéns!!!
Diferentes atores (municípios, uni-
versidades, associações empresa-

riais, entre outros) desempenham 
um papel central na dinamização de 
soluções inovadoras para a inovação 
e empreendedorismo. O exemplo de 
promoção e dinamização ativa da 
NIE tem constituido um laborató-
rio único para a consolidação duma 
mensagem absolutamente central 
para o futuro do nosso país. Trata-se 
dum movimento de “aglomeração de 
base” da sociedade civil, numa lógi-
ca de “eficiência coletiva” em que a 
capacidade regional de afirmar capa-
cidades numa lógica mais global vem 
ao de cima. Os objetivos estratégicos 
de potenciar dimensão para o futuro 
são claramente um exemplo de exa-
me à capacidade efetiva do país de 
“agarrar” o desafio da competitivi-
dade duma forma estruturada e coe-
rente. Por isso a NIE tem sabido ser 
relevante.  
O sucesso da inovação e empreen-
dedorismo é importante para o futu-
ro do país. É um objetivo que não se 
concretiza meramente por decreto. 
É fundamental que a sociedade civil 
agarre de forma convicta este desíg-
nio e faça da criação destas “novas 
plataformas de competitividade” a 
verdadeira aposta estratégica cole-
tiva para os próximos anos. O que 
está verdadeiramente em causa em 
tudo isto é a assunção, por parte do 
país, dum verdadeiro desígnio es-
tratégico de alterar o modelo mais 
recente de evolução de desenvolvi-
mento e de implementar novos pro-
jetos de inovação e competitivida-
de ao longo do país, fixando dessa 
forma riqueza e talentos que dou-

tra forma tenderão a concentrar-se 
unicamente na grande metrópole. 
Apostar em projetos integrados como 
estes significa, assim, assumir de for-
ma séria o compromisso dum novo 
modelo de desenvolvimento. Nes-
te contexto, a questão surge então 
– como deverá ser operacionalizada 
a inovação e empreendedorismo ao 
longo do território? São conhecidas 
nesta matéria várias experiências in-
ternacionais, que vão dos EUA ao co-
nhecido modelo italiano, passando 
pelo modelo de organização consoli-
dado nos últimos anos em Espanha, 
através das Regiões Autónomas. Não 
há soluções universais e deve ser tido 
em conta nesta matéria a particu-
lar especificidade do nosso país e as 
competências centrais de que dispõe, 
de forma a conseguir apostar numa 
solução adequada para o futuro.
O papel do investimento direto es-
trangeiro de inovação, articulado com 
universidades e outros centros de 
competência, vai ser decisivo nesta 
área, e ao Estado caberá a inelutável 
missão de regular com rigor e sentido 
estratégico. Mas a chave do segredo 
estará na capacidade local de fazer a 
diferença. Os diferentes atores (mu-
nicípios, universidades, associações 
empresariais) terão de saber desen-
volver um verdadeiro “pacto estraté-
gico” para o futuro do seu território. 
E as opções terão que ser claramente 
assumidas. Por isso, impõe-se que a 
inovação e o empreendedorismo se-
jam a chave para uma nova agenda de 
valor. A NIE é assim um Encontro com 
o Futuro! 

Um projeto de Excelência que celebra o seu mítico número 100

Um encontro com o Futuro

http://www.vidaeconomica.pt
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Escrito a partir da experiência parlamentar do 
autor no Parlamento Europeu, este livro convida 
o leitor para uma viagem ao mundo da vigarice 
fiscal. 

Através de uma linguagem simples e acessível, é 
desbravado caminho numa área deliberadamente 
complexa onde o cidadão comum muitas vezes 
não é bem-vindo.

Este livro contribuindo para uma melhor com-
preensão por parte dos leitores desta temática, 
pretende dar passos na mobilização da opinião 
pública, não permitindo que, como aconteceu no 
passado, a questão da fraude e da evasão fiscal 
caia no esquecimento.

Novidade

NÃO PERCA!

