
Vide artigos e gráficos
Blog: http://economiadasemana.blogspot.pt/

Blog Instituto Liberdade Económica: www.institu-
toliberdadeeconomica.blogspot.com

tos, como os que a ASM – Associação 
Selectiva Moda e ATP promovem todos 
os anos, sob o selo “FROM PORTU-
GAL”, pois aproveitam o know-how já 
testado e a experiência acumulada nes-
te domínio, do mesmo modo que estas 
mesmas empresas, em grupo, beneficiam 
das sinergias do conjunto, partilhando 
conhecimento, sensibilidade e tarimba.

VE - São várias as vozes que defen-
dem um sistema laboral português 
mais flexível. Qual é a sua opinião?

PM - Um sistema laboral flexível sig-
nifica empresas, setores e um país mais 
competitivo e alinhado com o mundo 
e a modernidade. Vivemos uma reali-
dade global em permanente alteração, 
que exige uma crescente capacidade de 
adaptação e de reação das organizações 
e dos seus profissionais para poderem 
corresponder a essas exigências. Se tiver-
mos um quadro jurídico-laboral rígido, 
torna-se impossível enfrentar essa reali-
dade em mutação, pelo que estaremos 
sempre a perder face aos nossos con-
correntes que têm maior flexibilidade. 
Infelizmente, o que registamos é que, 
por razões ideológicas, o sentido recen-
te das reformas laborais vai na direção 
contrária, na rigidificação do sistema, 
o que nos irá bloquear de futuro, tor-
nando-nos menos competitivos, o que a 
prazo significa menos riqueza produzida 
e exportada, assim como menos empre-
go. Isto parece-nos óbvio, mas, infe-
lizmente, para muita gente, incluindo 
gente com responsabilidade política, o 
óbvio é o mais difícil de compreender. 
Além do mais, é necessário considerar 
que estamos no limiar de uma enorme 
revolução tecnológica, assente na inte-
ligência artificial e na automação, que 
vai ter impactos dramáticos no mundo 
laboral e no futuro do trabalho. Se não 
conseguirmos antecipar essas mudan-
ças, inclusivamente na via regulamentar, 
flexibilizando os quadros juslaborais e 
alinhando-os com o mundo, iremos ter 
de fazer as alterações de forma precipi-
tada no futuro e deixaremos um pesado 
legado às gerações vindouras. Sabemos 
que quem defende o contrário não cui-
da de quem vem e não está preocupado 

com o amanhã, pois já não se vê nele, 
mas as lideranças responsáveis e os deci-
sores políticos não podem pensar dessa 
maneira, sob pena de condenarmos todo 
uma economia e um país ao declínio ou 
ao colapso.

Setor têxtil representa 3% do PIB

VE - O setor têxtil tem um impacto 
significativo na economia nacional, 
exportações e emprego. De que nú-
meros estamos a falar?

PM - Estamos a falar de representar 
3% do PIB, com 7,5 mil milhões de eu-
ros de vendas, 10% das exportações de 
mercadorias do país, com mais de 5,2 
mil milhões de euros, 20% do emprego 
na indústria transformadora, com 137 
mil trabalhadores diretos.

VE - Perante os desafios atuais, no-
meadamente a digitalização da eco-
nomia e a indústria 4.0, considera a 
formação de quadros e gestores de-
terminante?

PM - A qualificação dos recursos hu-
manos é fundamental, nela tem de es-
tar o compromisso entre o legado do 
“know-how” acumulado que vem de 
trás com a capacidade de se adaptarem 
às novas tecnologias e às novas formas 
de comunicar. Sem capital humano va-
lorizado não podemos almejar empresas 
de valor acrescentado. A correlação é di-
reta. É por essa razão que a ATP tem 
vindo a apostar, nos mais diversos ní-
veis, na qualificação profissional, desde 
os quadros de topo, com os programas 
formação-ação e as pós-graduações em 
modelos de negócio de moda, em parce-
ria com a Porto Business School, na for-
mação de quadros intermédios e técni-
cos, no centro de formação profissional 
protocolado com o IEFP, que já criou há 
mais de 30 anos, e pelo qual passaram 
dezenas de milhar de formandos, assim 
como diversos seminários e workshops 
que realiza ao logo do ano, envolvendo 
centenas de quadros e empresários, es-
pecialmente sobre estes temas premen-
tes que já não são de futuro, mas que 
caracterizam o presente e distinguem as 
empresas que estão alinhadas com os de-
safios do mundo e as que se arriscam a 
ficarem fora do mercado.

ATP revê prioridades estratégicas

VE - Tendo em conta tudo o que 
se disse atrás, quais são as grandes 
prioridades da ATP?

PM - A ATP está em pleno processo 
de revisão das suas prioridades estraté-

gicas. Felizmente, o anterior plano foi 
cumprido na sua íntegra e até anteci-
pado na realização dos seus objetivos 4 
anos face ao horizonte de análise. Para 
futuro, há que preparar as empresas para 
um novo ciclo, muito exigente, que se 
apresentará como um paradigma cons-
tituído simultaneamente pela vertente 
tecnológica (inovação e conectividade) e 
pela vertente da sustentabilidade (eco-
nómica, ambiental e social ). Será um 
desafio dramático, porventura incapaz 
de ser superado por muitas organiza-
ções, que o desvalorizam ou o ignoram, 
mas que poderá igualmente encerrar 
muitas oportunidades, desde que esteja-
mos preparados para as aproveitar. Esta 
é a razão pela qual insistiremos nos ei-
xos clássicos de aposta e investimento: 
financiamento, qualificação, internacio-
nalização, inovação tecnológica e ima-
gem, mas também nos novos: sustenta-
bilidade, digitalização (conectividade) e 
servitização da indústria.

