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FRASE 
 

“We shall require a substantially new manner of thinking if humanity is to survive”.  

(Albert Einstein, 1954) 
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RESUMO 

As organizações são fábricas produtoras de realização de acontecimentos, onde é  

preciso ter uma mão, naquilo que é o “core business” actual da companhia, para fazer 

melhor e outra na inovação, criando futuro.  

Os investigadores e profissionais, estão a adoptar de forma crescente a noção de  

ambidexteridade organizacional, para dar resposta a este paradigma. Esta teoria propõe 

a coexistência de duas acções complementares designadas por “exploitation” e 

“exploration”, sendo que por “exploitation” se entende por; refinar o que já existe, com 

o objectivo de competir mais eficazmente no mercado presente. Esta acção 

consubstancia-se em inovação incremental, com resultados na melhoria de produtos, 

processos e desempenho operacional, sendo o seu horizonte temporal o curto e médio 

prazo,  já “explore”, entende o acto de investigar, explorar, desbravar, partir à aventura, 

de novos mercados, de inovações radicais cuja missão é chegar a novos produtos, novas 

formas de receita, novos conhecimentos, em que o horizonte temporal é o futuro.  

A presente dissertação debruça-se sobre este tema da ambidexteridade 

organizacional e tem como objectivo o estudo do caso de uma empresa Tecnológica, a 

Vortal S.A.  

Esta investigação utilizou uma abordagem qualitativa, com recurso a entrevistas 

semi-estruturadas e procurou estudar dentro da perspectiva de ambidexteridade 

percebida, em que medida a empresa a partir das acções de “exploitation” e 

“exploration”, incrementa ambidexteridade.  

Participaram na pesquisa, quadros ao mais altos nível na organização. 

 As principais conclusões foram que a empresa é um exemplo de 

Ambidexteridade, possui uma cultura de inovação de onde resultaram inúmeras 

inovações devidas a actividades de “exploitation”, que se reflectiram em melhorias nos 

produtos, nos processos, na estrutura da organização e inovações disruptivas, novos 

mercados e produtos fruto de actividades de “exploration”. A empresa está numa fase 

de grande investimento na internacionalização e de grande oportunidade para 

incrementar a ambidexteridade. 



vii 

 

 

Palavras-Chave: “exploration”; “exploitation”; ambidexteteridade 

organizacional; inovação radical, inovação incremental. 

ABSTRACT 

Organizations are factories producing realization of events, it´s necessary to 

have one hand in the current core business, to do better and another one innovating, 

creating the future. 

Researchers and practitioners are increasingly adopting the concept of 

organizational ambidexterity, to respond to this paradigm. This theory proposes the 

coexistence of two complementary actions called exploitation and exploration, by 

exploit is meant to refine what already exists, in order to compete more effectively in 

the existing market. This action is embodied in incremental innovation, results in 

improved products, processes and operational performance, and its time horizon is the 

short and medium term, as explore means the act to investigate, from the adventure, 

radical innovations, new markets, whose mission is to reach out to new products, new 

forms of revenue, new knowledge, where the time horizon is the future. 

The goal of this dissertation is to understand organizational ambidexterity´s on a 

case study of a technological company; Vortal SA.  

The research used a qualitative approach, using semi-structured interviews and 

sought to study the perspective of perceptive ambidexterity, to what scope exploitation 

and exploration and Ambidexterity increments.  

The survey granted the participation of the highest organization staff. 

The main conclusions were that the company is an example of organizational 

ambidexterity, has a culture where innovation was a constant, where in fact many 

innovations resulted from activities of exploitation, like improves in products, 

processes, organizational structure and others instead came from activities of 

exploration; disruptive innovations in new markets and produce derived.  

The company is making is major efforts in internationalization which is a great 

opportunity to increase organizational ambidexterity. 

 
 



viii 

 

KeyWords: exploration; exploitation; organizational ambidexterity; radical innovation, 

incremental innovation. 