Autor    Miguel Viegas (Deputado no Parlamento Europeu)

Págs.   112    PVP   €12.90  
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A Fraude e a Evasão Fiscal 
na União Europeia:  
do “Luxleaks” aos “Panama Papers”
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JENS-UWE MEYER
Especialista em Disrupção Digital

Situemo-nos em 2010. Como 
foi naquela época? O 
smartphone estava a ca-
minho do mass market, o 
padrão do smartphone 4G 

só estava disponível em laboratórios 
de teste e o e-commerce não era le-
vado a sério por muitos retalhistas 
estabelecidos.
Naquela época, o futurologista avisou: 
“Atenção! Tem de enfrentar a digitali-
zação!” As empresas reagiram e fize-
ram o que sempre fazem. Formaram 
departamentos. Surgiu o Chief Digital 
Officer. Muitas vezes, eram os mesmos 
responsáveis que lidavam com o tó-
pico inovação empresarial (link para 
https://innolytics-innovation.com/
what-is-business-innovation/) e ges-

tão da inovação (link para https://
innolytics-innovation.com/innova-
tion-management/).
As estratégias de digitalização da 
época tinham uma grande vantagem: 
poderia adicionar a palavra “digital” a 
praticamente tudo o que fazia na em-
presa e a empresa já estava a definir 
tendências. O Innovation Lab tornou-
-se o Digital Innovation Lab e os pro-
cessos analógicos existentes foram 
digitalizados.
Os resultados no final da década: o 
sector de retalho enfrentava gran-
des problemas, a indústria automó-
vel estava apenas a começar a su-
perar as tecnologias mais pesadas, 
como o diesel, e as primeiras finte-
chs (start-ups do sector financeiro) 
a valerem mais do que os negócios 
tradicionais.
Oh céus! O que foi previsto em 2010 
realmente aconteceu. Muitas indús-
trias não perceberam as mudanças 
–embora as empresas tenham criado 
os seus próprios departamentos para 
digitalização e tenham sido consulta-
dos por uma infinidade de consulto-
res.

Qual o motivo para 2019 ser 
o ano mais importante para a sua 
estratégia de inovação?
É claro que pode dizer: “O habitual 
acontecerá na passagem do ano de 
2020: haverá um grande estrondo, o 
ano novo está aqui e então as coisas 
permanecerão iguais”. Mas isso sig-
nificaria perder algumas oportunida-
des importantes. Nós, seres humanos, 
funcionários, políticos, gestores ou 
membros do conselho de supervisão, 
pensamos em categorias. Décadas 
são categorias geríveis.
Utilizar o ano 2019 para mudar radi-
calmente a sua própria empresa é 
psicologicamente inteligente. Nin-
guém vai discordar quando diz: “Tudo 
vai mudar na nova década. Temos de 
ter a nossa empresa preparada para 
isso.” A mesma sentença, um ano de-
pois, desencadeará a seguinte reação: 
“Por que não fez já isso?” Então o que 
tem de fazer?

1. Estabelecer as chamadas 
“estruturas de empresas paralelas”!
Nas empresas, o desafio é agora aten-
der simultaneamente ao equilíbrio  

Contagem decrescente para 2020: 
como preparar a sua empresa para a nova década
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 entre o negócio operacional e os re-
quisitos de inovação. Precisa de duas 
estruturas. Uma é o tradicional hierár-
quico, como todos nós sabemos: um 
conselho de administração, os seus 
departamentos, funcionários e equi-
pas. Perfeitamente estruturado num 
diagrama.
Essa estrutura é perfeita para gerir o 
negócio operacional. É inadequada 
para a inovação: muito lenta, inefi-
ciente de mais. 
As empresas também precisam de 
uma estrutura de rede. Os funcioná-
rios de diferentes áreas especializa-
das são designados para diferentes 
tópicos de inovação, frequentemente 
complementados por especialistas 
externos, clientes e às vezes até fun-
cionários de outras empresas e con-
correntes.
Esta estrutura paralela está em con-
traste com a primeira:
- Hierarquias são parcialmente inver-

tidas (“Ontem era meu chefe, hoje 
eu sou o seu chefe”);

- Existe uma cultura de inovação di-
ferente em unidades de negócios 
específicas (“de segunda a quarta-
-feira os erros são punidos, quinta e 
sexta são recompensados”);

- Existem estruturas diferentes (“Não 
siga o processo, desenvolva um 
novo”).

