
Uma incerteza
desconcertante

Oano de 2019 promete ser mais um
ano desconcertante e incertopró

priode uma economia de uma so
ciedadee de ummundo em transi
ção Hoje estamos num ponto de in

flexão tecnológico político e social Duas déca
das de rápido crescimento tecnológico e inova
ção têm mudado o mundo Por isso mais do que
fazer predições é fundamental perscrutar as
tendências e sinais sobretudo potenciais pontos
de ignição com elevado impacto económico De
entre estes destaco para 2019 uma nova e in
quietante fase geopolítica como lhe chamou
Klaus Schwab presidente executivo do WEF e a
procura incessante de sentido relevante não
apenas no contexto pessoal mas também para o
mundo

Proterionismo e trade warserão o desafio incon
tomável no arranque de 2019 com especial desta
que para a imprevisibilidade do reladonamento
EUA China pela sua importância dado que dois
terços do crescimento mundial são gerados por
China e índia juntas
2019 é também o ano do Brexit e de tudo o que

este significa A ideia de aldeia global parece esva
ziar se em nome da economia multipolar Potên
cias económicas tendem a fortalecer se e a fechar
se Neste sentido as eleições para o Parlamento
Europeu serão seguramente um teste à resiliênda
da União Europeia
Todo estes fenómenos são sintomas de um

movimento mais profundo a dissolução do con
ceito de que existem normas instituições e mo
delos de govemance referênda padrão de con
vergência a nível mundial Na realidade hoje em
dia as relações intemadonais desenvolvem se
por canais muito diversificados incluindo novos
poios de negócio dbemético reconfiguração dos
vínculos entre comérdo e investimento etc Se
esta alteração se deve à revolução tecnológica ou
ao choque de gerações dvilizações não é claro
mas a tendência é que continue em 2019 e crie
novas incertezas

2019 será também o ano da cocriação interativa
da experiência do consumidor maioritariamente
por voz alimentada por inteligência artificial em
qualquer momento do dia em qualquer lugar de
forma hiperpessoal E tudo isto suportado na ex
plosão do 5G forte candidata a tecnologia do ano
AHuawei já anundou testes a equipamento 5G
em Londres com a 02 mas a Coreia e os EUA são
fortes concorrentes

Em termos sociais 2019 afirmará umaorientação
efetiva para a economia circular e novas atitudes
culturais em tomo de dados identidade e bem es
tar As pessoas o seu tempo e atenção são recursos
predosos tais como o são os recursos naturais e o
próprio planeta Assim consumidores trabalhado
res e ddadãos equadonam cadavez nais critica¦
mente marcas organizações e instituições políticas
elas merecemespaço naminha vida e nomundo
Acrescentam valor E se a resposta for não exdui se
contesta se protesta se Nunca foi tio fácil fázê lo
Conduindo os desafios são complexos sistémi

cos e interligados Há que trabalhar juntos a partir
do que temos como certo uma economia competi
tiva uma sodedade inclusiva e o diálogo entre di
ferentes stakeholdeis suportado emvalores co
muns e perenes como o otimismo que une e cria
coesão atando o Prof José Fonseca Pires daAESE
Business SchooL Estes continuam a ser base de en

tendimento que nos permitirá em 2019 e sempre
construir ummundo melhor mais humano e sus
tentável ¦¦
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