 

Í�DICE DE CO�TEÚDOS 

 
  

FRASE ............................................................................................................................................ ii 

NOTA BIBLIOGRÁFICA.................................................................................................................. iii 

AGRADECIMENTOS ....................................................................................................................... iv 

RESUMO ....................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTEÚDOS .............................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABELAS ..................................................................................................................... xi 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 1 

2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA AMBIDEXTERIDADE ORGANIZACIONAL ................................. 4 

2.1 O INTERESSE PELA AMBIDEXTERIDADE ORGANIZACIONAL ................................................... 4 

2.2 A EVOLUÇÃO DA AMBIDEXTERIDADE ORGANIZACIONAL ...................................................... 7 

2.3 RESULTADOS DA ORGANIZAÇÃO AMBIDEXTRA ................................................................... 10 

2.4  SINTESE E NOTAS FINAIS. ..................................................................................................... 11 

3 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO A ADOPTADA .................................................................... 14 

4 A VORTAL S.A. E A INOVAÇÃO. ............................................................................................... 21 

4.1 A EMPRESA VORTAL ............................................................................................................. 21 

4.2 A INOVAÇÃO NA VORTAL ..................................................................................................... 23 

4.3 ANÁLISE ESTRATÉGICA DO VALOR DO SERVIÇOS INOVADOR DA VORTAL ........................... 27 

5- AMBIDEXTERIDADE NA VORTAL ............................................................................................ 34 

5.1- OS ANTECEDENTES DE AMBIDEXTERIDADE. ........................................................................ 34 

5.2- ENTENDER O PROCESSO DE “EXPLOITATION” ...................................................................... 43 



ix 

 

5.3- ENTENDER O PROCESSO DE “EXPLORATIO,” ....................................................................... 46 

5.4- A RELAÇÃO “EXPLOITATIO,” E “EXPLORATIO,”................................................................. 49 

5.5  OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR A AMBIDEXTERIDADE ............................................ 53 

5.6- A GESTÃO DE TOPO E A AMBIDEXTERIDADE ....................................................................... 61 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. ....................................................................................................... 65 

REFERÊNCIAS: ............................................................................................................................. 74 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 83 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Í�DICE DE FIGURAS 

 
Figure 1 - Figura adaptada de “input-process-output view of organizational ambidexterity” de Z. 

Simsek (2009). .............................................................................................................................. 5 

Figure 2 - Elaboração própria ..................................................................................................... 14 

Figure 3 - Fonte Vortal S.A......................................................................................................... 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 

 

Í�DICE DE TABELAS 

 
Tabela 1 - Fonte própria .............................................................................................................. 31 

Tabela 2 - Fonte própria .............................................................................................................. 32 

Tabela 3 -  Fonte própria ............................................................................................................. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

1. I�TRODUÇÃO 
 

O mundo mudou muito rapidamente, hoje é global, como se de repente a 

humanidade tivesse encontrado um novo planeta onde a competitividade das empresas 

se discute à escala planetária. Este processo de globalização, acelerou nas últimas duas 

décadas, graças a duas forças fundamentais; as telecomunicações e a internet.  

O cenário competitivo das empresas, em particular o da alta tecnologia, mudou 

rapidamente e de várias maneiras; o tempo de vida dos produtos, baixou radicalmente e 

a competição é cada vez mais feroz, as empresas são pressionadas para ter soluções de 

curto e longo prazo se querem sobreviver. 

“To survive, organizations must execute in the present and adapt to the future. 
Few of them manage to do both well.” – Eric D. Beinhocker (2006) 

Por curto prazo, subentenda-se competir no mercado existente, fazendo 

melhorias incrementais nos produtos e nos processos, melhorando a performance e a 

qualidade, enquanto por longo termo se objectiva partir à conquista de novos mercados, 

em busca de inovação mais disruptiva ou exploração, (Matson e Prusak, 2003).  