Essas redes internas de inovação traba-
lham de forma autónoma e orientada 
por objetivos, centrada em novos con-
ceitos, serviços e modelos de negócios.

2. Inspire os seus funcionários 
a inovar e digitalizar!
Foi um daqueles momentos arrepian-
tes que desencadeou uma verdadeira 
fobia da digitalização nas empresas: 
o conselho de diretores do alemão 
Commerzbank Martin Zielke (link para 
https://youtu.be/MnkcyEnwflc) apa-
rece diante do público e diz: “Ups, 
acabámos de descobrir que a digita-
lização requer mudanças. E é por isso 
que estamos a reduzir 9600 postos de 

trabalho em tempo integral até 2020”. 
Whow! Que discurso motivacional!
A palavra “digitalização” era então 
sinónimo de “redução de postos de 
trabalho” na mente dos funcionários. 
Quem se surpreende quando existe fo-
bia de digitalização em lugar de euforia 
de digitalização? A empresa alemã Ge-
rolsteiner mostra como fazer melhor. 
No ano passado, a empresa convocou 
mais de 100 colaboradores do setor de 
vendas para rever processos internos 
existentes e propor novos processos 
digitais. Passadas algumas semanas, 
foram recebidas mais de 200 ideias. 
Este sinal é completamente diferente: 
“Queremos moldar a digitalização jun-
tamente consigo. Não é uma ameaça, 
é uma oportunidade para todos nós. 
“O que o Commerzbank fez foi aplicar 
o estilo de gestão hardcore dos anos 
noventa (“i’m the tough cost-cutter, a 
whole  guy”) às exigências da digitali-
zação. Claro, pode fazer isso, mas é o 
oposto do que são as start-ups de su-
cesso. Estas confiam na colaboração, 
nos funcionários que pensam e agem 
de forma independente, na criativi-
dade e no espírito de inovação e com 
visão. Os funcionários são inspirados 
por visões, mas não por redução de 
postos de trabalho.

3. Construir um pipeline de inovação 
que dói!
“Oh, somos muito inovadores. Desen-
volvemos dois novos comerciais em 
conjunto com a nossa agência, cinco 
projetos de melhoria para processos 
internos, mais 10% de ideias para 
gestão interna de ideias e trabalha-
mos atualmente com alunos da Uni-
versidade  X em conceitos para digi-
talização “. Isso parece bom, mas é a 
estagnação nos negócios do dia a dia 
e o que faz de qualquer maneira. Esta 
estratégia de inovação (link para ht-
tps://innolytics-innovation.com/in-
novation-strategy/) não faz mal. Mas 
esses projetos realmente doem:
- No prazo de seis meses, 70% de to-

dos os processos e procedimentos 
existentes são radicalmente inverti-
dos e revertidos. O papel desapare-
ce completamente;

- Até ao final de 2021, 80% de todos os 
pedidos de clientes serão respondi-
dos digitalmente, em comparação 
com 20% atualmente;

- Garanta que a sua nova geração de 
máquinas está consistentemen-
te adequada para a Internet das 
Coisas - sem ter conhecimento de 
quaisquer aplicações concretas, 
poderá desenvolvê-las em conjun-
to com os seus clientes. Planos de 
negócios? Não pode entregar ainda.

Vê aquele pequeno hangar lá atrás? 
Neste momento, está a atacar o seu 
modelo de negócios existente. Radical 
e intransigente. Para o que acontece 
neste salão, invista todo o seu lucro 
anual.
Isso dói. Isso realmente dói. Funcioná-
rios, executivos, administração, con-
selho fiscal, shareholders e stakehol-
ders. Quando as empresas tradicio-
nais desaparecem do mercado, é o re-
sultado de anos de prevenção da dor. 
A inovação é como a poupança para 
a reforma e o desporto para pessoas 
que não querem mudar: é desagradá-
vel. Mas as consequências de não fa-
zer nada são mais severas.