VE - Que mensagem gostaria de 
transmitir?

PM - A mensagem que a ITV portu-
guesa tem de passar é que é uma indús-
tria madura, tecnologicamente evoluída, 
mesmo líder em alguns aspetos, valori-
zada pela moda, o design e o serviço ao 
cliente, com capacidade de vender em 
qualquer parte do mundo, produtos de 
alto valor acrescentado, o que se refle-
te na atual reputação do “made in Por-
tugal” neste setor, uma vez que são os 
clientes, pelo mundo fora, que exigem a 
colocação desta etiqueta.

Apesar das conquistas realizadas, a 
ITV não é acomodada e complacen-
te consigo, pois sabe que a concorrên-
cia global é vasta e forte, que o mundo 
muda depressa e que temos de nos adap-
tar às suas exigências e até antecipá-las, e 
que depende mais de nós que dos outros 
a permanência no negócio. Precisamos, 
obviamente, de um contexto amigo da 
competitividade e “business friendly” 
em muitos domínios, que não depende 
de nós, como o quadro jurídico-laboral, 
a burocracia administrativa, o sistema 
judicial e fiscal, pelo que será neste âm-
bito que dirigiremos o nosso “discurso 
do estado do setor” ao ministro da Eco-
nomia, pois entendemos que é ele, mais 
que qualquer outro governante, o pro-
vedor das empresas, de maneira a que 
sensibilize o Executivo para as reformas 
e medidas que urge realizar para que o 
bom momento que a ITV portugue-
sa parece viver não apenas se confirme 
como seja sustentável.

PAULO MELO, PRESIDENTE DA ATP, AFIRMA

“Regime laboral fl exível é es sencial 
ao aumento da competitivida de”

 Jorge Vasconcellos e Sá 
é orador no 20º Fórum 
da Indústria Têxtil

Jorge Buescu eleito para a Comissão Executiva da EMS
Jorge Buescu, professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa (Ciências ULisboa) e presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática 
(SPM), foi eleito membro da Comissão Executiva (CE) da European Mathematical Society 
(EMS). A eleição aconteceu na Assembleia Geral (AG) durante o Encontro do Conselho 
EMS, que decorreu em Praga, na República Checa, nos dias 23 e 24 de junho de 2018. Jorge 
Buescu foi eleito com maioria absoluta, com 57 votos. 

Novos notários tomaram posse
Vinte e quatro novos notários tomaram ontem posse, na bolsa da Ordem dos Notários, numa 
cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Pousada de Lisboa. No evento marcaram presença 
a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, e o presidente do Instituto dos Registos 
e do Notariado (IRN.IP), José Ascenso Nunes da Maia. A Bolsa de Notários, gerida pela 
Ordem, é composta por 44 notários sem licença atribuída (a que se somam estes novos 24), e 
visa garantir e assegurar as substituições temporárias dos notários. 

Nobel e net: 
as revoluções 

no marketing/vendas

Peter Drucker dizia que uma empresa 
tem duas funções essenciais: inovação e 
marketing/vendas. Acontece que actualmente 
a primeira ocorre na segunda.
Por três razões, sendo a primeira a revolução 
criada pelo Nobel de 2017 Thaler (na 
sequência do anterior de Kahneman) que 
trouxe 30 novas técnicas de pricing e 52 de 
negociação.
Todas elas baseadas em estudos empíricos 
do comportamento humano que 
contrariamente ao que pretendia a economia 
clássica, ortodoxa, está longe de ser racional. 
Nem sequer os melhores economistas são 
racionais, muito menos naturalmente o 
consumidor normal.
A defi nição de um cobarde disse Samuelson 
a um colega, “é uma pessoa como você que 
não aceita uma aposta de se sair caras ganha 
dois mil dólares, se sair coroa perde mil”.
Para o colega (cujo nome não interessa 
excepto que era também professor no MIT) 
lhe responder: “Não é verdade. Não aceito 
uma vez. Mas aceito cem vezes, se a aposta 
for lançar cem vezes a moeda, aceito”.
E creio que a maior parte de nós assinaria 
isto por baixo: uma vez é arriscado… mas 
cem vezes, aí só posso ganhar.
Apenas para Samuelson lhe responder: 
“Bem, mas então explique lá. Assumamos 
que não aceita uma vez mas aceita cem 
vezes. Então quando tiver lançado a moeda 
99 vezes não aceita lançar mais uma (a 
centésima) porque é só uma vez.
Tudo bem. Mas quando tiver lançado 98 
vezes, tãopouco aceita lançar a moeda pela 
99ª vez porque é só uma.
Bem e quando tiver lançado 97 vezes 
igualmente não aceita lançar a 98ª vez 
porque… E na 96ª… E na 95ª… e assim 
sucessivamente”.
Pelo que, “salvo melhor opinião”, não aceitar 
a aposta se for uma só vez mas aceitar cem 
vezes é… contraditório. Não “bate a bota 
com a perdigota”. Em que fi camos?
A segunda revolução é a digitalização do 
marketing (e vendas) das empresas que 
explica o sucesso de uns (Amazon), a falência 
de outros (Toys R Us nos EUA) e adaptação 
de todos (pelo menos parcial) que queiram 
sobreviver.
Finalmente as duas revoluções justapõem-
se já que as novas técnicas de pricing, 
vendas, publicidade, etc. são crescentemente 
aplicadas na net. Pela Netfl ix, Amazon, 
Apple, Lego, etc. etc.
Resultado? Três revoluções. Nobel. Net. E 
Nobel na net.
Solução? Adaptação para sendo-se 
competitivo sobreviver.
Justifi cação? Darwin: na luta pela 
sobrevivência, não se ser competitivo é já 
ser-se culpado.
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