O sucesso das empresas depende cada vez mais da obtenção de uma mistura de 

conhecimento e poder criativo, e da capacidade de verter este fluido em novos moldes 

de criação de produtos e serviços que concorram à escala global. 

O sucesso empresarial das economias e dos mercados desenvolvidos, depende do 

progresso da tecnologia e da inovação tecnológica, (Ball, 2004; Helfat e Quinn, 2006; 

Chesbrough 2008). 

Mas como é que as empresas podem ser capazes de se organizar, de forma a 

manter, por um lado a sua actividade e sobrevivência e por outro conseguirem explorar 

para inovar e traçar o futuro?   

Esta questão tem levado a que recentemente a investigação organizacional se 

tenha debruçado sobre o fenómeno de manter e desenvolver eficazmente duas 

componentes distintas, designadas por “exploitation” e “exploration”. È como se a 

organização metaforicamente fosse um individuo que teria que ter duas mãos direitas; 

ser ambidextro; esta imagem serviu de base à formulação do conceito da 

ambidexteridade organizacional, paradigma emergente em teoria organizacional, 

(Raisch e Birkinshaw, 2008).  
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Um numero cada vez maior de investigadores académicos tem procurado a 

solução para dominar este mecanismo, capaz de produzir de forma equilibrada inovação 

continua, (melhoria) ou radical, (exploratória).  

A ambidexteridade propõe a coexistência de duas acções complementares 

designadas por “exploitation” e “exploration”. Entende-se por “exploitation”, refinar o 

que já existe, com o objectivo de competir mais eficazmente no mercado presente. Esta 

acção, consubstancia-se em inovação incremental com resultados na melhoria de 

produtos, processos e desempenho operacional, sendo o seu horizonte temporal o curto 

e médio prazo, já por “exploration”, entende-se o acto de investigar, explorar, 

desbravar, partir à aventura, de novos mercados, de inovações radicais, cuja missão é 

chegar a novos produtos, novas formas de receita, novos conhecimentos, em que o 

horizonte temporal é o futuro.  

Um exemplo conhecido de uma empresa ambidextra é a Nokia; oferece uma vasta 

gama de novas tecnologias móveis enquanto simultaneamente mantém a sua posição 

dominante no negócio de franchising, de lojas e acessórios para telemóveis.   

O presente trabalho tem como objectivo, procurar contribuir para o melhor 

entendimento da ambidexteridade organizacional, a partir do estudo do caso de uma 

empresa fortemente inovadora; a Vortal SA. Pretende-se investigar se e como ocorre o 

conceito de organização ambidextra? Se é apoiado pela organização e como pode ser 

incrementado? 

A empresa Vortal SA, nasce de uma inovação, cujo objectivo foi o de ligar os 

negócios dos seus clientes da construção, através de uma plataforma de negócios 

electrónicos. 

Procurei que o facto de ter sido um dos fundadores e director da empresa durante 

quase 10 anos, não enfermasse a presente investigação, mas que pelo contrário, 

permitisse aprofundar questões, que um conhecimento menos completo da organização 

não detectaria, procurando enriquecer a contribuição para a pesquisa. 

Esta tese é composta por seis capítulos, sendo a Introdução o seu primeiro. O 

segundo capítulo aborda o enquadramento teórico da ambidexteridade organizacional, 

procurando definir, explicar e apresentar o estado da arte e a evolução desta temática e 

encontra-se dividido em quatro subcapítulos. No primeiro subcapítulo abordei o porquê 

do interesse da ambidexteridade organizacional, que actualmente é uma teoria 
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emergente, mas já é usada para reequacionar um grande número de fenómenos 

organizacionais. O segundo subcapítulo debruça-se sobre a evolução da 

ambidexteridade organizacional, fazendo uma análise sintética da literatura disponível e 

dos seus principais investigadores. O terceiro subcapítulo, trata de expor os resultados 

da AO conceptualizando as suas consequências para a organização, tendo como 

principal indicador o desempenho da empresa. O quarto subcapítulo, faz uma síntese 

onde se sumarizam três antecedentes principais para o surgimento da AO, a existência 

de estruturas empresariais duplas, o contexto organizacional, e as características da 

equipa de Gestão de Topo, (Z. Simsek, 2009).  

