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Pense apenas em 2010. 
Como foi naquela época? 
O smartphone estava a 
caminho do mercado de 
massa, o padrão de tele-

fones móveis 4G só estava disponí-
vel nos laboratórios de teste e o e-
-commerce não era levado a sério 
por muitas marcas já estabelecidas 
no mercado.
Naquela época, os futurologistas avi-
savam: “Atenção! Você tem que en-
frentar a digitalização!”. As empresas 
reagiram e fizeram o que sempre fa-
zem. Criaram departamentos. O Chief 
Digital Officer nasceu. Em muitas 
situações eram os mesmos respon-
sáveis, que lidavam anteriormente 
com o tema da inovação empresa-

Countdown 2020

Como preparar
a sua empresa
para a nova década

1 Artigo publicado sob autorização do ISPIM

http://www.vidaeconomica.pt
http://www.accelperiberia.com
http://mailings.vidaeconomica.pt/lists/?p=subscribe


Página 2

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N. 101
MARÇO/ABRIL | 2019

rial (https://innolytics-innovation.
com/what-is-business-innovation/) 
e a gestão da inovação (https://in-
nolytics-innovation.com/innovation-
-management/).
As estratégias de digitalização da épo-
ca tinham uma grande vantagem: po-
deríamos adicionar a palavra “digital” 
a praticamente tudo que era feito na 
empresa e assim já estava definindo 
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 
setor de distribuição está a enfrentar 
grandes problemas, a indústria auto-
móvel está apenas a começar a supe-
rar as tecnologias existentes, como o 
diesel, e as primeiras fintechs (start-
-ups do setor financeiro) valem mais 
do que algumas empresas tradicio-
nais.
Oh céus! O que foi previsto em 2010 
realmente aconteceu. Muitas indús-
trias não perceberam as mudanças – 
embora as empresas tenham criado 
seus próprios departamentos para 
digitalização e tenham sido apoiadas 
por uma infinidade de consultores.
Porque é que 2019 é o ano mais im-
portante para implementar a sua es-
tratégia de inovação?
É claro que você pode dizer: “O usual 
acontecerá na passagem do ano de 
2020: haverá um grande estrondo, o 
ano novo está aqui e então as coisas 
continuarão como antes.” Mas isso 
significaria perder algumas opor-
tunidades importantes. Nós, seres 
humanos, sejamos trabalhadores, 
políticos, gerentes ou membros do 
conselho de supervisão, pensamos 
em categorias. Décadas são catego-
rias gerenciáveis.
Usando 2019 para mudar radicalmen-
te a sua própria empresa é psicolo-
gicamente inteligente. Ninguém vai 
discordar quando você diz: “Tudo vai 
mudar na nova década. Temos que 
preparar nossa empresa para isso”. A 

mesma sentença um ano depois irá 
desencadear a seguinte reação: “Por 
que você não fez isso já?” Então o que 
você tem de fazer?

1. Estabelecer as chamadas 
“parallel company structures”

A década em que estamos a viver só 
teve fotos fofas: executivos da indús-
tria automóvel sem vínculos às start-
-ups. Uau. Que legal! O Tour dos ges-
tores de Sillicon Valley. Recomendado 
para replicação, mas não a solução 
exclusiva para os problemas da nova 
década.
Nas empresas, o desafio agora é aten-
der simultaneamente ao equilíbrio 
entre o negócio operacional e os re-
quisitos de inovação. Você precisa das 
duas estruturas. O tradicional hierár-
quico, como todos sabemos: um con-
selho de administração, seus depar-
tamentos e departamentos, funcioná-
rios e equipas. Lindamente estrutura-
do num diagrama.
Essa estrutura é perfeita para gerir o 
negócio operacional. É inadequado 
para a inovação: muito lento, inefi-

ciente de mais. As empresas também 
precisam de uma estrutura de rede. 
Os colaboradores de diferentes áreas 
especializadas são designados para 
diferentes tópicos de inovação, fre-
quentemente complementados por 
especialistas externos, clientes e, às 
vezes, até funcionários de outras em-
presas e concorrentes2.
Esta estrutura paralela permanece em 
contraste com a primeira:
- As hierarquias estão parcialmente 

revertidas (“ontem eras o meu che-
fe, hoje sou o teu”),

- Cultura de inovação diferente entre 
unidades de negócio especificas 
(“de segunda a quarta os erros são 
evidenciados, de quinta a sexta se-
rão reconhecidos”).

