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19 Outubro 2017
AESE Business School
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
18h00 Missa no Oratório de S. Josemaria
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
19h30 Cocktail na AESE Business School
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
22h00 Encerramento

20 Outubro 2017
Centro de Congressos do Estoril
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
09h30 Abertura
 António Pita de Abreu, Presidente 
 do Agrupamento de Alumni da AESE
 Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente  
 da Câmara Municipal de Cascais
 Maria de Fátima Carioca, Dean da AESE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
10h00 Conferência de enquadramento
 O mundo de amanhã: desafios
 Patrick Dixon, Global Change
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
10h45 Intervalo
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
11h15 Negócios no Mundo 4.0
 Contribuição Académica da AESE
 Adrián Caldart, Professor da AESE 
 
 Sustainable Agriculture
 João Pedro Rego, New Holland 
 Indústria 4.0: Era digital 
 – Mudança através dos números
 Carlos Ribas, Bosch
 Distribuição: do balcão ao online
 Cláudia Almeida e Silva, Fnac

12h30 Conferência
 O mundo 4.0 - Inteligência Artificial
 Michael Karasick, IBM
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
13h15 Almoço e Homenagem 
 aos Alumni com 25 anos de Programa
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
15h00 Conferência de enquadramento
 A Empresa 4.0 - como se organiza  
 e gere as pessoas numa multinacional 
 da nova economia
 Frederico Costa, Google
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
15h30 Pessoas no Mundo 4.0
 Contribuição Académica da AESE
 José Fonseca Pires, Professor da AESE
 
 Preparar a Workforce para o 4.0
 Pedro Henriques, Siemens
 O cliente 4.0
 Pedro Lopes, Accenture
 A digitalização do talento
 Sofia Tenreiro, Cisco
 Mobilidade Pessoal 4.0
 António Pereira Joaquim, Nissan
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
16h45 Intervalo
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
17h15 Conferência
 Shaping the future of work
 Vasant Dhar, 
 Leonard N. Stern School of Business
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
18h00 Sessão de Encerramento
 Ministra da Presidência 
 e da Modernização Administrativa,  
 Maria Manuel Leitão Marques
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Enquanto a mais antiga escola de 
negócios portuguesa, a convocação 
dos milhares de alunos que por ela 
já passaram assume-se, sempre, 
como um grande acontecimento. 
Debater o Mundo 4.0 – com todas 
as suas promessas e incógnitas – é 
um projeto tão ambicioso quanto 
motivador. O que levou à eleição 
deste tema para a 14ª Assembleia 
de este ano?

A escolha do tema Mundo 4.0 foi con-
sensual: é um tema naturalmente atual e 
relevante, mas o seu debate na Assem-
bleia de Alumni é, sobretudo, oportuno e 
adequado. 

Surgiu na senda do último Encontro de 
Alumni, em julho de 2016, em que de-
batemos a capacidade de liderar na (In)
certeza, sendo que a ambiguidade com 
que a palavra foi escrita traduzia a neces-
sidade e oportunidade de uma reflexão 
ativa sobre o que é perene no exercício 
da Liderança, ou seja, o que permanece 
como certeza num ambiente de incerteza 
e complexidade.

Um dos objetivos da presente As-
sembleia é antecipar algumas das 
transformações que ocorrerão nos 
próximos cinco a 10 anos e o papel 
das empresas, e das suas pesso-
as, para com eles lidar. Qual foi a 
receita eleita para levar ao debate 

deste futuro próximo, ainda que tão 
incerto?

É nosso objetivo que a 14ª Assembleia 
do Agrupamento de Alumni da AESE 
lance e acolha o debate sobre o Mundo 
4.0, o qual é também muito oportuno e, 
principalmente, adequado, dada a matriz 
identitária da escola. Como Business 
School e otimistas radicais que cos-
tumamos ser, e através de exemplos 
concretos, vamos procurar aprofundar 
como podemos encarar de forma positiva 
as oportunidades, como é possível atuar 
sustentadamente nos negócios e como 
podemos deixar uma marca diferenciado-
ra sobre a própria realidade, agora e no 
futuro próximo.

Maria de Fátima Carioca, Dean da AESE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Caracterizado pela interconectividade entre as ciências, os negócios e as pessoas, 
estando a modificar rapidamente o dia-a-dia da nossa sociedade e a originar 
um desenvolvimento económico com novas características, pleno de desafios e 
oportunidades, o debate sobre o Mundo 4.0, para além de atual e relevante é, sobretudo, 
oportuno e adequado. É desta forma que Fátima Carioca, Dean da AESE Business 
School, explicita os principais objetivos desta 14ª Assembleia, a qual juntará mais de 600 
participantes - entre antigos alunos, empresas, professores, colaboradores e amigos – 
numa conferência que, de forma muito equilibrada, conta com a participação de oradores 
portugueses e de conferencistas internacionais, do mundo empresarial e académico.

Também para 
a AESE como 
instituição, 
o Mundo 4.0 
apresenta novas 
e desafiantes 
oportunidades
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Progresso acelerado das TIC, inter-
conectividade, mobilidade, gestão 
da informação, inteligência artificial 
versus humanização. Como se pre-
para uma escola de negócios para 
atender aos inúmeros novos desa-
fios que o mundo 4.0 nos reserva?

Na AESE somos responsáveis pela 
formação de gerações de executivos, por 
ajudá-los a ser hábeis na gestão e no 
governo das suas instituições. Fazemo-
-lo, desde há 37 anos, partilhando saber, 
dando mundo e potenciando líderes 
responsáveis, positivamente impactantes 
nas empresas e na sociedade. No mundo 
em rápida mudança, esta missão ganha 
renovada relevância. E temos consci-
ência de que nos devemos preparar e 
aparelhar para continuar a colaborar, 
de forma única, própria e responsável, 
com empresários e líderes em geral no 
enfrentar de novos e inúmeros desafios e, 
em concreto, naqueles que maior impacto 
têm na direção das organizações. 
Nos nossos programas e iniciativas, 
mais além da racionalidade científica e 
técnica das decisões, procuramos incutir 
uma ética humanizante e humanizadora. 
Esta é a identidade fundacional da AESE 
que acompanhamos com a necessária 
modernidade. Por isso mesmo, continuar 
a ser o espaço privilegiado de encontro 
e de debate de temas atuais vistos de 
novas perspetivas, como o Mundo 4.0 
e a ligação entre negócios e pessoas, 
constitui uma forma muito concreta de 
responder aos desafios das empresas 
hoje e no futuro. 
A contribuição enquanto Business School 
passa também pelo rigor, a exigência e 
a novidade científica do conhecimen-
to académico, com a preocupação de 
estar sempre muito enraizado no mundo 
empresarial, ou seja, olhando para as ma-
crotendências económicas, demográficas 
e sociais, para as inovações tecnológicas 
e as suas potencialidades, para as dife-
rentes ciências e artes, de forma holística 
e incorporando esse saber na cultura e 
negócio das empresas. 
Por último, também para a AESE como 
instituição, o Mundo 4.0 apresenta novas 
e desafiantes oportunidades. Desde 
logo potencia diferentes experiências de 
aprendizagem, mas também viabiliza par-

cerias mais abrangentes e globais. Neste 
sentido é importante o facto de perten-
cermos a um grande grupo de escolas 
parceiras espalhadas praticamente por 
todos os continentes (desde a América à 
Ásia, passando por África). Dizem os ca-
minhantes que quando o caminho é longo 
e sobretudo incerto – e o futuro próximo 
é ainda bastante incerto – facilita, e so-
bretudo é mais prudente, fazer o caminho 
acompanhado. 

A Assembleia estrutura-se em torno 
de 4 conferências: “O Mundo 4.0: 
desafios“, “Inteligência Artificial”, 
“A Empresa 4.0” e “O futuro da 
força de trabalho”. Que desafios são 
considerados como os mais difíceis 
de abordar no mundo da gestão 
contemporânea? 

Os grandes desafios no Mundo 4.0 cor-
respondem aos dois grandes blocos em 
que a Assembleia está dividida: 
• Em primeiro lugar, o Negócio, nomeada-
mente o desafio de integrar novos mode-
los, novos segmentos de mercado, o novo 
paradigma no que se refere ao conceito 
de propriedade e a generalização de uma 
economia caracterizada por ser colabora-
tiva e em rede;
• Em segundo lugar, as Pessoas, e em 
concreto, a integração das diferentes 
gerações na empresa, a reinvenção 
da organização do mundo do trabalho 
e, também, o continuar a ambicionar o 
desenvolvimento integral de todos e de 
cada um com quem a empresa interage e 
é, de algum modo, responsável. 
Detenho-me apenas num exemplo: 
A presença das gerações mais novas, ca-
racterizadas por um forte conhecimento 
das tecnologias, elevado espírito empre-
endedor e ambição, leva à necessidade 
de uma maior abertura e flexibilidade: a 
abertura a diferentes perspetivas, a utili-
zação de diferentes canais de comunica-
ção, a realização do trabalho em ambien-
tes mais flexíveis. 
Assim, acolher no mundo empresarial 
e aceitar ser transformado pelas novas 
gerações é um verdadeiro desafio. Mas 
fazê-lo com serenidade e sabedoria, sem 
rejeitar o que de único tem a tradição 
cultural de cada empresa e privilegian-
do o diálogo como forma de construir o 

futuro será, talvez, o maior desafio para 
as empresas. 

Tal como tem vindo a acontecer face 
a edições anteriores, a Assembleia 
assume-se como um ponto de (re)
união de dirigentes e executivos de 
todo o país, de gerações diferentes, 
com experiências e backgrounds 
igualmente distintos. Que resul-
tados práticos se podem esperar 
deste encontro no que respeita ao 
panorama empresarial nacional e 
ao desenvolvimento de um Portugal 
mais preparado para ter o seu lugar 
no mundo 4.0?

Esta é a 14ª Assembleia do Agrupamen-
to de Alumni. Ao longo dos 37 anos, cada 
Assembleia de Alumni é sempre um mo-
mento inolvidável na vida da escola que 
conjuga a diversidade de quem participa, 
com a riqueza de conteúdos e a estreita 
proximidade de escolas internacionais. 
Nesta também assim será: entre antigos 
alunos, empresas, professores, colabora-
dores e amigos, seremos mais de 600 e 
o programa apresenta um bom equilíbrio 
entre empresas e académicos, oradores 
portugueses e estrangeiros. Destes últi-
mos destaco a colaboração com a Stern 
Business School – NYU na pessoa do 
Prof. Vasant Dhar.
Encontrar-nos-emos para debater o 
Mundo 4.0: um mundo caracterizado pela 
interconectividade entre as ciências, entre 
os negócios, entre as pessoas, que está a 
modificar rapidamente o dia-a-dia da nos-
sa sociedade e a originar um desenvolvi-
mento económico com novas característi-
cas, pleno de desafios e oportunidades. 
Com a contribuição académica da AESE, 
a visão de conferencistas internacionais 
e a experiência de empresas de relevo, 
refletiremos sobre as causas, os impac-
tos, as mudanças necessárias, possíveis 
ideias e caminhos face a um futuro que 
pede que alarguemos o horizonte. 
No final do dia 20 de outubro estaremos, 
acredito, mais bem preparados para 
sabermos responder aos desafios empre-
sariais em Portugal e no Mundo. Estare-
mos, também, mais confiantes sobre a 
contribuição a dar hoje para a construção 
de um futuro melhor para as próximas 
gerações.
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“Nos nossos programas e 
iniciativas, mais além da 
racionalidade científica e técnica 
das decisões, procuramos 
incutir uma ética humanizante 
e humanizadora. Esta é a 
identidade fundacional da AESE 
que acompanhamos com a 
necessária modernidade.”
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Reconhecido como um dos mais 
importantes visionários da atualida-
de, Patrick Dixon interpreta o futuro 
do mundo como se de um cubo de 
seis faces se tratasse: rápido, urba-
no, tribal, universal, radical e ético. 
Alertando para o facto de muitas 
das maiores tendências globais 
estarem a evoluir de uma forma 
relativamente previsível, elege ainda 
a robótica e a inteligência artificial, 
em conjunto com a manipulação 
genética da vida humana, como as 
principais ameaças da tecnologia à 
humanidade. Numa apresentação 
sua, afirmou que “o mundo pode 
mudar mais rapidamente do que 
o tempo que demora uma reunião 
de um conselho de administração”. 
Entre as centenas de possibilidades 
de mudança e inovação, quais são 
as principais tendências que antevê 
como as que terão maior impacto 
na vida empresarial e pessoal neste 
novo Mundo 4.0?