O terceiro capítulo, expõe a metodologia a utilizar e os objectivos que se esperam 

obter da investigação. È aqui traçado o planeamento metodológico, assim como as 

razões de opção do método escolhido; o estudo do caso, com recurso à técnica de 

entrevistas semi-estruturadas, completado com a observação e o conhecimento profundo 

da organização. Faz-se ainda uma breve explicação de como correu a investigação.  

No quarto capítulo, apresento o caso de estudo; a empresa Vortal S.A. Este capítulo 

encontra-se também dividido em três subcapítulos. No primeiro subcapítulo, apresenta-

se a história da empresa, os seus objectivos e metas alcançadas. O segundo, subcapítulo 

trata de detalhar o papel do investimento da inovação na companhia e principais 

resultados. O terceiro subcapítulo apresenta um estudo do impacto da inovação da 

Vortal nos seus mercados. 

O quinto capítulo refere a investigação propriamente dita, a partir do exame do caso 

da empresa Vortal SA, e no intervalo que diz respeito à perspectiva “percebida”, 

investiguei a forma como a empresa cria ambidexteridade e alcança níveis de “ 

explointing” e “exploring”, com resultados positivos na inovação. Este capítulo está 

também subdividido em seis subcapítulos referentes aos objectivos específicos que 

propus considerar, como; os antecedentes da ambidexteridade, a forma como a empresa 

gera “exploitation” e “exploration”, como se relacionam as duas acções de 

“exploitation” e “exploration”, as visões para incrementar a ambidexteridade, e o papel 

da gestão de topo. Por ultimo ainda um sexto capitulo, que sintetiza as considerações 

finais do estudo, principais conclusões, limitações sugestões para futura investigação e 

comentários pessoais. 
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2 E�QUADRAME�TO TEÓRICO DA AMBIDEXTERIDADE ORGA�IZACIO�AL  
 
2.1 O I�TERESSE PELA AMBIDEXTERIDADE ORGA�IZACIO�AL   

 

A noção de ambidexteridade organizacional tem recentemente sido usada para 

reequacionar fenómenos organizacionais importantes e de grande complexidade, onde 

intervêm um sem numero de variáveis, (Gibson e Birkinshaw, 2004; Ele e Wong, 2004; 

Lubatkin et al. 2006; Smithe Tushman, 2005; Tushman e O'Reilly, 1996). 

Uma organização Ambidextra consegue manter equilibradas as duas 

componentes de “exploitation” e “exploration”. O “exploitation” pode ser entendido 

como a aprendizagem resultante da acção da empresa no meio onde se movimenta, 

traduzindo-se em aperfeiçoamento experiencial e reutilização do conhecimento 

existente, enquanto o “exploration”, se identifica com a aprendizagem adquirida, 

através de processos de variação concertada, a experimentação planeada, e a acção de 

explorar propriamente dita, (“play”); (Baum et al., 2000a;  Levinthal e March, 1993; 

Março, 1991).   

O conceito Ambidextro tem vindo a crescer e embora se entenda a importância 

de procurar os seus antecedentes e as suas consequências, ainda restam muitas dúvidas 

quanto à natureza teórica do assunto, o que não favorece a criação de uma estrutura 

científica estável, capaz de desenhar testes e obter resultados substantivos. Talvez 

porque a Ambidexteridade organizacional ainda não esteja totalmente bem 

compreendida; de facto parece existir relativo consenso sobre a necessidade de 

equilíbrio entre “exploitation” e “exploration”, mas não está clara a forma como esse 

equilíbrio pode ser atingido, (Gupta  et al. 2006, p. 697) 