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

Estas redes internas de inovação tra-
balham autonomamente e orientam-
-se por objetivos baseados em novos 
conceitos, serviços e modelos de ne-
gócio.

2. Nota do editor, referência a modelos de 
inovação aberta
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2. Inspire seus colaboradores 
a inovar e digitalizar! 

Foi um daqueles momentos arrepian-
tes que desencadeou uma verdadei-
ra fobia da digitalização nas empre-
sas: a diretoria do alemão Commer-
zbank Martin Zielke (https://youtu.
be/MnkcyEnwflc) aparece diante 
do público e diz: Opa, acabamos de 
descobrir que a digitalização requer 
mudanças. E é por isso que estamos 
cortando 9600 empregos em tempo 
integral até 2020. Whoa! Que discurso 
motivacional!
A palavra “digitalização” era então 
sinónimo de “cortes de emprego” 

na mente dos colaboradores. Quem 
se surpreende quando há fobia de 
digitalização, em vez de euforia de 
digitalização? A empresa alemã Ge-
rolsteiner mostra como se pode fazer 
melhor. No ano passado, a empresa 
convocou mais de 100 colaboradores 
de vendas para rever os processos 
internos existentes e propor novos 
processos digitais. Passadas algumas 
semanas, mais de 200 ideias foram 
recebidas. Este sinal é completa-
mente diferente: “Queremos moldar 
a digitalização junto com você. 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 (“eu sou o cortador de cus-
tos”) às exigências da digitalização. 
Claro, você pode fazer isso, mas é o 
oposto do que as start-ups de sucesso 
são. Eles confiam na colaboração, nos 
colaboradores que pensam e agem de 
forma independente, na criatividade 
e no espírito de inovação. Você tem 
visões. Os funcionários são inspirados 
por visões, mas não por cortes de em-
pregos.

3. Construa 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 proces-
sos internos, dez por cento de novas 
ideias para gestão interna de ideias e 
estamos atualmente a trabalhar com 
alunos da Universidade X em concei-
tos para digitalização”. Isso soa bem, 
mas é a estagnação, é o “daily busi-
ness, o que faz tradicionalmente. Esta 
estratégia de inovação (https://in-
nolytics-innovation.com/innovation-
-strategy/) não agita as “águas”. Mas 
esses projetos podem na realidade 
causar dor:
• Dentro de seis meses, setenta por 

cento de todos os processos e pro-

cedimentos existentes serão radi-
calmente invertidos e revertidos. O 
papel desaparece completamente.

• Até o final de 2021, oitenta por cen-
to de todos os pedidos de clientes 
serão respondidos digitalmente, em 
comparação com vinte por cento 
atualmente.

• Você garante que sua nova geração 
de máquinas esteja consistente-
mente ajustada para a Internet das 
Coisas - sem já conhecer quaisquer 
aplicações concretas. Você os de-
senvolverá mais tarde com seus 
clientes. Planos de negócios? Não 
pode desenvolver neste momento.

• Você vê aquele pequeno hangar lá 
atrás? Lá você está atacando seu 
modelo de negócios atual, radical e 
intransigente. Para o que acontece 
neste salão, você investe todo o seu 
lucro anual.

Isso machuca. Isso realmente dói. 
Colaboradores, executivos, diretoria, 
conselho fiscal e acionistas. Quando 
as lojas desaparecem do mercado, é o 
resultado de anos de esquiva da dor. 
A poupança é como uma poupança 
para a reforma e desportos para pes-
soas que não querem mudar: é desa-
gradável. Mas as consequências de 
não fazer nada são mais severas.

Aproveite a oportunidade 
que 2019 lhe oferece

Não importa se você quer colocar-se 
sob pressão para começar uma edu-
cação adicional, seja você um gerente, 
diretor administrativo ou membro do 
conselho fiscal: 2019 é o ano em que 
pode aproveitar todas as oportunida-
des. E você deveria. O facto de que o 
ano 2020 se está a aproximar é um si-
nal psicologicamente importante. Esta 
oportunidade volta em 2024. Existem 
apenas sinais psicológicos semelhan-
tes quando as próprias vendas decli-
nam radicalmente e o próprio modelo 
de negócios fica sob pressão. Mas ge-
ralmente é tarde de mais.
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O fomento de uma cultura de 
inovação contribui na forma 
de alterar o posicionamento 
das empresas, das regiões e 