A questão é muito abrangente e, 
obviamente, depende de que indústria 
estejamos a falar. Mas existem algumas 
temáticas que estão já a ter impacto em 
números consideráveis de empresas em 
todo o mundo. Costumo agrupá-las em 
seis fatores, os quais correspondem à 
forma como se soletra a palavra FUTU-
RE, cada um deles representando uma 
das faces de um cubo. E a energia que 
faz este cubo girar é a EMOTION – as re-
ações aos acontecimentos ou tendências 

que, na maioria das vezes, assumem-se 
como mais importantes que os próprios 
eventos que lhes deram origem.
F de FAST [rápido]: todos nós reconhe-
cemos que, com os media sociais e a 
globalização, o nosso mundo está tão 
justaposto que pequenos acontecimentos 
podem criar ou destruir oportunidades 
de negócio em minutos. Recordemos o 
exemplo do enorme tremor de terra que 
abalou o Japão e destruiu um reator 
nuclear. Em 40 segundos, 40 anos de 
políticas energéticas foram alteradas no 
Japão e na Alemanha, na medida em que 
ambos os países decidiram suprimir a 
energia nuclear.
U de URBANO: o mundo conta agora 
com mil milhões de crianças e serão 
estas que irão moldar os mercados 
globais ao longo de toda uma geração. 
Mil milhões de crianças irão deslocar-
-se das zonas rurais para as cidades nos 
próximos 30 anos e o que se gastará em 
infraestruturas ao longo deste período 
será superior ao montante investido 
em toda a história da humanidade. A 
esperança de vida para a maioria das 
pessoas que pertence à classe média em 
todo o mundo tem vindo a aumentar uma 
semana em cada mês ao longo das duas 
últimas décadas e testemunharemos 
acréscimos enormes [na longevidade] nas 
próximas três décadas, globalmente.
T de TRIBAL: cada língua cria uma tribo 
e cada marca forma uma tribo também. O 
tribalismo é aquilo que nos torna diferen-
tes e é a base de todo o marketing eficaz. 
O mundo tornar-se-á crescentemente 

tribal, enquanto reação à próxima Face.
U de UNIVERSAL: a globalização é uma 
força imparável, apesar das tentativas de 
a travar levadas a cabo por alguns gover-
nos através de restrições no comércio. 
Basta pensarmos na web, ou na dissemi-
nação da língua inglesa ou no crescimen-
to em escala das empresas de maiores 
dimensões. Em toda a UE, 50% de todos 
os gastos em retalho são recolhidos por 
apenas 10 empresas. Existem somente 
dois grandes fabricantes de aviões a nível 
global, apenas dois sistemas operativos 
para telemóveis e dois sistemas ope-
rativos para os computadores. Assim, é 
expectável uma consolidação e escala 
crescentes. E com a fusão dos Pagamen-
tos Móveis, da Internet das Coisas, do 
Big Data e da Nuvem, esperam-se ainda 
maiores vulnerabilidades no que res-
peita aos ciberataques, perpetrados por 
criminosos e por governos – por vezes, 
trabalhando em conjunto. 
R de RADICAL: estamos a testemunhar a 
ascensão de novos tipos de movimentos 
políticos – não tanto suportados em di-
visões esquerda-direita, mas em clusters 
sobre questões particulares. O Presidente 
Trump é um exemplo – eleito devido a 
políticas de migrações, protecionismo e 
ação nula face ao aquecimento global. 
Muitos destes movimentos tornar-se-ão 
crescentemente radicais, alimentados por 
ideologias extremas ou pouco usuais. E a 
questão mais importante é a sustentabili-
dade – é expectável que pelo menos 40 
triliões de dólares sejam investidos nos 
próximos 20 anos em inovações tecno-

Patrick Dixon, Global Change
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

O que fizermos 
hoje será julgado 
pelas gerações 
futuras
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lógicas “green”, para transformar o nosso 
planeta.
E de ÉTICA: esperemos igualmente um 
enfoque significativo face à forma como 
vivemos, aos nossos valores, paixões e 
códigos morais. O que significará ir bem 
mais além das exigências de compliance. 
E a ética final será moldada por uma 
frase de quatro palavras: Construir um 
Mundo Melhor.

Tendo em conta o ritmo acelerado 
da mudança, como é possível para 
empresas – e para a sociedade – an-
tecipar estas profundas alterações e 
preparar-se para um mundo repleto 
de esperanças e oportunidades, mas 
também de uma certa incerteza?

A verdade surpreendente reside no facto 
de muitas das maiores tendências globais 
estarem a evoluir de uma forma relativa-
mente previsível. Tomemos como exemplo 
o crescimento contínuo do poder compu-
tacional, o aumento da largura de banda 
a nível global, a ascensão dos mercados 
emergentes, o envelhecimento das popu-
lações na Europa, a crescente esperança 
de vida, etc.. Todavia, existe também um 
enorme potencial para muitas incertezas 
e choques, sendo que as estratégias 
[para com eles lidar] podem e devem ser 
assentes nos motores fundamentais do 
nosso mundo futuro e, em simultâneo, 
numa agilidade significativa dos nossos 
modelos de liderança.

A propósito da ética, e graças a uma 
persistente ausência da mesma em 
quase todos os domínios da vida, 
sente-se otimista face a um futuro 
mais ético?

Cada ser humano tem o seu próprio 
código ético, as suas próprias perspetivas 
sobre o que é certo e errado, ou sobre o 
que importa ou não importa. E, em quase 
todas as nações, existe um reconheci-
mento crescente, por parte da sociedade, 
de que as empresas e os governos preci-
sam de ser responsabilizados pelos seus 

atos. Basta olharmos para a dimensão 
das sanções que têm recentemente vindo 
a ser impostas tanto na América como na 
união Europeia, devido a mau comporta-
mento, e percebemos o motivo devido ao 
qual as empresas estão a conferir uma 
maior atenção à ética. 

“Tecnologia versus Humanidade” 
é uma das maiores incógnitas do 
nosso futuro. Como vaticina este 
relacionamento?

Encaramos a ameaça da tecnologia à 
humanidade em duas áreas principais. 
Uma é a robótica e a inteligência artificial 
e a outra é a manipulação genética da 
própria vida humana. 
São muitos os que temem a perda gene-
ralizada de postos de trabalho para a au-
tomação e para as máquinas inteligentes. 
Não é o meu caso. Em todas as gerações 
testemunhámos o mesmo: novas vagas 
de automação e industrialização que 
aumentaram a riqueza das nações, torna-
ram muitos empregos desnecessários e 
conferiram-nos o luxo de reintegrarmos 
os seres humanos em tarefas de maior 
valor. E o mesmo irá acontecer novamen-
te. E sim, poderá haver alguma disrupção, 
mas não há qualquer sinal, no momento, 
para a ocorrência de um desemprego 
massificado por causa da automação. 
Existe, sim, um conjunto alargado de coi-
sas que a sociedade desejará que as pes-
soas façam ao invés – de que é exemplo 
cuidar melhor dos idosos, o que seremos 
capazes de fazer com um menor número 
de pessoas a trabalhar em funções fabris 
ou administrativas.
Quanto à revolução genética, está a 
acelerar. E temos agora ao nosso dispor 
formas de editar facilmente o código da 
vida num ser humano, para melhorar a 
sua qualidade de vida, aumentar a perfor-
mance e prevenir ou tratar doenças. 
E podemos faze-lo de uma forma que 
seja transmitida para as gerações futuras 
durante milhares de anos – apesar de 
termos uma noção muito diminuta do 
impacto a longo prazo de tudo isto. Temos 

também, e já, a capacidade de destruir 
seletivamente milhões de nascituros, os 
quais consideramos não terem as carac-
terísticas que desejamos e, assim, “refor-
mular” o futuro da raça humana. E tudo 
isto significa lidar com questões éticas e 
espirituais gigantescas e sobre as quais 
as nossas sociedades não estão sequer 
no início de as considerar plenamente. 
Teremos de ter um cuidado enorme com 
a forma como utilizamos os poderes tec-
nológicos, sendo que as gerações futuras 
nos julgarão por isso.
A ‘sustentagilidade’ é uma outra premissa 
que junta a inovação e a agilidade como 
uma forma de resolver algumas das maio-
res ameaças que se colocam ao ecos-
sistema do nosso planeta, às empresas 
e aos indivíduos, ao mesmo tempo que é 
gerado lucro. Na medida em que a nossa 
audiência é composta, na sua maioria, 
por gestores e executivos, que tipo de 
conselho gostaria de partilhar para que as 
empresas se adaptem com maior celeri-
dade e se mantenham à frente dos seus 
concorrentes?
Em muitos países, os clientes e os acio-
nistas terão como expectativa crescente 
que as empresas sejam boas cidadãs 
globais. Não desejarão que os recursos 
hídricos sejam poluídos, que se matem 
pessoas devido a emissões de gases 
perigosos, que os campos sirvam de re-
servatórios para lixo ou que se desperdi-
cem recursos valiosos.
Esperarão igualmente que as empresas 
sejam cuidadosas no que respeita às 
quantidades de carbono queimado e 
responsáveis face à segurança dos seus 
trabalhadores. E custa muito pouco dar 
passos na direção certa e, em muitos 
casos, o período de reembolso será muito 
curto. O objetivo deverá ser sempre o 
de desejar que trabalhadores, clientes 
e acionistas se sintam, e com orgulho, 
como parte do seu futuro (sobre estas 
questões aconselho uma visita ao meu 
website http://www.globalchange.com)
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“São muitos os que temem a 
perda generalizada de postos 
de trabalho para a automação e 
para as máquinas inteligentes. 
Não é o meu caso. Em todas as 
gerações testemunhámos o mesmo: 
novas vagas de automação e 
industrialização que aumentaram 
a riqueza das nações, tornaram 
muitos empregos desnecessários 
e conferiram-nos o luxo de 
reintegrarmos os seres humanos em 
tarefas de maior valor. E o mesmo 
irá acontecer novamente”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
10h00 Conferência de enquadramento
 O mundo de amanhã: desafios
 Patrick Dixon, Global Change
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Adrián Caldart, Professor da AESE
Estudo: Negócios no Mundo 4.0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

13

Foi com o objetivo de responder a estas 
e a outras questões cruciais da era digital 
que a AESE Business School realizou um 
estudo, da responsabilidade do Professor 
Adrián Caldart, diretor da área de Politica 
de Empresa, que envolveu 135 respon-
dentes, pertencentes a empresas de mi-
cro, pequena, média e grande dimensão e 
representantes dos três grandes setores 
de atividade, e cujas conclusões nos 
permitem aferir a saúde tecnológica do 
ambiente de negócios nacional. Seguem-
-se os principais resultados. 

São cerca de 70% das empresas inqui-
ridas que afirmam acompanhar de forma 
sistemática ou com bastante atenção a 
evolução digital. Destas, quase metade 
são de grande dimensão e 70% transa-
cionam serviços. Apenas 1% dos dirigen-
tes inquiridos afirmou não fazer nenhum 
seguimento da evolução digital. 

Questionados sobre as iniciativas estra-
tégicas que desenvolvem para estar a 
par do que a era digital vai “produzindo”-, 

cerca de metade dos respondentes afir-
ma possuir uma estratégia digital integral, 
formal e da responsabilidade de um alto 
diretivo, mas com apenas 60% [neste 
segmento] a considerar possuir os recur-
sos humanos “suficientes” para lidar com 
os inúmeros desafios que esta encerra. 

Das empresas que revelam ter uma es-
tratégia digital ativa, 60% são de grande 
dimensão.

Em contrapartida, 15% das empresas 
inquirida não têm qualquer iniciativa 
estratégica relacionada com as tecno-
logias digitais. Destas, 33% são micro-
-empresas, o que contrasta com os 24% 
da amostra geral, com 80% das mesmas 
a afirmar não contar de todo com os 
recursos humanos suficientes para lidar 
com os desafios digitais e quase metade 
a admitir não investir ativamente na for-
mação digital dos seus colaboradores.

A “adaptação à economia digital” 
constituiu também parte integrante do 

estudo em causa, com apenas 30% dos 
dirigentes inquiridos a considerar que a 
sua organização tem um nível adequado 
de “ajustamento” à economia digital. Já 
no que respeita a outra das questões fun-
damentais do mundo 4.0 – a segurança e 
privacidade dos dados – cerca de metade 
dos dirigentes considera que o controlo e 
a segurança dos dados são consistentes 
e integrados no interior da arquitetura 
tecnológica da organização

E como lidam os dirigentes empresariais 
com as redes sociais? De acordo com 
as respostas, 80% a 90% dos dirigentes 
são membros do WhatsApp, do LinkedIn 
e do Facebook. No geral, as principais 
redes sociais utilizadas pelos dirigentes 
portugueses são o Whatsapp, o LinkedIn, 
o Facebook, o Instagram e o Twitter e 
aquelas que são mais utilizadas pelos 
dirigentes devido a motivos profissionais 
são também o LinkedIn, o WhatsApp, o 
Facebook, bem com blogs e fóruns de 
discussão. 

Num ambiente de negócios cada vez mais “tecnológico-dependente”, como 
estão as empresas portuguesas a acompanhar a evolução digital, a adaptar-
se aos seus novos requisitos, a aproveitar – ou não – o valor acrescentado 
das redes sociais e a investir na mobilidade dos seus colaboradores? Com 
base num inquérito realizado a 135 gestores nacionais, a AESE procurou 
medir o pulso do ambiente digital que predomina no nosso país. Segue-se 
um resumo dos principais resultados.

AESE analisa 
estratégia digital 
das organizações 
portuguesas



Adicionalmente, todos os dirigentes que 
afirmam aceder semanalmente ao Linke-
dIn, por motivos profissionais, pertencem 
a micro ou pequenas empresas. 