Aproveite a oportunidade que 2019 
oferece! Não importa se pretende 
colocar-se sob pressão para come-
çar uma educação adicional, seja um 
gerente, diretor administrativo ou 
membro do conselho fiscal: 2019 é o 
ano em que pode aproveitar todas as 
oportunidades. E deveria. O facto de 
que o ano 2020 está a aproximar-se é 
um sinal psicologicamente importan-
te. Esta oportunidade volta em 2024. 
Existem apenas sinais psicológicos 
semelhantes quando as próprias ven-
das declinarem radicalmente e o pró-
prio modelo de negócios sofrer uma 
pressão. Mas geralmente é tarde de 
mais. 

http://www.vidaeconomica.pt
https://youtu.be/MnkcyEnwflc
https://innolytics-innovation.com/innovation-strategy/
https://innolytics-innovation.com/innovation-strategy/
https://innolytics-innovation.com/innovation-strategy/
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HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade Nova de Lisboa, 
Investigadora do UNIDEMI, Especialista em 
Inovação Sistemática e TRIZ

RODRIGO BOAVIDA 
Recém-Mestre em Engenharia e Gestão Industrial 
pela FCT NOVA”

O crescimento do clima de 
competitividade vivido 
pelas empresas exige 
uma nova postura or-
ganizacional, de forma 

a adaptarem-se aos novos desafios. 
Nos últimos anos, tem sido observa-
do um aumento cada vez maior na 
adoção de ferramentas de qualidade 
por parte das empresas. As necessi-
dades e as problemáticas vividas pe-
las organizações deram origem a um 
conjunto variado de ferramentas e 
metodologias, com o intuito de me-
lhorar o desempenho das mesmas e 
a sua avaliação.
Devido a um crescimento cada vez 
maior na adoção de novas aborda-
gens e metodologias por parte das 
empresas, o fator diferenciador tor-
nou-se não só o aumento de compe-
titividade através de ganhos de efi-
ciência nos seus processos internos, 
mas também na criação de novos 
produtos que a concorrência não 
consiga oferecer. Como tal, tem sido 

notada uma aposta cada vez maior 
em inovação por parte das organi-
zações, quer a nível de serviços quer 
de produtos, de forma a obter van-
tagens competitivas nos seus respe-
tivos mercados.
Devido a este dinamismo, o desen-
volvimento de novos produtos e 
tecnologias ganhou um enfoque na 
criação de valor económico, tendo, 
no entanto, como consequência, 
assumido um papel cada vez mais 
central no desenrolar da crise am-
biental vivida atualmente. Quando 
inovação é gerada, normalmente, 
aspetos económicos tomam maior 
relevância na sua conceção, sendo 
que o seu impacto ambiental é pos-
to em segundo plano, ou então ne-
gligenciado.
Recentemente, esta mentalidade 
tem sofrido alterações, sendo que as 
empresas e organizações começam 
a adotar, cada vez mais, medidas de 
desempenho não-económicas para 
as suas atividades, tais como im-
pacto ambiental ou desempenho em 
termos de sustentabilidade dos seus 
produtos. Isto deve-se ao facto de 
ter sido detetada uma relação entre 
lealdade de clientes e um esforço 
de sustentabilidade por parte das 
empresas, devido a um aumento da 
perceção pública sobre a questão do 
impacto do ser humano no ambien-
te, e da necessidade de o reduzir ou 
inverter, de forma a minimizar poten-
ciais alterações ambientais futuras 
que possam afetar as suas vidas.
No sentido de responder a essa cres-
cente necessidade, novas metodolo-
gias e ferramentas começaram a ser 
desenvolvidas no mundo académico 
e empresarial, com um enfoque em 

design de produtos tendo em conta o 
seu impacto ambiental.
Neste contexto, filosofias, tal como a 
teoria da resolução inventiva de pro-
blemas (TRIZ), ganharam relevância, 
ao permitir que os seus utilizadores 
possam aceder a métodos que possi-
bilitam resolver problemas técnicos 
considerados difíceis, e necessitando 
de soluções criativas de forma con-
sistente e estruturada. Estas caracte-
rísticas mencionadas desassociam o 
processo de inovação ou resolução 
de problemas da ideia de que estas 
apenas ocorrem em momentos de 
inspiração, permitindo uma dinâmica 
de gestão e planeamento ativa.
A ferramenta Eco-Compass foi desen-
volvida com o propósito de avaliar o 
desempenho de sustentabilidade de 
produtos/serviços, caracterizando-
-se como sendo de utilização intuiti-
va, tornando-a bastante relevante no 
campo de inovação ecológica devido 
à sua popularidade. Neste contexto, 
a utilização conjunta da metodologia 
para geração de inovação sistemática 
TRIZ, com a ferramenta de avaliação 
de impacto ambiental Eco-Compass, 
poderá ajudar as empresas a gerarem 
consistentemente soluções inovado-
ras que permitam a evolução de um 
dado sistema e tendo em conta cri-
térios de sustentabilidade definidos 
antecipadamente, possibilitando um 
melhor controlo do impacto ambiental 
provocado por estas.
A minha proposta de frase: “A News-
letter Inovação & Empreendedoris-
mo há 10 anos que divulga, apoia, 
dinamiza e promove a inovação e o 
empreendedorismo no país, infor-
mando também os leitores das novas 
tendências e dinâmicas nesta área”.