Não obstante, a investigação tem vindo a usar o conceito da AO para analise de 

fenómenos organizacionais em áreas como as da gestão da inovação e tecnologia 

(Ambos et al., Smith e Tushman, 2005) da gestão estratégica (Jansen et al. 2008; 

Lubatkin et al., 2006;Smith and Tushman, 2005), da inovação e gestão tecnológica 

(Ambos et al. 2008; He and Wong, 2004; Markman et al., 2008; Tushman and O'Reilly, 

1996), da teoria da organização (Adler et al., 1999; Benner and Tushman, 2003), da 

adaptação e aprendizagem organizacional, (Levinthal and March, 1993), do 

comportamento organizacional, (Gibson and Birkinshaw, 2004). 
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   Os apoiantes da perspectiva estrutural defendem que a unidade de negócio não é 

suficiente, para uma analise exaustiva das vertentes “exploitation” e “exploration”, 

entre outros aspectos é preciso ter em conta toda a estrutura organizacional, incluindo o 

conhecimento das diferentes competências, os processos e culturas de cada unidade e 

sistemas de incentivos, (Benner e Tushman, 2003). Áreas como as de produção, são 

responsáveis por  “exploitation”, enquanto as unidades como marketing e vendas, são 

responsáveis por “exploration”. Essas unidades interligadas com base em objectivos 

transversais às várias unidades, mantêm desta forma valores comuns e mecanismos 

estruturais partilhados, que permitem a integração produtiva dos esforços 

independentes, (Gibson e Birkinshaw, 2004).  

As abordagens estruturais e comportamentais, enfatizam os processos e  

mecanismos pelos quais as organizações ou unidades de negócio se esforçam para obter 

a ambidexteridade, enquanto no modelo “percebido” o que se pretende é conhecer o 

estado da exploração e como a organização foi alcançando bons níveis de “explointing” 

e “exploring”, com sucesso na inovação tanto incremental como descontínua ou radical 

(Benner e Tushman, 2003; Smith e Tushman, 2005).   

Segundo, Gupta et al.  (2006) a ambiguidade da ambidexteridade organizacional 

resulta desde logo da própria definição de “exploitation” e “exploration”, que para este 

autor, na sua origem tem que ver com a perspectiva do tipo de aprendizagem versus a 

existência ou ausência de aprendizagem, enquanto que para outros se trata da obtenção 

de novos conhecimentos em linha com os já adquiridos versus obtenção de novo 

conhecimento. (Benner e Tushman, 2003; Ele e Wong, 2004; Rosenkopf e  Nerkar, 

2001; Vassolo et al., 2004; Vermeulen e Barkema, 2001).  

Duncan (1976), sugere que uma organização ambidextra se obtém quando a 

organização alterna entre arquitecturas alternativas estruturais, dependendo de onde se 

destaca em matéria de inovação. 

Com base na sua análise da Intel Corporation, Burgelman (1991), concluiu que 

uma organização pode com sucesso dedicar-se ao “exploitation” numa determinada 

altura e ao  “exploration”, noutra.   

Para Z. Simsek (2009), porque toda a actividade inclui pelo menos alguma 

aprendizagem, é mais lógico que para diferenciar “exploitation” de “exploration”, se 

foque sobre o tipo de aprendizagem do que na presença ou ausência da mesma. Esta 
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proposta salienta a ideia de necessidade de igual destreza entre as duas componentes, 

mantendo altos níveis de desempenho quer na “exploitation” quer na “exploration”, 

significa que para este autor se trata de uma abordagem simultânea e não sequencial ou 

alternada, onde é preciso manter uma espécie de equilíbrio de ambas as acções (Gupta 

et al., 2006).  