Se, por um lado, 60% das empresas afir-
ma investir recursos e desenvolver ações 
frequentes nas redes sociais, 9% não o 
faz de todo.

E entre as que nelas marcam presença, 
esta reparte-se – equilibradamente – 
entre uma estratégia explícita - 28% -, 
ações frequentes, mas com orçamento 
limitado – 31% - e ações isoladas que 
exigem pouco ou quase nenhum investi-
mento – 32%. 

O estudo indica também que a utilização 
das redes sociais é feita, sobretudo, para 
desenvolver a imagem de marca, seguin-
do-se o incentivo à compra de produtos 
e serviços e só depois a investigação de 
mercado. 

De destacar ainda que 35% dos dirigen-
tes que elegem o desenvolvimento da 
imagem de marca como de importân-
cia central na estratégia para as redes 
sociais pertencem a micro- empresas. 
Este valor sugere assim que estas mes-
mas empresas, tipicamente com menos 
recursos para a publicidade institucional, 
podem tirar maior partido das redes 
sociais para crescer. 

Ainda no que respeita às estratégias 
de social media, só 48% das empresas 
inquiridas conta com medidas para avaliar 
a sua performance nestes meios. Uma 
parte significativa – 70% - usa como prin-
cipal “indicador” o tempo que as pessoas 
passam nas suas páginas web. 

O estudo da AESE procurou igualmente 
aferir as políticas e níveis de investimen-
to das organizações no que respeita à 
mobilidade, com cerca de metade das 
empresas inquiridas a afirmar que tem 
modelos de colaboração baseados no 
trabalho a tempo parcial ou de trabalho 
em casa.

Quase 40% das empresas que admitem 
trabalho a partir de casa são micro em-
presas e apenas 17% são organizações 
de grande dimensão. 

No que respeita ao desenvolvimento de 
aplicações móveis, 54% das empresas 
afirmam ter desenvolvido aplicações 
móveis para os clientes. 
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“São cerca de 70% das empresas 
inquiridas que afirmam acompanhar 
de forma sistemática ou com 
bastante atenção a evolução 
digital. Apenas 1% dos dirigentes 
inquiridos afirmou não fazer nenhum 
seguimento da evolução digital.”
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A agricultura sempre foi um sector 
de inovação constante, em particu-
lar na última década. Com desafios 
tão importantes quanto comple-
xos, como o alimentar, os recursos 
naturais, as alterações climáticas e 
a responsabilidade face às gerações 
futuras, quais as principais pre-
missas subjacentes à denominada 
agricultura sustentável?

A tecnologia mais desenvolvida sempre 
foi a aplicada ao material bélico, por ar-
raste alguma desta tecnologia é adaptada 
e aplicada à agricultura.
A tecnologia aplicada aos sistemas de 
uma máquina agrícola são bastante 
complexos, um trator com especificações 
médias possui 6000 a 9000 peças dife-
rentes comparativamente a 4000 peças 
de automóvel de passageiros.
No presente, esta tecnologia aplicada nas 
máquinas agrícolas permite a maximiza-
ção dos recursos reduzindo os custos de 
cultura.
No que se refere às alterações climáti-
cas, já se percorreu um bom caminho, 
estamos hoje em dia com a norma Tier 
4B presente, significando que é neces-
sário ter 180 tratores nos dias de hoje 
para poluir o mesmo que um trator poluía 
em 1996. Contudo a investigação e a 
inovação continuam, sendo que a New 
Holland bem há pouco desenvolveu um 
trator movido a metano.
A população mundial, hoje em dia, é de 
cerca de 7 mil milhões de habitantes, 

porém em 2050 estima-se que será 
de 9 mil milhões, com isto a produção 
de alimentos terá que aumentar 70% 
com praticamente a mesma área arável 
existente. Desta forma, será fundamental 
produzir mais e melhor, sendo que só 
com o uso de tecnologias e a aplicação 
de novas praticas agrícolas será possível 
alimentar o mundo. 
Atravessamos uma nova era, plena de 
desafios apaixonantes e complicados, 
mas na verdade, quando é que a vida do 
campo foi fácil? É por esta razão que a 
New Holland quer estar à altura dos pro-
fissionais da agricultura e pecuária, dis-
ponibilizando a maior gama de maquinaria 
do mercado e soluções personalizadas 
e à medida de cada necessidade, afim 
de minimizar o esforço, transformando-o 
numa notável melhoria do desempenho.
Juntos alimentamos o Mundo!

A Política Agrícola Comum (2014-
2020) identifica a inovação como um 
fator essencial para fazer face aos 
desafios futuros (e já presentes) 
do sector, sendo evidente a ligação 
existente entre inovação, produti-
vidade e sustentabilidade. Como 
considera o atual panorama agríco-
la nacional face a esta necessidade 
de se adoptarem práticas agrícolas 
sustentáveis?

A PAC permitiu a estabilização dos pre-
ços dos alimentos aos europeus. Nos dias 
de hoje, os europeus gastam metade em 

bens alimentares comparativamente com 
o que gastavam em 1960, para isso, cada 
cidadão contribui em média em 30 cênti-
mos/dia para que isto seja possível, para 
que a Europa possua a melhor segurança 
e qualidade alimentares do mundo.
Em Portugal, ao longo das últimas déca-
das, a sociedade desvalorizou a imagem e 
a profissão do agricultor, considerando-o 
pobre, rude e envelhecido, desvalorizando 
igualmente a produção de bens transac-
cionáveis. 
Contudo, os agricultores portugueses 
evoluíram, modernizando-se, passando 
também a representar menor percenta-
gem da população activa, 6%. 
Estes mesmos agricultores são dos 
melhores produtores a nível mundial (ton/
ha). Portugal conta com os melhores 
produtores de tomate, milho, azeite, vinho, 
hortícolas e frutícolas. 
No que ao mercado de tratores diz res-
peito, desde 2001, o parque de máquinas 
conta com cerca de 130 000 unidades, 
sendo que a New Holland é líder de 
mercado há 17 anos consecutivos, muito 
devido à proximidade junto dos agriculto-
res, tecnologia e inovação apresentada e 
ao apoio a nível técnico e de soluções.

Quais as principais mais-valias da 
empresa que representa, a New 
Holland, tanto no que diz respeito 
às soluções de energias mais lim-
pas que utiliza na sua maquinaria, 
como nas próprias máquinas, as 
quais “trabalham sem parar”? Exis-

João Pedro Rego, Delegado Técnico da New Holland 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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te, tal como noutros sectores, a possi-
bilidade de as máquinas “roubarem”o 
trabalho dos humanos? 

A New Holland ao longo dos seus 120 
anos de história teve diversos momentos 
que marcaram o mundo da agricultura, 
sempre se pautando com novos de-
senvolvimentos de máquinas, sistemas, 
tecnologias que contribuíram para uma 
melhor rentabilidade por parte do agri-
cultor.
No panorama mundial de maquinaria 
agrícola, a New Holland, é líder no uso de 
energias limpas, estando 6000 colabo-
radores dedicados à área de tecnologia 
e inovação, tendo-se investido no ano de 
2016, 860 milhões nesta vertente.
A tendência atual e de futuro é de que 
as máquinas agrícolas possuam maior 
potência, permitindo realizar mais hecta-
res por hora, realizando igualmente mais 
horas de trabalho, trabalhos nocturnos 
são cada vez mais vulgares em agricul-
tura. A propensão é de haver cada vez 
menos pessoas a realizar os trabalhos 
agrícolas que conhecemos, contudo é 
necessário haver operadores e agriculto-
res que saibam interpretar dados, sinais, 
informações vitais para que se progra-
mem as máquinas nas devidas condições 
para que os automatismos destas sejam 
produtivos e rentáveis.

Na sua opinião quais serão as 
transformações que se verificarão 
na indústria agro-alimentar por 
efeitos da penetração das novas 
tecnologias digitais que se vem 
verificando?

Na minha opinião, irão haver novas cultu-
ras em mercados que não as produziam 
até aqui, culturas que permitem maior 
produção e rentabilidade de cultura, 
haverá novos métodos de cultivo de solo 
e métodos automatizados de recolecção 
de culturas. A agricultura de precisão, 
sendo já um assunto do presente, será 
replicada pelos campos, sistemas de auto 
guiado, cartas de rendimento, conduti-
vidade eléctrica dos solos, cartas NDVI, 
aplicação de doses variáveis de fitofárma-
cos e de sementes, máquinas autónomas 
entre outros sistemas permitirão que os 
agricultores, tenham dados em seu poder 
que facilitarão a tomada de decisão.
Porém uma coisa é certa, os estados me-
teorológicos não poderão ser alterados, 
estando a agricultura sempre dependen-
te destes, especificamente falando de 
disponibilidade de água.
No futuro, os campos serão entendidos 
como fábricas, bem apetrechados de 
tecnologia e automatismos na produção 
de alimentos para a população mundial, 
cada vez mais crescente.
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“No futuro, os campos serão 
entendidos como fábricas, 
bem apetrechados de 
tecnologia e automatismos na 
produção de alimentos para a 
população mundial, cada vez 
mais crescente.”
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Cunhada como a 4ª Revolução 
Industrial, apesar de estar ainda 
a acontecer “em cima” da 3ª – a 
qual teve início algures em meados 
do século passado e está assente 
na revolução digital – esta “nova” 
será caracterizada por uma fusão 
e desvanecimento de fronteiras 
entre as esferas físicas, digitais e 
biológicas. Quais são, a seu ver, os 
maiores impactos, nesta indústria 
4.0, no que respeita à eficiência e à 
produtividade?

Sabemos que a Indústria 4.0, mais conhe-
cida por 4ª Revolução Industrial, chegou, 
não sabemos exatamente como, nem 
quando. Temos uma ideia de até onde 
nos pode levar, mas ninguém em absoluto 
consegue prever quando e como.
A Indústria 4.0 consiste na fusão do mun-
do físico da produção com o mundo virtu-
al da tecnologia da informação e também 
da internet, ou seja, é um conceito 
industrial recente, que incorpora as prin-
cipais inovações tecnológicas das áreas 
de automação, controlo e tecnologia da 
informação, aplicadas aos processos de 
manufatura, a partir de sistemas ciber-
-físicos e Internet das Coisas que tendem 
a tornar-se cada vez mais eficientes, 
autônomos e customizáveis. 
Pessoas, máquinas, objetos e siste-

mas comunicam entre si de uma forma 
dinâmica, em tempo real e de uma forma 
otimizada e auto-organizada. Nestes 
sistemas de produção inteligentes, todas 
as componentes intervenientes na cadeia 
do valor agregado, do fornecedor até ao 
cliente final, estão conectadas em todas 
as suas etapas. 
A Indústria 4.0 baseia-se também em 
dois conceitos: IoT (Internet of Things) e 
M2M (Machine to Machine).
A IoT consiste na ligação em rede de 
objetos físicos, ambientes, veículos 
e máquinas por meio de dispositivos 
eletrônicos embarcados que permitem a 
recolha e partilha de dados. São dotados 
de sensores e atuadores, denominados 
de sistemas ciber-físicos e estão na base 
da Indústria 4.0.
No M2M os processos produtivos estão 
interligados entre si. Trocam informa-
ção entre si autonomamente e tomam 
decisões de forma a otimizar o processo 
produtivo “machine learning”, custo e 
segurança através de um modelo de inte-
ligência artificial complementado pela IoT. 
Estes novos conceitos/processos vão 
trazer ganhos, tanto na eficiência, como 
na produtividade das empresas e na 
eficiência das organizações. 

A possibilidade de armazenamento 
e análise de grandes quantidades 

de informação, a par da elaboração 
e simulação de cenários são duas 
das possibilidades mais disruptivas 
desta revolução, onde o Big data e 
a advanced analytics constituem as 
principais estrelas. Tendo em conta 
a sua apresentação, como “é que o 
mundo está – e vai – mudar – atra-
vés dos números”?

Tecnologias modernas de informação 
e comunicação, tais como os sistemas 
ciber-físicos, big data analytics e cloud 
computing vão ajudar a detetar anteci-
padamente defeitos e falhas de proces-
so/produção, permitindo, assim, a sua 
prevenção e o aumento da produtividade, 
qualidade e benefícios de agilidade e, 
consequentemente, toda a sua vantagem 
competitiva.
Big data analytics, no seu ambiente 
integrado da Indústria 4.0 e do siste-
ma cibernético, compreende: Conexão 
(sensor e redes), Cloud (computação e 
armazenamento de dados), Ciber-Físicos 
(modelo e memória), Conteúdo, Contexto 
(significado e correlação), Comunidade 
(compartilha e colaboração).
Big data analytics e digitalização asso-
ciada à conectividade, e à sensorização, 
vão permitir tratar quantidades massivas 
de dados e informação que vão auxiliar 
as tomadas de decisão, mas, sobretudo, 

Carlos Ribas, Representante da Bosch em Portugal
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

As pessoas estarão 
sempre no centro, 
a Indústria 4.0 
nasce para ligar e 
servir pessoas
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indicam qual a decisão correta a tomar.
A inteligência artificial aplicada no âmbito 
I4.0 e do Big data vai permitir:
• que dados de entidades técnicas permi-
tam uma aprendizagem e a organização 
autónoma
• configurações rápidas de máquinas 
com capacidade para mudar setups sem 
intervenção humana
• a integração de equipamentos e sof-
tware, possibilitando a interação entre 
conceitos de diferentes plataformas
• a representação virtual de objetos, inte-
ragindo entre eles através de sistemas de 
software
• a agregação e análise de dados durante 
o tempo de vida completo do produto e, 
assim, ajudar à sua melhoria contínua, 
tanto de processo, como de produto
• a proteção das pessoas relativamente 
às máquinas, podendo estas agir dento 
do mesmo espaço físico, trabalhando lado 
a lado.
As pessoas estarão sempre no centro, 
a Indústria 4.0 nasce para ligar e servir 
pessoas.