principalmente dos países.
A importância da institucionalização 
da inovação através de uma cultura 
que fomente e apoie as atividades 
de inovação, alicerçadas logo na for-
mação de base dos nossos jovens, é 
uma das principais medidas para que, 
a prazo, esta cultura possa estar mais 
enraizada nos jovens adultos, em-
preendedores e futuros empresários. 
No entanto, estamos sempre agarra-
dos à ideia de que a inovação é um 
exclusivo das empresas independen-
temente da sua dimensão. No entanto 
temos de começar a olhar para outras 

formas de inovação, dentro dos orga-
nismos públicos, instituições e outros 
organismos que estão interligados 
com a nossa atividade e interações 
diárias.
Podemos afirmar que vão sendo de-
senvolvidas ações mais ou menos 
inovadoras nesses organismos, o que 
por si só constitui um grande avanço 
de mentalidades e de postura peran-
te os novos desafios, no entanto, o 
que precisamos é de um novo posi-
cionamento destes organismos, que 
integrem entre si diferentes serviços, 
e onde cada vez mais o pensamento 
estratégico perante os novos desa-
fios integre as novas tecnologias e o 
que estas permitem na facilitação da 
nossa vida e da nossa necessidade de 
utilização de serviços.
Quanto maior for esta integração e 

contributo deste ecossistema, em-
presas, organismos, regiões e país, 
a atração de investimento será mais 
facilitada.
Sem investimento não existe margem 
para o desenvolvimento económico, 
mas parte deste esforço começa por 
quem consegue influenciar e tem o 
poder para alterar vontades, mentali-
dades e a forma como as coisas estão 
o status quo da inovação.
Este deveria constituir um desígnio 
para a nova década que se avizinha 
e gostávamos de ver espelhado nos 
programas eleitorais que surgirão 
este ano, em lugar dos habituais lu-
gares-comuns relacionados com a ne-
cessidade de inovar, como se de uma 
“coisa” nova se tratasse.

Boa leitura
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O recente evento “Buil-
ding the Future”, rea-
lizado em Lisboa, foi 
um claro sucesso na 
afirmação do papel da 

transformação digital na renovação 
social e reconversão económica. A 
aposta que começa a ser feita no 
reforço de uma agenda da trans-
formação digital constitui a melhor 
evidência do impacto que a melhor 
utilização da tecnologia, como re-
feriu Gerd Leonhard, tem de ter na 
“construção duma plataforma so-
cial mais competitiva mas segura-
mente mais coesa do ponto de vista 
social e humano”. Usar as tecnolo-
gias de forma inteligente é, desta 
forma, um ato de primazia à inova-
ção e conhecimento, mas sem es-
quecer a capacidade inclusiva que 
as novas tecnologias têm de saber 
propiciar a uma sociedade cada vez 
mais complexa.
Não se pode conceber o desígnio 
estratégico da competitividade 
sem atender à dimensão essencial 
da coesão social, fator central do 
equilíbrio do desenvolvimento e 
da justiça entre os diferentes seg-
mentos da sociedade civil. Quando 

se fala em transformação digital, 
mais do que relevar a novidade que 
os instrumentos da informação e 
do conhecimento protagonizam em 
termos de qualidade, eficácia e mo-
dernidade, o que está claramente 
em jogo é a capacidade de renovar 
através deste novo paradigma, a 
“sociedade aberta” que Karl Popper 
tanto defendeu na sua intervenção 
política.
A afirmação duma agenda de trans-
formação digital constitui um claro 
desafio a um compromisso mais do 
que necessário entre competitivi-
dade e coesão social, voltado para 
os desafios estratégicos que se co-
locam ao país. Importa, no quadro 
da evolução global de Habermas, 
reforçar a identidade dos territó-
rios e das organizações. A força es-
tratégica da História e de “marcas 
centrais” como os oceanos para a 
marketização internacional do país 
é um ativo consolidado e através da 
viagem ao longo do país isso apare-
ce-nos reforçado. Trata-se de fazer 
da Identidade um fator de diferen-
ciação qualitativa estratégica numa 
rede global que valoriza cada vez 
mais estes novos ativos.
No quadro competitivo da trans-
formação digital, Portugal tem que 
passar a integrar efetivamente as 
redes internacionais de excelência 
e competitividade. Só sobrevive ao 
desafio global quem souber conso-
lidar mecanismos de sustentabili-
dade estratégica de valor e aqui os 
atores do conhecimento no nosso 
território têm de apresentar dinâ-