Inovação sustentável

http://www.vidaeconomica.pt
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  Tim Cook culpa 
     a China pelo fracasso 
     da Apple 
     no 1º Trimestre 

Pela primeira vez desde o lançamento do iPhone 
em 2007, a Apple sobrestimou a procura pelos seus 
produtos e serviços. No dia 3 de janeiro, Tim Cook 

divulgou um comunicado a alertar os investidores sobre 
as estimativas revistas para o 1º trimestre de 2019. Cook 
atribuiu a receita reduzida ao lançamento desconcertado 
do iPhone, a um forte dólar americano e à desaceleração 
da economia chinesa. 

  Entregas de Tesla sofrem 
      uma queda apesar
      do excelente trimestre

A empresa anunciou no 
dia 2 de janeiro que 
entregou 90.700 veí-

culos. Wall Street pretendia 
registar 92.000 veículos en-
tregues no último trimestre 
de 2018, fazendo com que 
a Tesla ficasse a menos de 
2000 veículos da sua meta. 
A empresa de carros elé-
tricos recuperou no 2º Se-

mestre de 2018, através da 
sua logística de distribui-
ção, com quase mais 200% 
no 4º Trimestre de 2018 do 
que no 4º Trimestre de 2017. 
Esse resgate também é váli-
do para entregas para o ano 
todo, que atualmente soma 
cerca de 245.000 veículos – 
mais do que nos dois anos 
anteriores combinados. 

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/16522/apple-quarter-revenue/
https://www.statista.com/chart/16523/tesla-deliveries-quarter/
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 O plástico pode levar 500 anos 
para se degradar no oceano

Um novo relatório das Nações 
Unidas forneceu uma visão geral 
do momento global na luta con-

tra o plástico descartável. O assunto 
criou mais headlines do que o habitual 
nesta semana, depois de uma baleia 
piloto ter morrido no sul da Tailândia, 
tendo ingerido mais de 80 sacos plás-
ticos. O novo relatório foca-se em de-
talhes sobre a regulamentação a nível 
nacional para proibir ou limitar o uso 
de sacos plásticos em todo o mundo.
O mapa a seguir mostra o estado da 
regulamentação global para limitar o 
uso de sacos plásticos. Existem proibi-
ções totais ou parciais a nível nacional 
em vários países africanos, bem como 
na França, na Índia e na Mongólia. 
Outros países introduziram medidas 

económicas, como a taxação de sacos 
plásticos, e essa lista inclui a Irlanda e 
Portugal. 

Ontem, o Parlamento Europeu 
apoiou esmagadoramente a 
proibição de uma gama de 

plásticos de uso único, num esfor-
ço para conter a poluição marítima. 
A proposta de diretiva irá proibir 
itens como palhas de plástico, ta-
lheres, pratos e cotonetes até 2021 
e garantir que 90% das garrafas de 
plástico sejam recicladas até 2025. 
Os eurodeputados apoiaram a le-
gislação, com 571 votos a favor e 53 
contra. Segundo o Parlamento Euro-
peu, os produtos que serão banidos 
respondem por mais de 70% do lixo 
marítimo.
Os eurodeputados também concor-
daram que devem ser tomadas me-
didas para reduzir a poluição dos 
produtos do tabaco, particularmente 

os filtros para cigarros que contêm 
plástico. Estes são o segundo item de 
plástico de uso único mais usado e 
um butt pode poluir entre 500 e 1000 
litros de água, levando até uma dé-

cada para biodegradar. Segundo a 
diretiva, o desperdício de filtros de 
cigarro que contêm plástico terá de 
ser reduzido em 50% até 2025 e 80% 
até 2030. 