A condução autónoma é, sem dúvi-
da, um dos sectores mais promisso-
res da indústria 4.0, aguerridamente 
disputado pelos fabricantes de 
automóveis e pelos incumbentes 
tecnológicos. A empresa que repre-
senta é, atualmente, um dos proemi-
nentes players neste mercado, com 
a fábrica da Bosch em Braga a con-
tribuir para o início da produção em 
série, a partir de 2020, de várias tec-
nologias que visam generalizá-la a 
nível mundial. É mesmo expectável 
que daqui a menos de cinco anos, 
os veículos autónomos comecem 
a partilhar as estradas com outros 
carros, peões e ciclistas, ou continu-
ará a existir uma grande diferença 
entre “veículos que não precisam 
de condutor”e veículos que podem, 

ao invés e graças à IA, aumentar a 
segurança dos condutores e dos 
demais?

Podemos dividir a condução autónoma 
em vários níveis.
Três desses níveis já são hoje aplicados 
regularmente na indústria automóvel. 
Estamos a falar da assistência ao esta-
cionamento, do controlo de distância e 
velocidade para o veículo da frente e da 
condução semiautónoma em autoestra-
das com infraestruturas adequadas. Até 
2020 teremos ainda o módulo de piloto 
automático em ambiente controlado com 
a infraestrutura adequada e estimamos 
que a partir 2025 irá ser possível a 
condução 100% autónoma. Acredito que 
a Bosch através da fábrica de Braga, 
bem como projetos de inovação con-
juntos com a Universidade do Minho vai 
contribuir fortemente para que a condu-
ção autónoma se torne uma realidade e 
queremos ser pioneiros.
Desta forma o automóvel do futuro irá ser 
um potente e muito confortável computa-
dor conectado sobre rodas.
Resta, porém, ainda um grande número 
de assuntos a resolver tais como: Legis-
lação para condução autónoma, situação 
de seguros, em caso de acidente como 
julgar, etc.

Que principais desafios, nomeada-
mente éticos, considera serem os 
de mais complexa resolução nesta 
quarta revolução industrial, tão pro-
missora quanto inquietante?

A principal discussão, e para já sempre 
numa área de especulação, é o grau de 
substituição do trabalho humano pela au-
tomação, o emprego e o capital humano 
necessário.
Já se iniciou a substituição de categorias 
de trabalho manual, repetitivo ou de pre-
cisão, pela automação. A tendência é que 

novas categorias e ocupações também 
sejam automatizadas com a evolução 
tecnológica da Indústria 4.0. 
Um estudo de dois pesquisadores da 
Oxford Martin School, Carl Benedikt Frey 
e Michael Osborne, buscou quantificar 
os efeitos da inovação tecnológica no 
desemprego. Nessa pesquisa, foram ana-
lisadas 720 ocupações nos EUA. 
Os pesquisadores concluíram que, em 
um período de até duas décadas, 47% 
destas funções estarão sob risco. A 
possibilidade de aumento acentuado 
do desemprego, a queda de salários via 
substituição e extinção de empresas, in-
dústrias e cargos de trabalho, existirá. Da 
mesma forma, haverá uma procura por 
novas profissões, empresas e industrias 
que vão nascer como consequência desta 
4ª revolução industrial. 
Segundo estes pesquisadores, evidências 
mostram que a 4ª revolução industrial 
criará menos trabalho comparado com as 
três revoluções anteriores. A Indústria 4.0 
vai privilegiar profissões que exijam criati-
vidade, cognição, decisão sobre incerte-
zas e desenvolvimento de novas ideias.
Talvez a realidade venha a ser muito 
diferente.
Se olharmos hoje para os países com 
menos desemprego, estamos precisa-
mente a falar dos mais industrializados e 
automatizados.
A segurança e a robustez dos sistemas 
de informação são outros grandes desa-
fios para o sucesso da Indústria 4.0.
Problemas como falhas de transmissão 
na comunicação máquina-máquina ou 
até mesmo a “latência” na resposta dos 
sistemas podem causar transtornos na 
produção. Os sistemas de segurança têm 
que garantir a proteção e integridade do 
know-how das empresas.
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“Talvez a realidade venha a ser 
muito diferente. Se olharmos 
hoje para os países com 
menos desemprego, estamos 
precisamente a falar dos mais 
industrializados e automatizados.”
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Distribuição: 
do balcão 
ao online

Após nove na direcção-geral da 
Fnac Portugal e tendo em conta 
que, em termos de operações de 
e-commerce continuam a não ter 
“rivais”, que principais motivos des-
taca para esta contínua liderança no 
mercado?

A Fnac desde cedo apostou e investiu no 
seu canal online, de certa forma ajuda-
mos a criar o mercado de ecommerce 
em Portugal! Mais de 50 milhões de 
visitantes passam por ano neste canal. 
Gama alargada, conveniência, conteúdos 
e integração com o canal offline sempre 
foram os fatores críticos de sucesso. 
Hoje a Fnac é líder no ecommerce e o 
grande desafio é continuar todos os dias 
a surpreender o cliente. 

Até que ponto a denominada revo-
lução 4.0 vem revolucionar o sector 
da distribuição e da logística e que 
principais adaptações tecnológicas 
são necessárias para que esta tran-
sição seja bem-sucedida?

A ‘massificação’ da utilização mobile foi 
um vector disruptivo para a distribuição. 
Pois revolucionou a relação tradicional 
entre o consumidor e a loja física. Passou 
a ser a ‘porta de entrada’ preferencial do 
consumidor. A convergência e integração 

de todas as ‘portas’ será chave. Estamos 
a assistir a avanços galopantes em ter-
mos tecnológicos nomeadamente ao nível 
da IA que irá levar o nível de personaliza-
ção e interação com o consumidor para 
patamares nunca vistos.
 
Para além dos processos de de-
sign e de produção de bens, as 
tecnologias inerentes à indústria 
4.0 deverão ter um enorme impacto 
na forma como os produtos são 
transportados, armazenados e dis-
tribuídos. Como se está a preparar 
a gigantesca cadeia da FNAC para 
fazer face a toda esta inovação que 
toca vários pontos nevrálgicos do 
seu negócio?

O grupo Fnac foi dos primeiros grupos de 
distribuição a fazer a sua transformação 
digital. Somos hoje o player do mercado 
com melhor oferta integrada e omnicanal. 
O Aderente fnac é leal e valoriza todo 
o ecossistema Fnac. Iremos continuar 
a reforçar a relação e inovação com os 
nossos fornecedores para potenciar ao 
máximo o valor das suas marcas e dos 
seus artistas e escritores. 

Uma das áreas que poderá vir a 
sofrer, no futuro, uma substituição 
dos humanos pelas máquinas são, 

exactamente, as grandes lojas que 
poderão vir a contar com “assisten-
tes digitais”, que não “falham”, mas 
que são despersonalizados. Até que 
ponto acredita na eficácia desta 
“substituição” do ponto de vista do 
cliente?

Acredito precisamente no oposto. O servi-
ço, atendimento e conhecimento nas lojas 
será mais valorizado do que nunca. As 
lojas serão pontos únicos de descoberta, 
de experiencias e de partilha de paixões!
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Na medida em que a IBM é uma 
das empresas líderes no mundo da 
Inteligência Artificial – e com a sua 
superestrela Watson – quais são 
as suas maiores “apostas” para a 
próxima década?

Aprender a aprender com menos informa-
ção. Quando olhamos para as diferentes 
implementações da IA, ou são muito es-
pecíficas (como o Watson na Oncologia) 
ou muito abrangentes e formadas a partir 
de quantidades astronómicas de dados. 
O desafio é encontrar a melhor forma de 
construir aplicações de IA, superiores e 
mais rápidas, com menor especialização 
humana e maior celeridade do que hoje. E 
o que observamos é que estes sistemas 

estão a tornar-se cada vez mais úteis, 
trabalhando em cooperação com as pes-
soas, compensando a incapacidade que 
um humano pode ter em ler 200 milhões 
de documentos e reter o que realmente 
importa ou encontrar ligações entre os 
mesmos. Este tipo de capacidade tornar-
-se-á cada vez mais ubíquo, em particular 
à medida que os sistemas forem apren-
dendo a raciocinar, complementarmente a 
aprenderem a aprender.
A IBM é igualmente reconhecida por ter 
sido pioneira na delineação da “compu-
tação cognitiva”. Como descreve esta 
tecnologia e em que medida é considera-
da uma disrupção?
Nós utilizamos o termo Computação 
Cognitiva para descrever um conjunto 

de aplicações que aprendem, raciocinam 
e compreendem e que são construídas 
com tecnologias de IA. Os sistemas que 
fazem parte da família tecnológica do 
Watson fornecem as tecnologias básicas, 
sendo que também as utilizam mediante 
formas particulares. Mas o que é crucial 
compreender é a verdadeira importân-
cia das tecnologias de IA – seja no que 
respeita à próxima geração de interface 
do utilizador, na visão, nos gestos ou em 
novas arquiteturas ou estruturas de deep 
learning.

É expectável que os avanços na IA 
tornem as capacidades de conver-
sação dos computadores bastante 
mais sofisticadas. A chave reside 

Michael Karasick, Vice President, Cognitive Computing, IBM Research
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

É de forma pragmática que o vice-presidente da área de Computação Cognitiva da IBM 
responde aos temores relacionados com os progressos acelerados das tecnologias 
de IA e às questões éticas que esta revolução integra. Concordando que é necessário 
tratar esta temática com todo o cuidado que merece, Michael Karasick afirma também 
que, por outro lado, é necessário assegurar que os sistemas de IA sejam utilizados em 
concertação com os humanos para que esse impacto seja minimizado.

Humanos e 
computadores 
cometem erros 
hoje, humanos 
e computadores 
irão cometer 
erros amanhã
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em ajudar as máquinas a dominar 
um elemento crítico da conversação 
eficaz – o contexto. Como se está a 
processar esta revolução?

Estes sistemas aprendem com a expe-
riência - por exemplo, um sistema que 
irá ter um diálogo com um determinado 
indivíduo poderá já ter sido exposto a 
diálogos similares, mas com pessoas dife-
rentes. Os sistemas de conversação ten-
dem a ser mais conscientes relativamente 
ao local onde os indivíduos estão, ou seja, 
tendo em conta os sistemas contextuais 
nos quais estes conversam (“sabendo” se 
os mesmos estão frustrados, envolvidos, 
aborrecidos, preocupados, etc.). Os robots 
que participam neste tipo de conversa 
têm olhos, o que permite a esses mesmos 
olhos capturar e analisar as expressões 
faceais, as quais se traduzem em sinais 
que as pessoas usam para interagir. Os 
sistemas irão melhorar à medida que 
formos aprendendo a fazer o tipo de 
integração de sinais que nós, enquanto 
humanos, usamos todos os dias.
 
Em um relatório da IBM intitulado 
“The cognitive advantage: Insights 
from early adopters on driving 
business value, conclui-se que 
as empresas pioneiras estão já 
a adotar a computação cognitiva 
como forma de vantagem competi-
tiva. Para o mundo empresarial da 
atualidade, que valor é que está já a 
ser adicionado ao negócio e o que 
é expectável que aconteça no futuro 
próximo?

Existem exemplos em várias indústrias: 
seja na otimização das cadeias de forne-
cimento, na descoberta de materiais, no 
apoio ao cliente, no Direito, na Educação. 
Ou seja, sabemos que existem exemplos 
de diferenciação competitiva e valor de 
negócio em quase todas as indústrias 
– e seremos testemunhas de melhorias 
contínuas à medida que aprendermos a 
reimaginar as tarefas empresariais em 
cada uma delas. 

A IA tem condições para ter um 
impacto positivo em quase todos 
os domínios da sociedade, mas 
estamos também conscientes que 
a mesma pode ser utilizada para 
maus fins. Qual a sua opinião sobre 
as inúmeras questões éticas que 
com ela estão relacionadas?

Este problema não é recente, mas é 
verdade que a IA contribui para que 
ele pareça novo. A perceção de que os 
sistemas de IA aumentam a dependência 
do software é, talvez, uma declaração 
verdadeira. Existem também inúmeros 
exemplos de sistemas de IA que estão 
ser usados sem “guardiões”, sem super-
visão humana e que podem resultar em 
consequências imprevisíveis. E temos 
de assegurar que estas questões sejam 
tratadas da forma adequada.