micas de posicionamento. O jogo da 
transformação digital implica domi-
nar o paradigma da informação. Na 
sociedade aberta do conhecimen-
to, o jogo da informação é central 
na consolidação de plataformas de 
competitividade e na melhoria dos 
padrões de coesão social. 
Na agenda da transformação di-
gital, o investimento é a porta do 
futuro. Não o investimento a qual-
quer preço. O investimento no co-
nhecimento, nas pessoas, na dife-
rença. Um ato de qualificação posi-
tiva, mas de clara universalização. 
É essa a mensagem da aposta no 
terreno. Quando se consolida o 
trabalho de cooperação ao longo 
do país, envolvendo tudo e todos, 
está-se claramente a fazer inves-
timento no futuro do país. A fazer 
das pessoas verdadeiros atores do 
conhecimento, capazes de agarrar 
o complexo desafio das redes do 
futuro, onde a transformação digi-
tal se assume como um acelerador 
de mudança.
Projetar o futuro através da trans-
formação digital é um ato de ino-
vação. Construir plataformas de 
excelência e competitividade ao 
longo do país é dar um sinal posi-
tivo perante os novos desafios. Não 
a qualquer preço. Com as pessoas. 
Para as pessoas. A competitividade 
que a transformação digital implica 
não pode ser construída a qualquer 
preço. Deve-se assumir como um 
verdadeiro compromisso que a so-
ciedade portuguesa assume com o 
futuro que é já hoje. 

A agenda da transformação digital
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Num ambiente de proje-
to tradicional, é possível 
analisar fatores que afe-
tam uma determinada 
característica de quali-

dade e fixar os seus níveis otimiza-
dos. Porém, muitas das característi-
cas de qualidade são afetadas por 
fatores que dificilmente se conse-
guem controlar nas etapas de defini-
ção, conceção e projeto de pormenor 
dos produtos, já que correspondem a 
etapas posteriores, tais como a fabri-
cação ou o uso.
Hoje em dia, considera-se que a va-
riação é a causa principal da falta de 
qualidade dos produtos e processos e 
que o melhor momento para resolver 
esse problema é nas etapas de defini-
ção e conceção. Dito de outra forma, 
os produtos e processos não só hão 
de responder corretamente às condi-
ções de laboratório como também às 
condições normais de fabricação, de 
operação e ambientais em quais são 
submetidos a diversos tipos de per-
turbações (ou ruído proveniente de 
diversas fontes).
No Japão, no início dos anos 60, sob 
a liderança de Dr. Genichi Taguchi, foi 
desenvolvida uma abordagem esta-
tística sistematizada do melhoramen-

to de produtos e processos. O méto-
do destaca a deslocação da questão 
da qualidade para a fase de projeto, 
centrando-se na prevenção de defei-
tos através da melhoria do processo. 
Nos anos 80 era muito difícil falar do 
“projeto robusto” e da “engenharia 
robusta” – que os métodos Taguchi 
introduziram – junto das empresas 
americanas.
Taguchi vinha falar da qualidade a 
partir do princípio, do projeto do pro-
duto, da sua engenharia intrínseca, 
o mais a montante possível, e tendo 
em conta o cliente final e não o enge-
nheiro ou o cientista. Genichi Taguchi 
introduziu os modelos estatísticos de 
experiências (o fatorial fracionado, as 
tabelas ortogonais e o “projeto expe-
rimental” da superfície de resposta) 
como acessórios no projeto e fabrica-
ção de produtos.
O método salienta a importância de 
minimizar a variação como o meio 
principal de atingir a melhoria da 
qualidade. O processo de o conse-
guir, através de uso do planeamento 
estatístico de experiências, foi cha-
mado de “Projeto Robusto”. O Projeto 
Robusto reduz a variação, simulta-
neamente encaminhando o desem-
penho para um cenário ótimo. Foi 
introduzido o conceito de “produto 
robusto”: quando um produto é pro-
jetado para ser robusto, deve propor-
cionar a satisfação do cliente, mesmo 
quando sujeito a condições extremas 
na fabricação ou em serviço, ou seja, 
aquele que mantém as características 
de qualidade nos níveis aceitáveis in-
dependentemente das perturbações, 

tanto se estas são devidas à fabrica-
ção (variação dos processos) como a 
causas externas (fatores ambientais, 
de utilização) ou a causas internas 
(deterioração ou degradação).
Os quatro pontos principais da filoso-
fia da qualidade de Taguchi são:
• Num mercado competitivo, a melho-

ria contínua da qualidade e a re-
dução de custos são fundamentais 
para a sobrevivência das empresas.