 
2.2 A EVOLUÇÃO DA AMBIDEXTERIDADE ORGA�IZACIO�AL 
 

Para fazermos uma análise sintética da literatura disponível à luz do contexto 

descrito, sobre a ambidexteridade organizacional, seus principais autores e definições, 

teremos que começar como já se referiu, por Duncan (1976). A sua abordagem é 

teórica, centrada nas unidades de negócio, propondo uma relação sequencial entre a 

actividade de “exploitation” e “exploration”, numa perspectiva estrutural. Este procura 

ilustrar a capacidade das organizações para criar diferenciação na sua estrutura 

organizacional o que permite catalisar o processo de inovação a partir do que para ele 

são duas fases diferentes. A organização terá que manter por um lado a capacidade da 

unidade para lidar com conflitos, manter conduta eficaz nas relações interpessoais, 

desenvolver regras de conduta e ao mesmo tempo institucionalizar duplas estruturas 

organizacionais para a inovação. 

McDonough and Leifer (1983), procurou antes uma abordagem empírica, 

centrada no estudo de unidades de negócio onde tentava separar de forma clara e em 

momentos distintos as acções de “exploitation” e “exploration”, numa perspectiva 

também estrutural, debruçou-se sobre a capacidade de uma unidade de trabalho para 

empregar, em simultâneo, várias estruturas diferentes. 

Para Tushman and O’Reilly (1996) o foco da análise foi a capacidade da 

organização manter o exercício de inovar incrementalmente e também de forma 

descontínua, sendo que a razão desta dicotomia era a coexistência de múltiplas 

estruturas, processos e culturas contraditórias, dentro da mesma empresa. A sua 

abordagem à analise da AO foi teórica, teve em vista toda a organização, numa visão 

estrututural e separada em termos de balanço de “exploitation” e “exploration” . 

Uma outra visão teórica e estrutural, feita a partir também de um modelo 

separado é dada por Tushman et al. (1997). As organizações nobres, têm múltiplas 

arquitecturas organizacionais para simultaneamente estimular diversas necessidades de 
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inovação, isto é; criam tanto a inovação incremental como a descontínua. As AO são 

capazes de operar simultaneamente para o curto e longo prazo; a inovação incremental e 

descontínua acontece a partir de duplas organizações construídas com base na 

experimentação, improvisação e “boa sorte”, onde se associam pequenas organizações, 

juntamente com a eficiência, consistência e confiabilidade das grandes organizações. 

Para Adler et al. (1999); As organizações ambidextras são aquelas que exercem 

simultaneamente tanto as tarefas não rotineiras como as rotineiras. Fez uma abordagem 

empírica, centrada nas unidades de negócio onde se preocupou com a perspectiva da 

Ambidexteridade percebida. 

Os autores Benner and Tushman (2003), fazem uma análise teórica com base na 

organização numa perspectiva estrutural onde a organização ambidestra é constituída 

por uma arquitectura dupla, que possui múltiplas ligações ou nós, que se apertam ou se 

soltam simultaneamente. 

   Gibson and Birkinshaw (2004), apresenta uma perspectiva comportamental, a 

partir de um estudo empírico, baseado nas unidades de negócio para os autores AO é a 

capacidade de conduta para simultaneamente, demonstrar alinhamento e adaptabilidade 

através de uma unidade de negócio inteira. O alinhamento refere-se à coerência entre 

todos os padrões de actividades na unidade de negócios, pois trabalham juntos para os 

mesmos objectivos. A adaptabilidade refere-se à capacidade de reconfigurar as 

actividades na unidade de negócio de forma rápida para atender aos pedidos que surgem 

no ambiente de trabalho. 

A partir de um estudo empírico, He and Wong (2004) defendem 

ambidexteridade como a capacidade da organização funcionar em mercados maduros 

(onde a eficiência de custos e inovação incremental são críticos) e desenvolver novos 

produtos e serviços para mercados emergentes (onde a experimentação, a velocidade e a 

flexibilidade são fundamentais). Preocupam-se com a visão percebida e entendem que 

ambas as actividades são simultâneas. 