 Os países que proíbem sacos de plástico

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/15905/the-estimated-number-of-years-for-selected-items-to-bio-degrade/
https://www.statista.com/chart/14120/the-countries-banning-plastic-bags/
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 Resíduos de plástico: 
os piores infratores da UE

De acordo com o Eurostat, 31 kg de resíduos de plásti-
co são produzidos por pessoa em toda a UE a cada ano, 
totalizando 15,8 milhões de toneladas. Apesar de a Irlan-
da ter declarado que foi o primeiro país da UE a impor 
uma taxa pelo saco de plástico em 2002, continua a ser 
o pior infrator da Europa quando se trata de resíduos de 
embalagens plásticas anuais produzidos “per capita” da 
população. Em 2016, um cidadão irlandês médio produ-
ziu 58 kg de resíduos de embalagens plásticas, à frente 
dos 53 kg do Luxemburgo, segundo classificado. Mesmo 
na Itália, onde cidades como Nápoles ganharam uma má 
reputação de gestão de resíduos e poluição, a quantida-
de produzida é menor, com 36,5 kg. 

As indicações ao Globo 
de Ouro para a cerimónia 
de prémios de 2019 serão 
anunciadas amanhã. Como 
os serviços de streaming, 
como Netflix, Hulu e Ama-
zon, entraram em cena nos 
Globos de Ouro, rapida-
mente acumularam mui-
tas indicações, traduzindo 
apenas alguns desses ace-
nos em verdadeiros tro-
féus.
A Netflix foi a primeira a ser 

nomeada para seis prémios 
em 2014, tendo recebido um 
prémio no mesmo ano pela 
série de sucesso “House of 
Cards”. Em 2015, a Amazon 
entrou na arena, recebendo 
três indicações e dois pré-
mios naquele ano. A Hulu 
teve uma performance mais 
esporádica na cerimónia, 
embora no ano passado 
pudessem ganhar duas das 
suas três indicações para 
“The Handmaid’s Tale”. 

 O streaming de serviços
     aumenta as indicações 
     nos Globos de Ouro 

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/16502/annual-plastic-waste-per-head-of-the-population/
https://www.statista.com/chart/16325/golden-globes-streaming/
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 Cada vez mais assistentes de voz inteligentes 

 A adoção global da rede 5G descola em 2021

No início de dezembro, a Alibaba apresentou o seu 
próprio assistente de voz na conferência NIPS 2018 
em Montreal. Este último já é utilizado no atendi-

mento ao cliente da Cainiao, empresa de logística do Aliba-
ba, onde é capaz de atender chamadas para coordenar a 
entrega das encomendas.
Durante a demonstração, os observadores ficaram impres-
sionados com as capacidades de diálogo do assistente vir-
tual e alguns até o consideram mais eficiente que o Duplex, 
o último assistente de voz lançado pelo Google em maio 
passado. Pela segunda vez, o US Stone Temple analisou a 
questão, examinando uma seleção de assistentes virtuais 
pela sua capacidade de responder corretamente a 5000 
perguntas sobre cultura geral.
Como resultado, o Google Assistente no smartphone teve 
o melhor desempenho com uma taxa de resposta de 77,2%, 

dos quais mais de 95% estavam corretos. O assistente de 
voz Siri respondeu apenas 40%, dos quais 80% das respos-
tas estavam corretas. 