Acredita que será possível “incutir” 
valores humanos na IA ou devere-
mos aceitar que os computadores 
serão sempre atores imperfeitos 
porque não são capazes de sentir 
as emoções e as consequências dos 
seus “atos” tal como acontece com 
os humanos? 

Não tenho muita certeza sobre o que 
são “valores humanos”[risos]. É cer-
tamente verdade que desejamos que 
estes sistemas se comportem de forma 
honrada. A IBM faz parte de uma parceria 
multissetorial, denominada “parceria 
com a IA”, que está preocupada com a 
utilização ética deste tipo de tecnologias. 
Mas quanto aos erros, sou pragmático. Os 
humanos e os computadores cometem 
erros hoje e os humanos e computado-
res irão cometer erros amanhã (e no dia 
seguinte). O que precisamos de fazer é 
assegurar que estes sejam utilizados de 
determinada forma, e em concertação 
com os humanos, para que esse impacto 
seja minimizado.
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“Estes sistemas estão a 
tornar-se cada vez mais úteis, 
trabalhando em cooperação 
com as pessoas, compensando 
a incapacidade que um humano 
pode ter em ler 200 milhões 
de documentos e reter o que 
realmente importa ou encontrar 
ligações entre os mesmos.”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
12h30 Conferência
 O mundo 4.0 - Inteligência Artificial
 Michael Karasick, IBM
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A Google tem vindo a ser considera-
da, há já vários anos consecutivos, 
como a melhor empresa para se 
trabalhar, nomeadamente, mas não 
só, pelo ranking anual elaborado 
pela revista Fortune em conjunto 
com o Great Place to Work. A seu 
ver, quais são os princípios motivos 
que a mantêm no topo das empre-
sas mais desejadas do mundo? 

Em primeiro lugar nós temos a convicção 
que não somos uma empresa conven-
cional e que não nos queremos tornar 
numa. A nossa missão “Organizar a 
informação do mundo e torná-la univer-
salmente acessível” foi definida sobre o 
pressuposto de que precisávamos de ser 
uma empresa diferente e com pessoas 
diferentes.
A nossa estratégia de HR está perfeita-
mente alinhada com este objectivo e foi 
desenhada para atrair e reter o melhor 
talento do mundo. No atual ambiente de 
absoluta escassez de talento só temos 
conseguido ter sucesso porque tornamos 
a nossa política de HR num fator compe-
titivo diferenciador. Alguns dos motivos 
que nos mantêm no topo enquanto 
empresa de atracção de talento:

• O sucesso começa na contratação, 
que a Google encara como uma das 
suas actividades mais importantes. Um 
recrutamento que é feito com base no 
perfil e comportamento, e não com base 
nas skills necessárias para determinada 
função. Isto faz com que o desenvolvi-
mento de carreira seja bastante facilitado 
e incentivado. 
• Extremo cuidado na forma como os 
espaços de trabalho são pensados. São 
dadas todas as condições para que o 
Googler possa estar o mais relaxado 
possível, e com isso, ser o mais produtivo 
e criativo possível. Os espaços são pen-
sados de forma a incentivar a criatividade, 
inovação e colaboração.
• Todos os benefícios fazem parte da 
estrutura de compensação que é revista 
à medida que o Googler progride na 
carreira. Há um cuidado especial posto na 
forma como essas medidas são pensa-
das, mais uma vez, com o objectivo de 
retirar toda e qualquer preocupação dos 
trabalhadores.
No fundo, no topo de todo este processo 
está o Employer Value Proposition do 
Google que condensa a essência do que 
é trabalhar nesta empresa: inovação, 
criatividade e divertimento.

Com quase 80 mil funcionários, 
e com este lugar cimeiro e cons-
tante no pódio – ainda mais tendo 
em conta que nenhuma das suas 
grandes congéneres na área da 
tecnologia, seja a Amazon, a Apple 
ou a Microsoft, consegue chegar lá 
perto – que cuidados em particular 
têm de ser permanentemente “tra-
balhados” pela gestão de topo para 
conseguir uma taxa de aprovação 
de 96% dos seus trabalhadores que 
afirmam que o seu “local de traba-
lho é excelente”?

A evolução e adaptação da nossa pro-
posta de valor na atracção de talento é 
constante e ajusta-se às realidades actu-
ais e todos os pontos focados na questão 
anterior são trabalhados e desenhados 
em contínuo. 
Uma das ferramentas mais importantes 
na vida da companhia é o inquérito de 
satisfação anual - Googlegeist - indi-
vidual e confidencial, com resultados 
absolutamente acionáveis pela equipa de 
liderança da companhia. 

Frederico Costa, Google
///////////////////////////////////////////////////

A empresa 
4.0 – como se 
organiza e gere 
as pessoas numa 
multinacional da 
nova economia
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Num ambiente de negócios particu-
larmente complexo, e em particular 
no sector tecnológico, onde ino-
vação e celeridade são exigências 
constantes para bater a concorrên-
cia, quais são as principais regras 
de organização e gestão de pessoas 
que uma multinacional não pode, de 
todo, descurar?

À medida que a empresa cresce é fácil 
a máquina ficar mais pesada, burocráti-
ca e lenta e essa é uma das principais 
preocupações da equipa de liderança. 
Além de ter como desígnio estratégico 
manter a simplicidade no desenho das 
estruturas, a equipa de liderança não 
negoceia políticas que fizeram da Google 
uma empresa famosa como o modelo 70-
20-10, em que os colaboradores podem 
dedicar 20% do seu tempo a trabalhar 
em projectos fora do seu core job e 10% 
do seu tempo a fazer algo totalmente 
non-work related. Em relação ao projecto 
20% o caso mais conhecido foi o Gmail, 
produto desenvolvido por um colaborador 
cuja função não estava relacionada com 
o tema.
Fomentar a inovação é outra das regras 
de ouro presentes no DNA da compa-
nhia. Segundo Eric Schmidt, chairman do 
Google, no seu livro “How Google Works”, 
a Inovação não está predestinada mas 
pode ser cultivada num ambiente próprio 
daí que se dedique tanto tempo a ouvir 
os colaboradores, a recolher feed-back, 
a analisar esse feed-back e actuar sobre 
ele. Exige-se um espírito de constante 
abertura.

O famoso “Projecto Aristóteles”, 
que visava encontrar o “algoritmo 
da perfeição” para “o mais eficaz 
trabalho em equipa” foi muito 
mediatizado, e acabou por concluir 
que, essencialmente, “as melhores 
equipas são compostas por pesso-
as que respeitam as emoções uns 
dos outros, que dependem uns dos 
outros e que, de forma genuína, se 
importam com o que estão a fazer”. 
O que tem a dizer sobre esta afirma-
ção e como é possível aplicá-la em 
outras multinacionais que procu-
ram também, esta “fórmula quase 
mágica”?

Muito do trabalho que é feito no Google, 
e em tantas outras empresas, é feito em 
equipa.
O objectivo do Projecto Aristóteles era o 
de estudar e identificar quais os fatores 
que levam a que umas equipas sejam 
mais eficientes e produtivas que outras, e 
ao identificar esses fatores, tentar escalar 
essas conclusões.
É importante que todas as empresas 
percebam que as equipas são a unidade 
molecular onde ocorre a produção real, 
onde ideias inovadoras são concebidas e 
testadas e onde os funcionários experi-
mentam a maior parte do trabalho. Mas 
é também onde problemas interpessoais, 
skills pouco adequadas e objetivos de 
grupo pouco claros podem dificultar a 
produtividade e causar fricção.
Aquilo que o Google identificou foi que 
não é tão importante quem está na equi-
pa mas a forma como os elementos que a 
compõem trabalham em conjunto.

Em ordem de importância, foram 5 os 
fatores identificados: Segurança Psico-
lógica (segurança em assumir riscos), 
confiabilidade, estrutura e claridade, signi-
ficado ou propósito e por último, impacto.
Creio que as conclusões retiradas real-
çam ainda mais a importância de todo o 
processo de recrutamento, a importância 
de contratar pessoas que façam “fit” com 
a cultura e valores da empresa e que 
contribuam positivamente para ela. 

Até que ponto a ética contribui para 
o sucesso de uma multinacional?

Contribui de forma decisiva. A Ética, a 
Moral e os Valores têm como reflexo a 
confiança que os consumidores deposi-
tam na marca e nos seus produtos. No 
dia em que essa confiança for quebra-
da, tornar-se-á muito difícil recuperar a 
mesma e isso poderá colocar em causa 
o futuro e sucesso da empresa. Aos 
colaboradores, a todos eles, é exigido que 
actuem como os guardiões dos valores 
éticos no dia a dia da empresa.
Dentro do Google, um dos “motos” mais 
importantes é o famoso “Don’t be evil”, 
uma expressão que foi cunhada logo nos 
primeiros tempos do Google por dois 
engenheiros, Paul Buchheit e Amit Patel. 
Don’t be evil não é apenas um valor ou 
uma aspiração da empresa, é também 
uma forma de reforçar a importância de 
cada um dos colaboradores. 
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“É importante que todas as 
empresas percebam que as 
equipas são a unidade molecular 
onde ocorre a produção real, 
onde ideias inovadoras são 
concebidas e testadas e onde 
os funcionários experimentam a 
maior parte do trabalho.”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
15h00 Conferência de enquadramento
 A Empresa 4.0 - como se organiza  
 e gere as pessoas numa multinacional 
 da nova economia
 Frederico Costa, Google
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Por contraponto à 
incerteza e com-
plexidade do mun-
do 4.0, procuram-
-se os fundamentos 
e valores basilares 
– como a dignidade 
da pessoa humana

No estudo desenvolvido pela AESE 
“Mundo 4.0: Pessoas e Organiza-
ções”, o que anteveem as empresas 
inquiridas no que respeita à inevitá-
vel automação de tarefas e poten-
cial perda de postos de trabalho?

Em termos de antevisão, mais do que cer-
tezas, o estudo aponta para uma série de 
situações em aberto, de grande impacto, 
e que exigirão a reflexão ponderada dos 
empresários e colaboradores. Ficam, tal-
vez, mais perguntas do que conclusões... 

Em concreto, é claro que todos preveem 
que a grande maioria das tarefas atuais 
possa vir a ser automatizada. A verdade 
é que, mais do que serem automatizadas, 
muitas das tarefas serão reinventa-
das, desaparecerão ou ganharão uma 
relevância diferente e, neste ponto, para 
todos nós, a incerteza é grande, existindo 
uma enorme probabilidade de a nossa 
imaginação ficar aquém do que virá a ser 
possível.
Simultaneamente, a maioria dos inqui-
ridos tende a considerar que as tarefas 

que desempenham são menos automati-
záveis do que a generalidade das tarefas. 
Esta é uma conclusão expectável no 
sentido em que se trata de uma amostra 
em que a quase totalidade dos inquiridos 
(cerca de 90%) são executivos, isto é, 
têm funções de governo na organização e 
responsabilidade de direção de pessoas. 
Como tal, muitas das suas decisões e 
ações serão movidas pela prudência e 
outras atitudes genuinamente humanas e 
pouco automatizáveis.

José Fonseca Pires, Professor da AESE
Maria de Fátima Carioca, Professora e Dean da AESE
Estudo: Pessoas no Mundo 4.0
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Um número significativo de tarefas que será automatizado. Outras tantas que irão 
desaparecer ou ganhar nova relevância. Necessidade de reinvenção e, seguramente, 
de uma enorme adaptabilidade por parte dos colaboradores e organizações. Estas 
são algumas das “quase certezas” do ainda imperscrutável mundo 4.0. Mas, como 
afirmam José Fonseca Pires e Fátima Carioca, co-autores do estudo realizado 
pela AESE sobre Pessoas e Organizações neste contexto futuro, no meio de tanta 
ambiguidade, uma coisa parece certa: “o avanço tecnológico e a invasão da nossa 
vida pela tecnologia faz-nos querer ser mais humanos”
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Que competências e valores foram 
elencados pelos gestores portu-
gueses como os mais necessários 
e importantes na força laboral do 
futuro?

Com a perspetiva de um mundo novo 
cujos contornos não conhecemos com 
segurança e exatidão - por muito que lhe 
chamemos 4.0 não quer dizer que saiba-
mos exatamente como vai ser -, o sentido 
para o qual apontam as competências e 
valores considerados mais necessários e 
importantes está relacionado com a sus-
tentação em bases humanas, quer pesso-
ais quer interpessoais, sólidas e com uma 
enorme capacidade de aprendizagem, de 
adaptação e de trabalho em equipa.
Perante um mundo que se prevê com-
plexo, com um potencial de mudança 
crescente, só as características pró-
prias de um ser vivo, com tudo o que a 
natureza oferece de unidade substancial 
e flexibilidade adaptativa, podem tornar 
aptas as pessoas e as organizações para 
o impacto destes desafios.  
Por contraponto à incerteza e comple-
xidade do mundo 4.0, procuram-se os 
fundamentos e valores basilares – como 
a dignidade da pessoa humana. E esta 
procura de referências sólidas conduz, 
por sua vez, à exigência de vida que as 
testemunhe de forma íntegra e responsá-
vel. Razão pela qual, integridade, respon-
sabilidade e dignidade, acompanhados de 
uma enorme resiliência, foram os valores 
mais destacados.