• Uma medida importante da qua-
lidade de um determinado artigo 

produzido é o custo total que esse 
artigo infringe à sociedade.

• Aquilo que um consumidor perde 
devido à má qualidade é aproxi-
madamente igual ao quadrado do 
desvio da respetiva característica 
do desempenho em relação ao ob-
jetivo ou o valor nominal.

• A variação do desempenho de um 
produto ou de um serviço pode ser 
reduzida se observarmos os efeitos 
não lineares que os fatores (parâ-
metros) têm nas características de 
desempenho..

Fundamentos do Robust Design
Parte 1 – Princípios e conceitos do Robust Design

O método destaca a deslocação 
da questão da qualidade 
para a fase de projeto, 
centrando-se na prevenção 
de defeitos através da melhoria 
do processo
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 Serão os telemóveis 
dobráveis uma moda?

Depois de anos dominados por atualizações 
incrementais em vez de inovações atraentes, a 
indústria de smartphones finalmente teve algo 

novo para mostrar no Mobile World Congress da semana 
passada. Os telefones dobráveis, ou seja, os telefones 
com telas dobráveis em vez dos telefones flip populares 
no início dos anos 2000, são a próxima grande novidade 
no mercado de smartphones, pelo menos é o que a 
indústria quer que acreditemos.
Os consumidores ainda não estão totalmente convencidos 
do novo conceito, especialmente considerando o 
preço que os primeiros telefones dobráveis revelados 
pela Samsung e pela Huawei. Com US $ 1980 e US $ 
2600, respetivamente, ambos os telefones têm preço 
semelhante ao dos notebooks de última geração, 
levantando a questão de saber se eles pretendem ser 
mais do que uma simples prova de conceito.

  Os EUA seguem outros 
países desenvolvidos na 
adoção da fibra 

O DSL representa 38% 
das assinaturas de 
banda larga fixa 

nos países da OCDE, mas 
a fibra de alta velocidade 
continua a progredir regu-
larmente. A OCDE reportou 
que a proporção de cone-

xões de fibra cresceu para 
25%, ante 12% há oito anos. 
A Irlanda teve o maior cres-
cimento nas ligações de 
fibra no ano passado, com 
crescimento de 218%, se-
guida da Bélgica (71%) e da 
Austrália (70%). 

http://www.vidaeconomica.pt
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 Marcas chinesas fazem ondas no mercado global 
de smartphones

Quando a Apple lançou o iPho-
ne X, de 999 USD, no outono de 
2017, muitas pessoas pensaram 

que a empresa, famosa por aplicar um 
preço premium, finalmente havia exa-
gerado. De jeito nenhum alguém em 
sã consciência gastaria tanto dinheiro 
com um smartphone. E, no entanto, 
aqui estamos nós, um ano e meio de-
pois, e outras marcas de smartphones 
seguiram o exemplo da Apple, fazen-
do com que os preços acima de mil 
USD fossem a nova norma para os dis-
positivos topo de gama. 

Depois de ter cedido seu se-
gundo lugar no mercado glo-
bal de smartphones para a 

Huawei no segundo e no terceiro 
trimestre de 2018, a Apple superou 
o arrecadado chinês para manter 
o primeiro lugar do ano. De acordo 
com a IDC, a Huawei vendeu 206 mi-
lhões de smartphones em 2018, 34% 
a mais que em 2017 e menos de três 
milhões de unidades a menos do to-
tal de remessas da Apple para o ano. 
Tanto a Samsung quanto a Apple 
viuram seus embarques e quedas de 
participação de mercado em 2018, 
com as marcas chinesas a continua-
rem a fazer ondas no segmento de 
preço médio/baixo do mercado
Empresas como a Huawei, Xiaomi e 
OPPO desafiaram o domínio da Sa-
msung e da Apple há anos, mas 2018 
marcou a primeira vez em que uma 

delas chegou a ser uma das duas 
principais, pelo menos tempora-
riamente. Enquanto a Apple pode 
em breve perder seu lugar para a 
Huawei em termos de volume, a fa-
bricante do iPhone ainda está a qui-

lómetros da concorrência em ter-
mos de receita. Somente no último 
trimestre, a Apple fez 52 mil milhões 
de USD vendendo iPhones, o que é 
mais do que todo o negócio de con-
sumo da Huawei em 2017. 