As conexões de inter-
net móvel em redes 
4G são mais rápidas 

do que as conexões de in-
ternet que muitas pessoas 
possuem em casa. O que 
costumava ser impensável 
nos primeiros dias da in-
ternet móvel é agora reali-

dade. Transmitir vídeos HD 
ou fazer download de mú-
sicas, aplicativos e jogos 
em movimento sem uma 
conexão wi-fi não é proble-
ma nas atuais redes sem 
fio. De acordo com o último 
Relatório de Mobilidade 
da Ericsson, até ao final de 

2018 haverá 3,4 mil milhões 
de assinaturas de smar-
tphones 4G (LTE) em todo 
o mundo. A próxima revo-
lução nas conexões sem fio 
já está no horizonte: 5G. 
De acordo com as estimati-
vas mais recentes da Erics-
son, no entanto, a tecnolo-
gia 5G realmente não des-
colará até 2021/2022, suge-
rindo que a Apple poderia 

manter o novo padrão sem 
sacrificar muito em termos 
de vendas potenciais do 
iPhone. A Ericsson coloca 
as assinaturas globais de 
smartphones 5G em 54 mi-
lhões até ao final de 2020. 
No entanto, dois anos de-
pois, os investigadores 
esperam que a população 
mundial de 5G aumente 
para 551 milhões. 

http://www.vidaeconomica.pt
https://fr.statista.com/infographie/13649/les-assistants-vocaux-les-plus-intelligents/
https://www.statista.com/chart/9604/5g-subscription-forecast/
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Fevereiro 2019

 14
Supporting Start-Up Business 

Ventures, Innovation &amp; 
Entrepreneurship! 
Bangkok, Tailandia

Março 2019

 1
Entrepreneurship 
Development and 

Technological Innovation 
Kanpur, India

 11
Global Conference On SME, 

Entrepreneurship &amp; 
Service Innovation

Bahrain, Bahrain

 23
2nd International Conference 

on Social Entrepreneurship, 
Social Innovation and 

Business Research
Barcelona, Spain

 25
4th Innovation and Analytics 

Conference & Exhibition 
Sintok, Malaysia

Divulgue os seus eventos 
relacionados com Inovação e 

empreendedorismo
Contacte-nos!

AGENDA

Utilizando dados de 
pesquisa de inovação 
recolhidos entre uma 
amostra homogénea 
de empresas ativas no 

setor de têxteis e vestuário no Pa-
quistão, este artigo analisa o pa-
pel da inovação no crescimento do 
emprego. 
Em particular, desenvolve e testa a 
hipótese de que a inovação é propí-
cia à criação de empregos, e isso é 

especialmente o caso de empresas 
menores e mais jovens, apoiando a 
hipótese de que as empresas jovens 
e inovadoras crescem mais rápido ao 
envolverem-se em inovações mais ar-
riscadas e mais radicais com empre-
sas incumbentes. 
Encontramos evidências empíricas 
para essas hipóteses, que são robus-
tas a diferentes especificações de 
modelos e técnicas de estimativa e 
a diferentes medidas de inovação. 

As jovens empresas inovadoras 
criam mais empregos? 

Evidências de empresas têxteis paquistanesas

Palavras-chave: Inovação tecnológica, Crescimento, Crescimento do 
emprego, Regressão Quântica Têxtil, Paquistão
JEL Classification: L25, L26, L67, O30, O53 

http://www.vidaeconomica.pt
http://globalbizresearch.org/Thailandtraining/
https://sites.google.com/view/edti
https://gcsmes.org/
http://cies.education/conferences/barcelona2019-march-event/
http://sqs.uum.edu.my/index.php/en/iace2019
https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2019/wp2019-002.pdf
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Existe um consenso geral en-
tre os economistas de que 
a Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CTI) contribuiu de 
maneira significativa para 

o crescimento económico e o bem-
-estar de cada país. 
Outra maneira do século XXI de olhar 
para a antiga discussão residual de 
Solow é observar que a CTI tem sido 
o fator central por trás da caracterís-
tica intrínseca do capitalismo de se 
acumular indefinidamente. Fazendo 
isso, a CTI também criou as sementes 
do padrão atual de desenvolvimento 
global insustentável. Uma vez que as 

principais forças motrizes da compe-
titividade tecnológica internacional 
dos países são consideradas, o cres-
cimento “inteligente”, impulsionado 
pela inovação, e o crescimento “sus-
tentável”, verde, aparecem em contra-
dição entre si. 
O documento faz com que o argu-
mento para “ inteligente” não lide-
re mais a política de CTI, mas sim a 
“sustentabilidade”. São sugeridas 
quatro “direções” prioritárias: me-
lhorias radicais na ecoprodutividade, 
reduzindo a intensidade energética e 
de emissões da produção, distribui-
ção e consumo. 