Que mudanças mais radicais são 
esperadas na organização do traba-
lho no futuro e até que ponto estão 
as empresas preparadas para as 
introduzir?

Os dados do estudo que realizámos 
para a Assembleia de Alumni da AESE 
apontam, por um lado, para uma ambi-

guidade perante as mudanças que já 
estão presentes na vida das pessoas e 
das organizações - por exemplo, quanto à 
importância dos limites na utilização das 
tecnologias de informação e comunica-
ção fora do ambiente laboral e do im-
pacto que estas têm nos âmbitos social, 
pessoal e familiar – e, por outro, para uma 
incapacidade para prever com pormenor 
o teor das mudanças que se anunciam... 
Tendo em conta o estudo, é claro que, em 
relação ao futuro, uma grande maioria 
dos inquiridos (mais de 70%) acredita 
que as relações laborais passarão a ter 
como base profissionais independentes 
em vez de contratados, trabalhando para 
vários empregadores em vez de um só e 
realizando esse trabalho em vários locais 
ao invés de o fazerem num único local 
profissional ou mesmo a partir de casa.
Este panorama traduz que, apesar de 
todos esperarmos mudanças, ainda não 
temos, porém, a noção de qual será a 
organização adequada para o futuro. 
Ainda vivemos num mundo empresarial 
com base numa organização fabril que 
certamente pode e deve evoluir. 
Perante este quadro, seguramente tam-
bém as organizações, para se prepara-
rem adequadamente para um cenário 
tão complexo como o que se antevê, 
necessitarão de uma forte identidade e 
de uma muito poderosa capacidade de 
adaptação. 

Que tipo de tendências, em termos 
de políticas laborais e sociais, fo-
ram elencadas como as que de uma 
maior reinvenção necessitam?

De um modo geral, as políticas consi-
deradas como prioritárias no sentido de 
necessitarem de ser (re)inventadas foram 
a formação e desenvolvimento profissio-
nal, a definição de benefícios e incentivos 
laborais e as políticas de participação e 
integração. 

Esta escolha reflete a necessidade de 
um referencial de relacionamento laboral 
diferente em linha com as respostas 
anteriores, com uma maior contribui-
ção e protagonismo por parte de cada 
colaborador. Significa, sobretudo, uma 
maior participação na estratégia, ao nível 
das funções que desempenha, aliada 
a uma maior autonomia, flexibilidade e 
correspondente responsabilidade, bem 
como acompanhamento na evolução e 
aprendizagem contínuas.
Tendendo para que a relação de traba-
lho seja, cada vez mais, uma relação de 
trabalho “dependente por conta própria”, 
cada colaborador espera, sobretudo, a 
redefinição de benefícios sociais mais 
individualizados, adequados às escolhas 
de cada um e que, no final, contribuam 
para partilhar os riscos para o colabora-
dor, associados ao desacoplamento da 
relação contratual exclusiva e tendencial-
mente longa. 
Aliás, a gestão dos riscos sociais e a 
partilha dos mesmos pelos diferentes 
atores (Estado, empresas e organizações 
em geral, famílias e pessoas) sempre foi 
e será também agora o determinante na 
evolução da sociedade. 

Que novos desafios colocará a dis-
rupção digital à ética das atividades 
laborais?

Paralelamente ao estudo com os Alumni 
da AESE, desenvolvemos, no âmbito da 
iniciativa “Melhores Empresas Para Tra-
balhar”, fruto da parceria entre a Impresa, 
a everis e a AESE Business School, um 
outro estudo que permitiu olhar e refletir, 
de forma genérica, sobre o impacto da 
utilização das novas tecnologias na vida 
profissional e pessoal dos colaboradores 
das empresas participantes.
Nesse estudo, talvez a conclusão mais 
significativa tenha sido a de que uma 
grande maioria dos colaboradores (70% 
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da amostra) manifestou uma posição 
vincada - de concordância ou discor-
dância - com a existência de um horário 
limite para receber contactos profissio-
nais via email ou por telemóvel. Cerca de 
30% pensam que não deveria haver um 
limite e cerca de 40% consideram que 
deveriam ser impostas restrições. 
Curiosamente, neste último grupo, os 
que consideram que deveria existir limite 
para receber contactos profissionais via 
digital e móvel, é maioritária a presença 
de colaboradores jovens, com funções 
mais técnicas e operacionais, formação 
superior, uma grande percentagem de 
pessoas solteiras e com menos descen-
dentes a cargo. Embora parecendo um 
pouco contraintuitivo, tal pode significar 

que este conjunto de colaboradores valo-
riza bastante o seu tempo pessoal e, para 
eles, a questão não se coloca apenas 
no sentido de atender a necessidades 
familiares.
Ora, quando as gerações mais novas 
referem que deveriam existir limites em 
relação à repartição do tempo pessoal e 
profissional, chegamos a uma conclusão, 
apenas aparentemente paradoxal, de que 
o avanço tecnológico e a invasão da nos-
sa vida pela tecnologia faz-nos querer ser 
mais humanos, que existem limites éticos 
à desumanidade nas relações laborais, 
que o ambiente profissional deve facilitar 
o desenvolvimento integral de cada um e 
da sociedade em geral.
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“Integridade, responsabilidade e 
dignidade acompanhados de uma 
enorme resiliência foram os valores 
mais destacados no estudo.”
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Um mindset 
adequado e uma 
firme vontade de 
mudança por parte 
das pessoas são 
elementos decisivos 
para abordar o 
mundo 4.0

Com a emergência de tecnologias 
cada vez mais avançadas, com uma 
crise de aptidões que não fazem 
corresponder as necessidades das 
empresas ao conhecimento dos tra-
balhadores, se alguma certeza existe 
é a de que a futura força de trabalho 
terá de se reinventar. Em particular 
no que respeita ao conjunto de com-
petências hoje existentes, na medida 
em que muitas delas se tornarão 
obsoletas. Quais as prioridades que 
elege para a melhor preparação da 
“força laboral 4.0”?

A melhor preparação da força laboral 4.0 
assentará em novas competências e num 
novo mindset. As competências técnicas 
podem ser ensinadas. Mudar o mindset é 

algo mais difícil...Julgo que as organiza-
ções tenderão a investir prioritariamente 
no desenvolvimento das competências 
daqueles que têm o mindset adequado 
para esta nova realidade. Serão estes o 
“motor” da mudança que permitirá criar 
uma nova dinâmica e que “embalará” os 
mais conservadores para a realidade 4.0.
Teremos, então, as organizações do Sécu-
lo XXI.

A noção que nos acompanha, pelo 
menos desde a Revolução Industrial, 
de que os progressos tecnológicos 
destroem alguns tipos de trabalho, 
mas que criam, em simultâneo, ou-
tros tantos, tem servido para acalmar 
as hostes até agora. Mas e desta vez, 
são muitas as evidências demons-

tram que a tecnologia está a destruir 
empregos, a criar novos e melhores, 
mas também em menor quantidade. 
Como comenta este vaticínio defen-
dido por inúmeros “especialistas”?

O assunto é mais complexo e as conclu-
sões talvez não sejam tão lineares... 
Nesta matéria, gostaria de partilhar um 
facto: os países e regiões onde a digitali-
zação mais avançou têm taxas de desem-
prego mais baixas; pelo contrário, as taxas 
de desemprego mais elevadas encontram-
-se em países onde a digitalização e a 
inovação são mais incipientes. 
Diria que crucial é investir fortemente tan-
to nas competências técnicas requeridas 
por esta nova realidade, como em “change 
management”. 

Pedro Henriques, Diretor de Recursos Humanos, Siemens
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

É assim que Pedro Henriques, Diretor de Recursos Humanos da 
Siemens, antevê o futuro das organizações no Século XXI, elegendo 
ainda a diversidade cultural nas equipas como motor da inovação e 
uma “área” na qual os robots não terão lugar.
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Um Mindset adequado e firme vontade 
de mudança por parte das pessoas, 
são elementos decisivos para abordar o 
mundo 4.0.

O que neste momento é verdadei-
ramente difícil de prever não são 
as áreas em que a presença dos 
humanos deixará de ser necessária, 
mas que tipos de novas funções 
esta revolução tecnológica irá criar 
que sejam de performance “exclu-
siva” para a nossa espécie. O que 
considera – e visto que a Siemens é 
uma empresa conhecida pelos seus 
excelentes programas de incentivo 
à(s) diversidade(s) - seja de cariz 
cultural, geracional ou de género 
– serem as “competências mais hu-
manas que os robots nunca poderão 
substituir”?

É a pergunta mais difícil e que “vale 
milhões”... 
Neste contexto, o que as empresas 
podem fazer é trabalhar fatores como, 
por exemplo, a diversidade cultural nas 
suas equipas. Sabemos que a inovação 
aumenta substancialmente em ambien-
tes de forte diversidade: coloca novos 
desafios às equipas e leva a resultados 

que, por vezes, estão muito além do que 
inicialmente se pensava possível. 
Nesta área julgo que os robots não terão 
papel relevante a desempenhar. 
Tentando generalizar diria que as pessoas 
estarão sempre ligadas a atividades que 
impliquem raciocínios complexos, avalia-
ção da envolvente e onde não existam 
tarefas simplesmente repetitivas. 
 
Como “imagina” a força laboral num 
período de cinco a dez anos?

Imagino pessoas muito mais qualificadas, 
equipas tendencialmente mais pequenas, 
remunerações mais elevadas e variáveis 
de acordo com os ciclos económicos, 
networking global (via net, etc.), novos 
setores de atividade, multiculturalidade 
e diversidade como dados adquiridos, 
força laboral constituída por cidadãos do 
mundo e, finalmente, uma defesa mais 
acérrima do equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional como algo indispensável 
para as Pessoas 4.0.
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“Imagino pessoas muito mais 
qualificadas, equipas tendencialmente 
mais pequenas, remunerações mais 
elevadas e variáveis de acordo com 
os ciclos económicos, networking 
global, novos setores de atividade, 
multiculturalidade e diversidade 
como dados adquiridos, força laboral 
constituída por cidadãos do mundo.”
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Pedro Lopes, Managing Director - Technology Lead at Accenture Portugal
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O Cliente 4.0 

Como estão as empresas a 
responder, no geral, ao cliente cada 
vez mais exigente e informado?

Ainda estamos numa fase inicial da 
personalização em que as empresas têm 
estado focadas na acessibilidade, procu-
rando disponibilizar os seus produtos e 
serviços em qualquer lugar e em qualquer 
momento, privilegiando a conveniência 
acima de tudo. Mas de facto os canais 
digitais na grande maioria dos casos são 
utilizados apenas como mais um canal 
para acesso aos consumidores, em que 
os produtos e serviços disponibilizados 
são fundamentalmente os mesmos dos 
canais tradicionais. 
No entanto, os consumidores hoje estão 
de facto muito mais exigentes e têm 
expectativas elevadas relativamente aos 
serviços que consomem. Estão à espera 
de ser reconhecidos e que a experiência 
seja adaptada ao seu contexto individual 
especifico.
Nesse sentido, a verdadeira revolução 
passa por aquilo a que chamamos de 
hiperpersonalização, em que os dados 
e a informação de cliente são utiliza-
dos para identificar padrões, aprender 
comportamentos e hábitos de consumo 
e com isso criar serviços que antecipam 
as necessidades dos consumidores numa 

lógica proactiva. O exemplo clássico é o 
de um banco que ao antecipar, com base 
na análise do histórico do seu cliente, 
que este irá ter uma despesa acima das 
suas disponibilidades, propõe de forma 
proactiva um crédito.
Este tipo de serviço preditivo são ainda 
poucas as empresas que o prestam.

As implicações sociais e compor-
tamentais de um mundo crescen-
temente interconectado continuam 
a ser tão interessantes quanto 
inquietantes. Principalmente nesta 
era digital em que não se vislumbra 
que sejam muitos os que ousa-
rão trocar a conveniência de estar 
sempre “on” por maior segurança 
ou privacidade. Qual o papel das 
empresas no que respeita à ética e 
à geração da confiança necessária 
para que os seus clientes se sintam 
“seguros” nesta relação?

Diria que há um conceito fundamental na 
disponibilização de serviços personaliza-
dos e que é a criação de valor. Ou seja, o 
consumidor final tem de percecionar valor 
no serviço prestado com base nos seus 
dados que foram recolhidos. Se isso não 
acontecer, a interação vai ser vista como 
intrusiva criando uma pré-disposição 

negativa relativamente ao consumo de 
serviços e à disponibilização de infor-
mação. Para além disto, há a questão 
da confiança “digital”. As empresas e as 
marcas têm de ser confiáveis no que diz 
respeito à informação dos seus clientes. 
Todos nos lembramos do caso da Sony 
quando há alguns anos foi vítima de um 
ataque onde os dados dos cartões de 
crédito dos seus clientes foram roubados, 
com consequências muito graves em 
termos de imagem. No extremo oposto 
temos o caso da Apple que há uns meses 
se recusou a obedecer a uma ordem do 
tribunal para desbloquear o iphone de um 
serial killer, dando uma mensagem clara 
ao mercado que com a Apple os seus da-
dos estão tão seguros que nem com uma 
ordem do tribunal os disponibilizamos.
A credibilidade e confiança são hoje 
ativos fundamentais no reconhecimento 
de qualquer marca.
Por tudo isto, o tema da utilização e 
segurança dos dados assume hoje uma 
importância critica para as empresas. 