   Os fabricantes de smartphones perderam 
 o contacto com a realidade?

http://www.vidaeconomica.pt
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 O Model 3 da Tesla 
     faz disparar as vendas 

Um pouco menos de três anos após a Tesla ter re-
velado o Modelo 3 ao público em março de 2016, 
a empresa finalmente cumpriu sua promessa de 

oferecer a versão base por apenas 35.000 usd. Em 2016, 
Elon Musk, CEO da Tesla, disse que os clientes “não pode-
riam comprar um carro melhor por 35 mil usd” e que ele 
seria um dos carros mais seguros do mundo. Enquanto a 
primeira reivindicação é discutida e discutivelmente uma 
questão de gosto pessoal, a segunda tem sido apoiada 
pelos testes de segurança da NHTSA, onde o Modelo 3 
teve um excelente desempenho.  

Mesmo que a tec-
nologia por trás 
de veículos autó-

nomos tenha progredido 
enormemente nos últimos 
anos, ainda não é perfei-
ta. Uma longa lista de em-
presas ainda está testando 
seus veículos elétricos na 
Califórnia para melhorar as 

capacidades de software e 
a segurança. O desengaja-
mento são uma parte fun-
damental do processo de 
teste e ocorrem quando o 
software de um carro dete-
ta uma falha ou quando o 
motorista percebe uma fa-
lha, resultando na apreen-
são do controle. 

 As empresas de carros 
     autónomos que estão 
     na dianteira

http://www.vidaeconomica.pt
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 Quase um terço das empresas britânicas estão a considerar 
     mudar devido ao “Brexit” 

 Quão perigosas são as scooters elétricas?

Enquanto os parla-
mentos da UE e da 
Grã-Bretanha ainda 

estão no limbo devido a um 
acordo sobre o “Brexit”, as 
empresas do Reino Unido 
estão a tomar uma decisão 
sobre permanecer ou ir. 
Quase um terço das empre-
sas britânicas planearam 

transferir pelo menos par-
te de seus negócios para o 
exterior por causa do “Bre-
xit”, ou estão considerando 
ativamente, de acordo com 
um relatório do Institute of 
Directors. O grupo de lobby 
britânico entrevistou 1200 
das 30.000 empresas que 
representam a amostra do 
relatório.
Empresas com foco na im-
portação e exportação de 
bens e serviços estavam 
mais propensas a respon-
der que estavam a pensar 
na mudança por causa do 
“Brexit”. As empresas que 
estavam em movimento 

tinham mais probabilida-
de de montar um escritó-
rio dentro da UE, de acor-
do com a reportagem do 
“Guardian”. O IOD disse 
que, embora algumas gran-

des empresas, como a Sony 
e a Panasonic, já tenham 
mudado a sua sede para a 
UE, as empresas de menor 
dimensão estão a seguir o 
exemplo. 

As scooters elétricas 
são leves, compac-
tas e ideais para via-

jar rapidamente por áreas 
urbanas movimentadas, 
especialmente quando 
usadas em conjunto com 

o transporte público. Elas 
tornaram-se uma das ten-
dências mais populares 
nos EUA e muitas empre-
sas de aluguer oferecem-
-nas por apenas 1 usd por 
hora, com alguns centavos 

adicionados para cada mi-
nuto de uso. Infelizmente, 
mesmo que as pequenas 
e as velozes scooters pos-
sam parecer um sonho 
para os passageiros, elas 
podem ser extremamen-
te perigosas para os pilo-

tos inexperientes. Não há 
números oficiais sobre as 
mortes de e-scooter, mas 
acidentes fatais foram re-
latados em várias cidades 
do mundo, incluindo Sin-
gapura, Londres e Los An-
geles. 

http://www.vidaeconomica.pt
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  A receita do Facebook  
      por utilizador aumenta  
      acentuadamente 

Desafiando todos os críticos que diziam que o Fa-
cebook não é mais do que um foco de desinfor-
mação, abuso de dados e discursos de ódio, a 

empresa encerrou o ano fortemente, superando as ex-
pectativas dos analistas no seu relatório de resultados 
do quarto trimestre, na quarta-feira. A empresa faturou 
16,91 mil milhões de USD em receita 31 de dezembro, su-
perando seu recorde anterior em mais de 3 mil milhões.
E enquanto a base de utilizadores do Facebook certa-
mente não está a crescer tão rapidamente quanto costu-
mava, não há sinais de um “êxodo em massa” que muitos 
especialistas previram depois dos escândalos do ano 
passado em torno da Cambridge Analytica, bots russos, 
etc., com 2,32 mil milhões de utilizadores ativos mensais, 
dos quais dois terços estáveis, ou 1,52 mil milhões de 
pessoas acedem à plataforma todos os dias. 