   Atuahene-Gima (2005) fez um estudo empírico baseado na organização, na 

perspectiva percepcional. Na sua concepção a organização ambidextra é aquela que 

actua em simultâneo na capacidade de inovação dos produtos existentes e na exploração 

de criação de novos. 
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Empiricamente Jansen et al. (2005), concluíram tendo por base a unidade de 

negócio que a OA é aquela que possui a capacidade de perseguir inovação 

“exploitation” e “exploration” em simultâneo. 

Kaplan e Henderson (2005), partem do estudo da organização e de uma 

perspectiva estrutural para definir a AO como a organização em que uma parte continua 

a operar tanto quanto antes, enquanto outra procura combinar os melhores aspectos de 

uma empresa pequena e empreendedoras, com as vantagens decorrentes de ser parte de 

uma empresa de maior dimensão. 

Smith and Tushman (2005), fazem uma abordagem teórica baseada na 

organização numa perspectiva estrutural e definem a AO como forma organizacional 

que constrói internamente arquitecturas consistentes e culturas em unidades de 

negócios, que permite que a empresa se possa dedicar tanto ao “exploitation” como ao 

“exploration”. Estas arquitecturas organizacionais envolvem unidades altamente 

diferenciadas bem como a integração da equipa de gestão de topo. 

Danneels (2006) descreve as AO, como uma característica das empresas capazes 

de desenvolver e comercializar tanto as inovações evolutivas como disruptivas. O seu 

estudo preocupou-se com a perspectiva percebida.  

Gupta et al. (2006), analisaram a vertente percebida, tendo por base a 

organização, definiram a AO como a empresa que persegue de forma síncrona o 

“exploitation” e o “exploration” através de ligações subtis e subunidades diferenciadas 

ou particulares, que se especializam  em “exploitation” ou “exploration” . 

Lubatkin et al. (2006), fazem uma abordagem percebida e concluem a partir de 

um estudo empírico com base na organização, que as AO são capazes de tirar partido 

das competências existentes, bem como explorar novas oportunidades com igual 

destreza.  

O’Connor and DeMartino (2006), definem a partir do estudo da unidade de 

negócio a AO, como aquela, cujos gestores das unidade de negócios simultaneamente 

são capazes de avançar com iniciativas radicais de inovação, enquanto asseguram a 

realização das suas funções operacionais diárias. 

Venkatraman et al. (2006) definem AO como a organização com capacidade 

para explorar novos mercados e produtos, enquanto mantém em simultâneo a 
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exploração dos actuais, criando valor. O estudo teve por base resultados empíricos 

baseados na organização numa perspectiva percebida. 

Bierly and Daly (2007) definiram empiricamente a AO como característica das 

empresas paradoxalmente bem sucedidas na “exploitation” e “exploration”. 

Cegarra-Navarro and Dewhurst (2007) numa perspectiva comportamental 

defendem que a AO é o contexto organizacional necessário, para obter simultaneamente 

o alinhamento e a adaptabilidade dentro dos processos de aprendizagem organizacional. 

Sidhu et al. (2007) defende também uma visão percebida onde definem AO 

como as empresas que são capazes de gerir em contextos dinâmicos, a oferta e a 

“exploration” espacial, com a “exploitation” do lado da procura e de fazer 

malabarismos para que se mantenha o equilíbrio.  

 
2.3 RESULTADOS DA ORGA�IZAÇÃO AMBIDEXTRA  
 

De forma teórica é possível conceptualizar inúmeras consequências da 

Ambidexteridade para a organização. No entanto, o trabalho existente tem-se 

concentrado sobre o desempenho como o principal indicador mensurável.  