A Accenture defende, em muitos dos 
seus estudos relacionados com as 
tendências digitais, e à semelhança 
de outros gigantes tecnológicos, 
que a IA será um complemento e 
não uma “substituta” dos humanos. 

A tão anunciada “era do consumidor constantemente 
interligado” já chegou e em pleno. Os consumidores da 
atualidade têm o poder nas mãos, exigindo o acesso 
instantâneo a conteúdos e serviços personalizados e de acordo 
com os seus próprios termos. Para os satisfazer, as empresas 
têm de se mover “para além do digital” de forma a fornecerem 
experiências individualizadas, on demand e a qualquer altura. 



E afirma também que à medida que 
a tecnologia se transformar num 
“colega de confiança”, a linha entre 
o universo empresarial e o pessoal 
se esbaterá cada vez mais e que as 
empresas se tornarão parceiras dos 
seus clientes e trabalhadores, o que 
dará origem a ecossistemas de ne-
gócio “para além das suas paredes”. 
Pode especificar melhor esta ideia?

Eu diria que a IA sofreu uma grande 
evolução nos últimos tempos fruto es-
sencialmente do aumento da capacidade 
computacional disponível. Dito isto, a utili-
zação da IA no ambiente corporativo está 
ainda na sua infância, tendo este tipo de 
tecnologias o potencial de vir a transfor-
mar o modo como vivemos e inclusiva-
mente o nosso modelo enquanto socieda-
de. Como qualquer outra tecnologia 
disruptiva, a IA irá alterar o modo como 
hoje trabalhamos e interagimos com o 
mundo que nos rodeia. Também como 
qualquer outra tecnologia, existem tarefas 
que irão forçosamente desaparecer, fruto 
da automatização, libertando desta forma 
recursos humanos para tarefas de maior 
valor acrescentado. Obviamente que, isto 
implica uma reconversão séria da força 
de trabalho tal como a conhecemos, à 
semelhança de qualquer revolução tecno-
lógica no passado.
Por outro lado, à medida que a AI for 
sendo progressivamente utilizada na 
personalização de produtos e serviços em 
torno do humano, seja ele o cliente final 
ou o colaborador da empresa, a própria 
relação se transforma para uma lógica de 
parceria ao invés de uma relação cliente-
-fornecedor ou empresa-colaborador. 

Uma outra questão imperativa nesta 
era digital prende-se com o big 
data (e as ferramentas de analytics) 
e com a forma como quantidades 
astronómicas de dados estão – ou 
não – a ser analisados e organi-
zados pelas empresas. A “febre 
dos dados” justifica-se, ou seja, as 
empresas estão a saber retirar di-
videndos de um activo tão precioso 
quanto este?

Tal como já referi, os dados e a informa-
ção de cliente são absolutamente funda-
mentais na criação de serviços de nova 
geração, personalizados à realidade e ao 
contexto específicos de cada consumidor. 
Nesse sentido, cabe a cada empresa 
saber identificar que dados recolher e o 
que fazer com eles. Diria que nesta altura, 
muitas empresas estão de facto já a re-
colher muita informação sem, no entanto, 
aproveitar todo o seu potencial. E para 
isso é necessário definir uma estratégia 
clara de quais os objetivos a atingir e 
identificar os use cases a implementar, 
focados mais uma vez na entrega de valor 
para o consumidor e para a empresa. Isto 
passa por ter as ferramentas tecnológicas 
necessárias para uma exploração correta 
e ágil desses dados e por ter os recursos 
humanos adequados para essa explora-
ção, sendo que este tipo de talento é hoje 
muito procurado e bastante escasso.
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“A credibilidade e 
confiança são hoje 
ativos fundamentais 
no reconhecimento 
de qualquer marca.”
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Talento

O mundo do trabalho está a sofrer 
uma (r)evolução sem precedentes 
e pouco ainda se sabe quais serão 
os desafios mais prementes que te-
remos de enfrentar num futuro não 
muito longínquo. Mas e de acor-
do com o Relatório sobre Capital 
Humano divulgado recentemente 
pelo Fórum Económico Mundial, há 
que repensar profundamente o que 
significa aprender e trabalhar no sé-
culo XXI. Enquanto responsável por 
uma empresa tecnológica, “progres-
sista” e inteiramente devotada ao 
mundo digital, como define o “talen-
to” ou as competências que serão 
mais procuradas nos próximos cinco 
a 10 anos? 

A mudança muito rápida que acontece 
está a exigir uma alteração, também mui-
to veloz, nas competências que o talento 
deve ter. As “Soft Skills” são cada vez 
mais importantes numa época em que 
as “Hard Skills” são já uma commodity. 
É fundamental garantir uma constante 
atualização das Hard Skills ao mesmo 
tempo que se aposta no desenvolvimen-
to das Soft Skills. Nestas, há várias que 
considero prioritárias como a Inteligên-
cia Emocional, Energia Positiva, Paixão, 
Capacidade de Adaptação, Capacidade 
Analítica, Curiosidade e gosto pela apren-
dizagem contínua, Espírito Colaborativo, 
Capacidades de Comunicação, Coragem 
para tomar decisões, Integridade e Ética.

Dado que as economias actuais têm 
como base, e de forma crescente, o 
conhecimento, a tecnologia e a glo-
balização, e simplesmente porque 

ainda não conseguimos prever os 
empregos de amanhã, existe tam-
bém um substancial reconhecimen-
to de que a próxima geração terá de 
ser capacitada para a aprendizagem 
ao longo da vida. Como podem 
as empresas ajudar a preparar os 
talentos do futuro?

Nos dias de hoje todo o conhecimento se 
torna desatualizado muito rapidamente 
pelo que é crítico manter um espírito de 
curiosidade e aprendizagem contínu-
as. As empresas têm de implementar 
políticas de RH personalizadas, ou seja, 
que respeitem a diversidade que se vive 
nas suas organizações. Por outro lado, as 
empresas precisam de disponibilizar fer-
ramentas solidas que permitam aos seus 
colaboradores terem uma aprendizagem 
contínua e relevante.

De acordo com várias estimativas, 
65% das crianças que estão, no 
presente, a iniciar a sua vida esco-
lar, acabarão por inaugurar a sua 
vida laboral em tipos de trabalho 
inteiramente novos e que ainda não 
existem hoje. Mas, mais cedo do 
que isso, e já em 2020, mais de um 
terço das competências que hoje 
consideramos importantes, tornar-
-se-ão obsoletas. Qual a sua visão 
face a esta mudança tão radical?

Cada vez é mais difícil prever o futuro 
pelo que a flexibilidade e adaptabilidade 
são fundamentais. Por isso é importante 
apostar nas Soft Skills que são a base 
consistente que permite ir atualizando 
as Hard Skills à medida que os nossos 

conhecimentos se vão desatualizando 
ou que necessitamos de novos conhe-
cimentos. As empresas devem ajudar o 
seu talento neste caminho da atualização 
e aprendizagem contínuas. Porém, a 
responsabilidade deve ser de cada um de 
nós de investir em si mesmo diariamente.

Em particular para as empresas, 
a tendência que já é reconheci-
da como um enorme desafio – as 
dificuldades de recrutamento face 
à escassez de talento – só tenderá, 
segundo várias estimativas, a piorar 
nos próximos cinco anos. Apesar 
de algumas reformas em termos de 
educação estarem já a ser levadas 
a cabo, não é possível deixar que a 
atual revolução tecnológica espere 
pela entrada da próxima geração 
na força de trabalho. Como pode o 
mundo empresarial contribuir para 
resolver este problema?

É cada vez mais importante proceder-
mos à requalificação das pessoas ativas 
para manterem a sua empregabilidade 
num mundo em mutação. A Cisco tem 
apostado nesta área através das suas 
inúmeras NetAcademy. Este é um progra-
ma disponível em muitas universidades 
e Institutos Politécnicos que visa dotar 
pessoas activas com Digital Skills que 
lhes permitam aceitar novas funções ou 
novos empregos para os quais não esta-
vam qualificados. Todos viveremos num 
mundo onde nos teremos de reinventar 
e assumir várias carreiras ao longo da 
nossa vida.
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Mobilidade 
pessoal 4.0

A mobilidade pessoal está a sofrer 
grandes alterações e a indústria 
automóvel está a adaptar-se a uma 
nova era de consumidores interliga-
dos a viver em ambientes crescen-
temente urbanos. Quais são, a seu 
ver, os maiores desafios para esta 
transformação significativa?

A Nissan tem uma abordagem holística 
no que respeita aos desafios da mobili-
dade elétrica, à qual chamamos visão da 
Mobilidade Inteligente, e que se divide em 
três grandes eixos: Potência Inteligente, 
a qual se foca na forma como os nossos 
veículos tiram partido de diferentes fontes 
de energia e de tecnologias de propulsão 
para maximizar a eficiência; Condução 
Inteligente, com enfoque particular nas 
soluções de condução autónoma e no 
caminho para “lá se chegar” e Integração 
Inteligente, que lida em particular com a 
interação e integração entre veículos e 
consumidores, mediante formas inovado-
ras que acrescentem soluções de valor 
para a sociedade global. O grande desa-
fio é o de conseguir que todas estas tec-
nologias e sistemas distintos alcancem o 

principal objetivo da visão corporativa da 
Nissan: Enriquecer a Vida das Pessoas.

Os parceiros de TI são fundamentais 
para fazer estas mudanças aconte-
cer, sendo que esta transformação 
radical tem muitas “faces”: veículos 
conectados, Big Data, utilização par-
tilhada de automóveis [car-sharing], 
condução autónoma, segurança 
dos dados e, obviamente, a produ-
ção de veículos mediante formas 
ambientalmente adequadas. Na sua 
opinião, e tendo em consideração o 
que realmente o consumidor deseja, 
quais são as “áreas” que conferem 
uma maior proposição de valor? 

Não podemos desejar resolver os prin-
cipais desafios da indústria automóvel, 
bem como os desafios da mobilidade, de 
uma forma abrangente, a não ser que 
trabalhemos todos em conjunto e em 
“modo de parceria”. Todas as “faces” que 
mencionou são igualmente decisivas para 
a oferta de uma verdadeira solução global 
para os consumidores e mediante um 
formato sustentável. Num mundo global, 

as necessidades e decisões dos consu-
midores têm um impacto igualmente glo-
bal e, por isso mesmo, alguns requisitos 
comuns. Todavia, – e tal como acontece 
com os nossos produtos e tecnologias 
– as proposições têm de ser adaptadas 
aos consumidores locais e às condições 
particulares dos mercados. 

A condução autónoma é, sem dúvi-
da, uma das mais promissoras áreas 
desta “revolução da mobilidade”. 
Enquanto player de peso no setor, 
acredita que, num futuro próximo, 
será possível a coexistência de veí-
culos autónomos nas estradas com 
outros veículos “normais” ou ainda 
assistiremos, durante algum tempo 
considerável, a uma grande diferen-
ça entre um “carro que não precisa 
de condutor” e veículos que, graças 
à IA, irão contribuir para melhorar 
a segurança dos condutores e dos 
pedestres?

Possuímos já, no presente, os elementos 
base da condução autónoma em muitos 
dos nossos veículos através do nosso 

“Não podemos desejar resolver os principais desafios da indústria 
automóvel, bem como os desafios da mobilidade, de uma forma abrangente, 
a não ser que trabalhemos todos em conjunto e em ‘modo de parceria’”.
É assim que Antonio Melica interpreta os inúmeros reptos impostos pela 
transformação radical que envolve a indústria automóvel e o futuro da 
condução inteligente. Insistindo na abordagem holística que faz da Nissan 
um dos grandes players deste setor, assegura que as suas tecnologias 
inovadoras estão já muito avançadas, que a sustentabilidade faz parte da 
visão corporativa do poderoso fabricante de veículos inteligentes e que a 
ambição de um futuro “emissões-zero” é exequível.



Escudo de Proteção [Security Shield] e 
das tecnologias de estacionamento inte-
ligente. O ProPilot – que designa todas 
as nossas tecnologias de condução inte-
ligente – está já muito avançado e temos 
em marcha um plano que se compromete 
a colocar no mercado um conjunto destes 
veículos ao longo dos próximos quatro 
anos (até 2020) e com capacidades 
autónomas crescentes. O nosso primeiro 
veículo, equipado com o ProPilot está 
já disponível no Japão (o novo Serena 
começou a ser comercializado no Japão 
em Agosto de 2016) e introduziremos 
a tecnologia ProPilot na Europa logo no 
início de 2018, com o novo Nissan LEAF 
e a nossa gama de crossovers.

A Nissan assume-se como tendo 
uma prioridade número um: cons-
truir uma sociedade de emissões-
-zero. Qual o atual estado de arte 
deste desejo tão ambicioso? 