Uma das habilidades 
necessárias na vida 
profissional do sé-

culo XXI é a capacidade 
de distinguir e-mails legí-
timos dos maliciosos. Ig-
norar centenas de e-mails 
de spam todo o mês é uma 
coisa, mas lidar com ata-
ques de malware e ran-
somware que podem cus-
tar à sua empresa milhões 

em danos é um jogo total-
mente diferente.
De acordo com o mais re-
cente Relatório de Ameaças 
à Segurança na Internet da 
Symantec, 55% dos emails 
recebidos pelos funcioná-
rios em 2018 foram classi-
ficados como spam e 1 em 
412 emails foi considerado 
malicioso, ou seja, poten-
cialmente prejudicial. 

 ‘Urgente Invoice’ 
      - como identificar e-mails
      maliciosos

http://www.vidaeconomica.pt
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Março

  21 ISERD – 569th International 
Conference on Recent Innovations 
in Engineering and Technology 
(ICRIET)
Veneza, Itália 

  23 ISERD – 570th International 
Conference on Recent Innovations 
in Engineering and Technology 
(ICRIET)
Barcelona , Espanha 

  26 ISERD – 572nd International 
Conference on Recent Innovations 
in Engineering and Technology 
(ICRIET)
Milão, Itália

  26 WRFER-International 
Conference on Business 
Management and Social Innovation 
(ICBMSI)
Roma, Itália 

Abril

  01 The IIER - 610th International 
Conference on Recent Innovations 
in Engineering and Technology 
(ICRIET)
Dublin, Irlanda

  01 The IIER - 598th International 
Conference on Science, Innovation 
and Management (ICSIM)
Dublin , Irlanda

  03 The IIER - 611th International 
Conference on Recent Innovations 
in Engineering and Technology 
(ICRIET)
Oslo , Noruega

  04 ISERD – 576th International 
Conference on Recent Innovations 
in Engineering and Technology 
(ICRIET)
Hamburgo, Alemanha

AGENDA

O recém-lançado Euro-
pean Open Science 
Cloud (EOSC) visa per-
mitir que milhões de 
investigadores em toda 

a Europa utilizem a computação 
em nuvem para armazenar, proces-
sar, combinar e analisar facilmente 
grandes quantidades de dados di-
gitais. Para esse fim, o EOSC preci-
sa ser sustentado por tecnologias 
avançadas e acessíveis de informa-

ção e comunicação (TIC). Enquanto 
a Europa continua a investir nas TIC 
para apoiar a pesquisa científica, 
uma EOSC bem-sucedida impulsio-
naria o crescimento exponencial 
dos recursos de computação e co-
nectividade empregados pela ciên-
cia da Europa. Este documento ex-
plora o que a Europa precisa fazer 
para garantir que esteja preparada 
para uma mudança na procura cien-
tífica pelas TIC. 

Preparando o futuro da Science Cloud

A infraestrutura digital 
       da Europa pode lidar 
       com o crescimento 
       exponencial 
       dos dados de pesquisa?

Divulgue os seus eventos 
relacionados com Inovação e 

empreendedorismo
Contacte-nos!

Future-proofing the Science Cloud

Can Europe’s digital infrastructure cope with exponential growth in research data? 

December 2018
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A nova “Task Force EIC” da Comissão 
incluirá funcionários das suas 
agências de investigação e de PME, 
como parte de uma importante 
reestruturação da organização de 
investigação da UE.

O Conselho Europeu de Inovação, a 
ser lançado em breve como um pro-

grama piloto, é uma iniciativa para 
ampliar as pequenas empresas de 
tecnologia em “unicórnios” de classe 
mundial, ou start-ups avaliadas em 
mais de US $ mil milhões cada. É um 
projeto com a assinatura do comissá-
rio Carlos Moedas e usará uma nova 
combinação de doações, emprésti-
mos e capital de risco. 