Da “criação destrutiva”
à “destruição criativa”: 

repensando a ciência, a tecnologia
e a inovação num contexto global

Dissertation Award
Our community relies on the 

current crop of PhD researchers 
to develop the insights, theories 
and tools to shape the future of 

innovation management thinking 
and action. The ISPIM Innovation 

Management Dissertation 
Award, sponsored by IMP³rove 
Academy and A.T. Kearney, and 

supported by publishing partner 
Vernon Press will reward this 

endeavour. Authors of the best 
three dissertations, as selected by 

the Scientific Panel, will be able 
to attend the ISPIM Conference 

in June 2019 for free. Additionally, 
the winner will receive a prize of 

EUR 2500, and the runners-up EUR 
1500 each.

A.T. Kearney and their innovation 
boutique IMP³rove European 

Innovation Management Academy 
also invite applicants to submit 
their CV’s for consideration for a 

professional position.
 Vernon Press will publish 

an edited volume of the top 
dissertations from the 2019 award. 
The 2018 book can be found here.

Full Award details can can be 
found here.

Past finalists’ outlines are here

Submissions are made here.

Palavras-chave: Ciência, Tecnologia e Inovação; crescimento inteligente; 
desenvolvimento sustentável; inclusão.
JEL Classification: F6, M48, O30, 033, O38, P48

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2019/wp2019-001.pdf
https://vernonpress.com/book/487
https://www.ispim-innovation.com/dissertation-award
https://www.conferencesubmissions.com/award2019/
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Nuevas 
aplicaciones 
de resolución 
de problemas 
para ingeniería 
y fabricación
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Independentemente 
do maior ou menor 
contexto de crise, 
esta pode ser en-
carada como uma 

ameaça ou uma oportu-
nidade, impulsionando o 
pensamento da mudança 
assentando no principio 
de que através da ino-
vação qualquer organi-
zação pode renovar-se 
para inverter a situação 
em que se encontra, ou 
seja, a forma de criar e  
sustentar um novo tipo 
de crescimento passa, 
inevitavelmente, pela 
inovação, que é a forma 
de criar riqueza em qual-
quer ponto do quotidia-
no. Seja nos produtos, 
nos serviços, nos mode-
los de negócios, na bus-
ca de novos mercados, a 
inovação radical através 
da criação de novas pro-
postas de valor e con-
ceitos de negócio é uma 
plataforma fundamental 
para o desenvolvimento 
e uma ferramenta estra-
tégica para alcançar no-
vos resultados.
As soluções para os desa-
fios estão dentro das or-
ganizações e das pessoas 
que nelas trabalham, sen-
do apenas necessário es-
timulá-las para encontrar 
as melhores respostas, 

ajudando-as a interpretar 
de uma forma diferente a 
realidade, e, assim, desen-
volver um ponto de vista 
próprio sobre o futuro de 
sucesso que podem criar. 
Tal como a competitivida-
de de um nação depende 
da inovação, a das empre-
sas, também assumindo, 
neste ponto, a concorrên-
cia um papel fulcral para 
empurrar as empresas 
para a frente. De facto, 
sem concorrência não ha-
veria lugar a desenvolvi-
mento, mas haveria, sim, 
estagnação, dada a falta 
de pressão competitiva. A 
concorrência conduziu a 
uma alteração no paradig-
ma do desenvolvimento, 
passando-se dos fatores 
de produção – trabalho, 
terra, recursos naturais, 
capital e infraestruturas – 
para as questões da pro-
dutividade e inovação. 
Se inovar é o caminho a se-
guir, todavia, tal não deve 
ser suportado no “feeling” 
ou intuição, que, não raras 
vezes, conduz a que a pri-
meira ideia seja logo im-
plantada sem uma análise 
precisa das alternativas e 
das suas consequências. 
Para tal, é indispensavél 
haver planeamento, em 
que as diversas variáveis 
devem ser devidamente 
ponderadas, de modo a 
que a decisão final seja to-
mada com caráter objetivo 
e não inituitivo. 

Inovação
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Esta obra surge na sequência da recente 
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Cabo-verdiano, e vem proporcionar uma 
melhor compreensão do novo quadro 
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pelos novos diplomas.
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Tributária e dos efeitos que as novas 
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