Como já anteriormente referido, a Nissan 
rege-se por uma abordagem holística 
que pode ser descrita, no geral, mediante 
os três eixos acima mencionados e que 
constituem a nossa visão de Mobilida-
de Inteligente. Mas posso dar alguns 
exemplos de projetos que anunciámos 
recentemente e que serão implementa-
dos em 2018.
Cerca de 1,3 mil milhões de pessoas 
vivem sem acesso à energia que todos 
nós damos como garantida. Para ajudar 
a lidar com este problema, a Nissan está 
a implementar três projetos com enfoque 
em comunidades identificadas como as 
que estão em maior risco ou necessidade 
desta energia. E todos eles estão a ser 
concebidos para potenciar a aplicação de 
baterias elétricas bem além da “utilização 
de veículos”.

O primeiro tem como objetivo a cons-
trução de um micro sistema de abaste-
cimento que irá fornecer uma fonte de 
energia a comunidades locais, num país 
em desenvolvimento, que não tem acesso 
sustentável à mesma. O que irá contribuir 
para oferecer aos residentes um melhor 
acesso a necessidades básicas como a 
educação e os cuidados de saúde. 
O segundo irá trabalhar em conjunto com 
municípios locais na Europa de forma a 
implementar os princípios do Ecossiste-
ma Elétrico da Nissan para os que mais 
precisam. Este projeto em particular 
inclui equipar um edifício residencial com 
um sistema de energia solar, com as 
baterias residenciais Nissan xtorage, com 
sistemas de armazenamento bidirecional 
(vehicle-to-grid technology ou V2G, na 
sigla em inglês) e com os novos Nissan 
LEAFs para car-sharing (partilha de 
veículo).
O terceiro projeto juntará a Nissan e 
outras organizações em áreas com maior 
propensão de virem a ser afetadas por 
desastres naturais com o objetivo de 
descortinar formas mediante as quais 
os empregados da Nissan e as suas 
tecnologias possam contribuir com a sua 
experiência e inovação. 

* Na Assembleia foi representado por 
António Pereira Joaquim, Diretor de 
Comunicação Nissan Ibéria.
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“Não podemos desejar resolver 
os principais desafios da indústria 
automóvel, bem como os 
desafios da mobilidade, de uma 
forma abrangente, a não ser que 
trabalhemos todos em conjunto e 
em ‘modo de parceria’.”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
15h30 Pessoas no Mundo 4.0
 Contribuição Académica da AESE
 José Fonseca Pires, Professor da AESE
 
 Preparar a Workforce para o 4.0
 Pedro Henriques, Siemens
 O cliente 4.0
 Pedro Lopes, Accenture
 A digitalização do talento
 Sofia Tenreiro, Cisco
 Mobilidade Pessoal 4.0
 António Pereira Joaquim, Nissan
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A possibilidade de as máquinas vi-
rem a substituir os humanos na força 
laboral é uma das questões mais 
preocupantes, e também uma das 
mais debatidas, na inovadora arena 
da IA. Mas escreveu, num artigo pu-
blicado no Fórum Económico Mun-
dial, que “todos nós estamos a fazer 
as perguntas erradas sobre o futuro 
do trabalho”. Quais são, assim, as 
“perguntas certas” que deveríamos 
estar a formular?

A pergunta correta que deveríamos estar a 
fazer é como será a qualidade do traba-
lho humano no futuro. Em particular, qual 
será o potencial destes [novos] postos de 
trabalho no que respeita ao crescimento 
dos rendimentos? As vagas passadas 
da tecnologia criaram mais postos de 
trabalho novos do que aqueles que foram 
substituídos, na medida em que a maioria 

das funções não rotineiras tornadas 
possíveis pela nova tecnologia gozavam de 
um potencial mais elevado de rendimento. 
Será que desta vez será diferente? Esta é 
uma questão importante, com implicações 
profundas para os decisores políticos, 
para os líderes empresariais e para os 
trabalhadores. E, por acréscimo, terá tam-
bém implicações para as instituições de 
ensino que são responsáveis por educar a 
força de trabalho do futuro, a qual, muito 
provavelmente, irá confrontar-se com um 
ambiente laboral muito diferente compara-
tivamente ao vivido pelos seus pais.

Se as máquinas estão a aprender a 
aprender, uma qualidade até agora 
exclusiva dos humanos, quais serão 
as mais relevantes competências 
que estes últimos deverão ter para 
não serem “ultrapassados” pelas 
máquinas na força de trabalho?

De forma não muito diferente do que 
aconteceu em vagas tecnológicas ante-
riores, iremos precisar de pessoas que 
saibam desenhar as novas máquinas e 
utilizá-las eficazmente. O que exige um 
certo tipo de “requalificação” na qual os 
humanos deverão ter as competências 
adequadas para conceber máquinas 
inteligentes e utilizar os seus contributos 
mediante formas criativas. É difícil vaticinar 
que possibilidades serão necessárias, 
mas estas exigirão, provavelmente, uma 
compreensão e “conforto” não só face às 
máquinas inteligentes, mas também no 
que respeita a trabalhar com problemas 
que estejam relacionados com o tratamen-
to e processamento de informação.

Citou um estudo recente realiza-
do pelo McKinsey Global Institute 
(MGI), o qual concluía que 60% das 
ocupações [actuais) serão automa-

Vasant Dhar, Leonard N. Stern School of Business
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A “requalificação” dos humanos será imprescindível, as tarefas não rotineiras 
e as funções mais tradicionais serão substancialmente alteradas e os novos 
trabalhadores irão confrontar-se com um ambiente laboral muito diferente do 
conhecido pelas gerações que os precederam. Mas, para Vasant Dhar, há mais 
incertezas do que certezas, tal como existe uma visão otimista e uma outra 
pessimista. Resta saber qual vai vigorar no mercado laboral do futuro.
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Muitos empregos 
do futuro são 
impossíveis de 
prever, apesar de 
termos a certeza de 
que eles irão surgir



tizadas em 30%.E sublinha também 
a importância em diferenciar os as-
petos rotineiros e não rotineiros do 
trabalho. Este relatório, à semelhan-
ça de muitos outros, perspetiva os 
humanos a trabalharem ao lado das 
máquinas (algo a que também já 
estamos habitados) mediante novas 
formas. Deveremos estar otimistas 
no que respeita a este trabalho 
colaborativo “lado-a-lado”?

A “requalificação” que referi anteriormen-
te irá exigir que os humanos tenham as 
competências adequadas para desenhar 
máquinas inteligentes e para utilizar os 
seus contributos de forma criativa. É 
complexo antever estas oportunidades na 
medida em que elas ainda não existem, 
mas a questão da compreensão e “fa-
cilidade” em trabalhar com as máquinas 
inteligentes será, mais uma vez, impres-
cindível. O MGI estima que cerca de 250 
mil funções desta natureza serão criadas 
até 2025. E serão estas as que maior 
potencial terão para o crescimento dos 
rendimentos. Contudo, não é de todo cla-
ro que uma situação com estes contornos 
venha a existir no ambiente laboral, com 
as pessoas a trabalhar em conjunto com 
as máquinas, ou se existirá uma acen-
tuada diferença em áreas distintas do 
trabalho. Se as competências humanas 
forem largamente comoditizadas, então 
uma grande parte do trabalho rotineiro no 
qual estas competências são necessá-
rias oferecerá um potencial reduzido de 
crescimento de salários e progressão na 
carreira. Esta é uma área importante que 
exige pesquisas adicionais.

Os computadores estão, cada vez 
mais, a tomar decisões por nós e a 
fazê-lo crescentemente em áreas 
que exigem o julgamento e o dis-
cernimento humano. Como podere-
mos alavancar os rápidos avanços 
protagonizados pela inteligência 
das máquinas em áreas como as 
finanças, os cuidados de saúde ou a 
educação?

Essa é outra área importante que exige 
uma pesquisa aprofundada. Em áre-
as como a das Finanças, estamos a 
testemunhar uma acentuada deslocação 
de humanos em funções que exigem a 
verificação de resultados num sistema 
financeiro que de alguma forma, é anti-
quado, mas também nos pagamentos, nas 
transações comerciais, nos serviços pós 
negociação, como a compensação e a 
liquidação, e até nos serviços de consul-
toria em torno dos portefólios individuais. 
Os avanços das máquinas nestas áreas 
tradicionalmente humanas irão continuar 
de forma a criar eficiências massivas 
na Finanças e a substituir funções 
tradicionais ou, no mínimo, a alterá-las 
substancialmente. Mas continuará a 
existir a necessidade de níveis elevados 
de especialização, para a qual é crucial 
o julgamento e a criatividade huma-
na, sendo que as restantes funções 
mais tradicionais sofrerão uma enorme 
pressão. As oportunidades nas Finan-
ças irão, muito provavelmente, surgir na 
“Fin Tech”, a qual irá causar uma enorme 
disrupção na velha forma de fazer as 
coisas através de novas tecnologias e 
plataformas. Descrevi estas platafor-
mas num artigo escrito em outubro de 
2017 para a Association for Computing 
Machinery (ACM): https://cacm.acm.org/
magazines/2017/10/221331-fintech-
-platforms-and-strategy/abstract
Os setores dos cuidados de saúde e da 
educação são diferentes. Na saúde, as-
sistiremos provavelmente a uma geração 
de dados pelos indivíduos jamais vista 
(genómica, dispositivos de rastreamento, 
etc.) e a uma utilização crescente da tec-
nologia para a prevenção e prestação de 
cuidados. Todavia, e devido ao aumento 
da população envelhecida e da sua prefe-
rência por cuidados de saúde orientados 
por humanos, existirão provavelmente 
níveis consideráveis de emprego neste 
espaço. Contudo, não é igualmente claro 
que este tipo de trabalho tenha um eleva-
do potencial de rendimento.
Já a educação é um animal completa-
mente diferente. O famoso teórico das 
organizações James March caracterizou 

as universidades mais como “templos” 
do que como negócios e, em particular, 
como detentoras de uma certa aura e de 
um poder de fixação de preços que as 
torna mais imunes à disrupção compara-
tivamente a empreendimentos orientados 
para o lucro e onde a eficiência importa. 
E muito há a dizer sobre esta perspetiva. 
O que isto implica é o facto de as insti-
tuições educativas de renome e “marca” 
reconhecida continuarem a ser objeto de 
procura enquanto as pessoas valorizarem 
a marca e a escassez a ela associada. 
Mas a tecnologia já alterou a forma como 
ensinámos e continuará a oferecer novas 
capacidades e aumentos de produtivi-
dade, criando oportunidades para novos 
players.

Apesar de a pergunta não ser origi-
nal, no fundo é a que todos nós for-
mulamos: “irá a IA criar mais postos 
de trabalho do que aqueles que irá 
destruir ou será o contrário”? Como 
antevê este desafio?

Não é tanto se a IA irá criar mais empre-
gos mas, e como já mencionei anterior-
mente, se irá gerar mais empregos de 
elevada qualidade do que aqueles que 
substituir, tal como aconteceu com as 
gerações tecnológicas anteriores.
E esta é uma questão muito difícil de 
responder porque muitos empregos do 
futuro são impossíveis de prever, apesar 
de termos a certeza de que eles irão 
surgir. Uma visão otimista seria a de que 
as novas indústrias do futuro – seja as 
que envolvem a exploração espacial ou 
as que transformarão os humanos numa 
“super-espécie” através da engenharia 
genética – irão criar novos postos de 
trabalho, porque irão dar origem a novas 
possibilidades. A visão pessimista é a 
de que as novas tecnologias como a IA 
serão diferentes ao ponto de assumi-
rem o comando das tarefas cognitivas e 
físicas e de as realizar significativamente 
melhor do que os humanos, o que tornará 
o humano “médio” obsoleto. 
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“A visão otimista aponta para que 
as novas indústrias do futuro sejam 
capazes de criar novos postos de 
trabalho, porque irão dar origem 
a novas possibilidades. A visão 
pessimista é a de que as novas 
tecnologias como a IA serão diferentes 
ao ponto de assumirem o comando 
das tarefas cognitivas e físicas e de 
as realizar significativamente melhor 
do que os humanos, o que tornará o 
humano “médio” obsoleto.”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
17h15 Conferência
 Shaping the future of work
 Vasant Dhar, 
 Leonard N. Stern School of Business
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Patrocinadores da 14ª Assembleia de Alumni AESE
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Projeto Editorial Helena Oliveira e Cláudia Dias
Coordenação Rita Lago da Silva
Projeto Gráfico Atelier Adão Paranhos
Textos Helena Oliveira
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Comissão Organizadora 
da 14ª Assembleia de Alumni da AESE
Alexandre Portugal, Agostinho Abrunhosa, António 
Costa, António Pita de Abreu, Carla Fernandes, Maria 
de Fátima Carioca, José Ramalho Fontes, Luís Amaral, 
Nuno Portal, Rita Lago da Silva, Raul Bessa Monteiro
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
A AESE gostaria de agradecer em especial à jovem 
equipa de Comunicação da 14ª Assembleia de Alumni 
da AESE, João Abrunhosa e Luís Filipe Alvito.
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