DCriada Task Force 
 para liderar o novo Conselho 
    Europeu de InovaçãoDissertation 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. A transformação digital só 
pode ser plenamente rea-
lizada se o acesso de alta 
qualidade a redes e ser-
viços de comunicação for 

disponibilizado a preços acessíveis 
para todas as pessoas e empresas, 
não importando quem sejam ou 
onde morem. LEIA O RELATÓRIO 

Melhorando o acesso 
e a conectividade 

          para aproveitar 
          a transformação digital

http://www.vidaeconomica.pt
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/special-task-force-lead-new-european-innovation-council
https://vernonpress.com/book/487
https://www.ispim-innovation.com/dissertation-award
https://www.conferencesubmissions.com/award2019/
http://www.oecd.org/going-digital/enhancing-access-digital-transformation.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=GD%20Connectivity%20feb%2Fmar%202019&utm_term=demo


Página 16

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N. 101
MARÇO/ABRIL | 2019

Accelper Consulting Iberia,Ldª
info@accelperiberia.com
www.accelperiberia.com

Triz Simplificado 

Autores: Ellen Domb, KaleviRantanen | ISBN: 978-84-8408-576-8 | Páginas: 292
Preço: 28 euros (IVA incluido)* | Formato: 170x240mm | Encadernação: Capa dura

(*) O preço inclui despesas de  envio para Portugal continental e ilhas

Índice de Capítulos:
1. ¿Por qué buscar nuevas maneras de solucionar problemas?
2. La construcción de un nuevo modelo de resolución : del problema al resultado 

final ideal.
3. El compromiso tras el problema.
4. Del compromiso a la contradicción inherente.
5. Búsqueda de recursos invisibles.
6. Lo imposible a menudo es posible: cómo incrementar la idealidad del sistema.
7. Cómo separar el grano de la paja: una herramienta sencilla y eficaz para la 

evaluación de soluciones.
8. El enriquecimiento del modelo de resolución de problemas.
9. Patrones: poderosas herramientas para el desarrollo del sistema.
10. Los principios de innovación: 40 maneras de dar con la solución correcta.
11. Evaluación del modelo de resolución de problemas.
12. Cómo mejorar el negocio con TRIZ.
13. Usar TRIZ con la Teoría de las Limitaciones.
14. Usar TRIZ con Seis Sigma y otros sistemas de mejora de la calidad.
15. Síntesis de la resolución creativa de problemas.
16. Manos a la obra.

Nuevas 
aplicaciones 
de resolución 
de problemas 
para ingeniería 
y fabricación

LUÍS ARCHER | Consultor | luismariaarcher@iol.pt

Em regra, a doce paz não leva a nada. Um local 
onde se diz haver um bom ambiente é onde não 
há ondas. É uma espécie de família clássica, em 
que acontecem poucos impasses e o sentido de 
inovação e de risco é pouco ou nada estimulado. 

Assim, e não raras vezes, é em situações de  conflito que 
as empresas se conhecem a si próprias e são confrontadas 
com situações que não têm soluções conhecidas,w sendo 
que a resolução das mesmas passa, na maioria do casos, 
pelo caráter inovador que se imprime na sua resolução, pois 
que a verdadeira dinâmica empresarial só é possível numa 
organização aberta que estimule a participação de todos, 
em que a capacidade de antecipação se revelará uma aposta 
ganhadora. Todavia, há que ter o cuidado de não pretender 
logo implementar a primeira solução sem uma análise 
mais precisa das alternativas e das suas consequências. 
Problemas. Só problemas, que, bem dissecados, são a 
hipótese de a empresa dar o salto qualitativo.
Os conflitos existem, e podem assumir um caráter positivo. 
O problema começa quando as divergências não são 
geridas, ou quando os comportamentos são doentios. 
Efetivamente, o confronto de opiniões e de personalidades 
pode ser criativo ou destrutivo, revelando o caráter do ser 
humano que, apesar de se afirmar como simples, é algo 
mais complicado do que pensa ser, com inúmeros sistemas 
de ataque e defesa, em que, se não é possível evitá-los, 
então, o melhor é proteger-se deles, trabalhando-os para 
que sejam e constituam uma possibilidade de se dar o 
tão desejado e almejado salto qualitaitivo. Ficar de braços 
cruzados, à espera que o tempo resolva, não é solução, 
bem pelo contrário. Assim, importa, pois, refletir sobre 
as causas (passividade face ao sentimento de que algo 
está mal, mas não existe vontade de encontrar soluções), 
e consequências (as queixas, mexericos e  comparações 
com os bons tempos são constantes, em que os esforços 
das pessoas estão direcionados para a sobrevivência 
pessoal e não para o projeto coletivo). A solução passa 
pela intergração saudável, em que o objetivo é  recuperar 
a credibilidade por via de uma informação clara dos 
objetivos, com o estabelecimento de um estilo aberto, 
participativo e nunca fechado, dando a hipótese aos 
envolvidos de exporem as suas ideias e soluções, ou seja, 
darem azo ao seu caráter criativo. 

Inovação
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