Levinthal e March (1993) foram os primeiros a explicar como a AO pode 

melhorar o desempenho das empresas, propondo que a “exploitation” e “exploration” 

se realizam de forma complementar, provocando alterações positivas no desempenho, 

mensuráveis pelo crescimento financeiro e aumento de tamanho da organização. A 

combinação da “exploitation” e “exploration” em conjunto, melhoram o desempenho 

da empresa, permitindo criar organizações mais inovadoras e flexíveis, enquanto 

simultaneamente se mantém a sua eficácia e se assegura o seu sucesso. A “exploration” 

sem “exploitation”, produz um conjunto de ideias que dificilmente se desenvolvem e 

não criam valor ou maior competência interna, enquanto se tivermos “exploitation” 

sem “exploration” cria-se uma “competence trap” (March, 1991), podendo dar a ideia 

que a empresa está confortável porque descobriu a “pólvora” e ficar sem conhecer que 

já existe a dinamite.   

Levinthal e March (1993); Gibson e Birkinshaw, (2004); He e Wong (2004); 

Lubatkin et al. (2006); são alguns dos investigadores que defendem a AO como 

facilitadora da persecução da melhoria da performance das organizações, no entanto 

esta conclusão não é consensual nem fácil de aferir a partir do somatório de estudos 
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teóricos e empíricos, sobre a matéria. Existem mesmo opiniões contraditórias, que 

afirmam não encontrar razões substantivas para a defesa da AO, (Lin et al., 2007), 

alguns entendem mesmo que a AO pode ter efeitos negativos na organização, 

(Atuahene-Gima, 2005).  

Venkatraman et al., (2006) num estudo mais recente de 2007, afirmam não 

encontrar suporte para a hipótese da AO, enquanto Yang e Atuahene-Gima, (2007), 

propõe uma relação não linear da AO com o desempenho.  

Para Z. Simsek ( 2009), nos estudos em que os investigadores consideraram 

factores  moderadores, como por exemplo os ambientais, fizeram-no no contexto da  

“exploitation” e “exploration”  e não propriamente na AO por si própria, ( Auh e 

Menguc, 2005; Jansen et al., 2006) o que pode ter condicionado o impacto da AO no 

desempenho.  

Saber se e em que condições a AO conduz a melhoria contínua do desempenho 

continua pouco clara, Z. Simsek ( 2009), Há mesmo autores que sugerem que o simples, 

efeito binário da “exploitation” e “exploration” não é razão suficiente para justificar a 

relação entre AO e o desempenho (Jansen et al. 2005, 2006) 

Z. Simsek ( 2009), propõe que para entender a relação entre AO e performance è 

preciso ter em conta o contexto onde esta ocorre. 

 
2.4  SI�TESE E �OTAS FI�AIS. 
 

Foram avançados três antecedentes principais para a existência da AO; 

estruturas empresariais duplas, o contexto organizacional, e as características da equipa 

de Gestão de Topo, (top management team - TMT), Z. Simsek ( 2009).  

Apesar de Duncan (1976), ter sido o primeiro a apontar a dupla estrutura o 

ressurgimento de interesse deve-se a Tushman e O’Reilly (1996). Estes pesquisadores 

defendem que se obtém uma AO quando uma ou mais unidades de negócios da 

organização se focam na “exploitation”, enquanto uma ou mais unidades de negócios se 

preocupam com o “exploration”. “A AO é obtido por unidades distintas, unidas por 

estratégia e valores comuns e mecanismos estruturais ligados entre si por recursos e 

objectivos ”( O’Reilly e  Tushman, 2007, p. 22). 

Para  Jelinek e Schoonhoven (1993), é necessário manter semi-estruturas  

necessárias à inovação, para garantir tanto a disciplina como a criatividade, afirmam que 
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a independência estrutural assegura a existência de processos distintos, garantindo que 

estruturas e unidades  dedicados  à “exploration” não são esmagadas pela força da 

cultura do tipo “exploitation”. Se existir demasiada cumplicidade entre unidades, 

podem focar-se ambas unicamente no atendimento de clientes actuais e envolverem-se 

unicamente em “exploitation”, sem sofrer pressão para a realização de iniciativas de 

“exploration”. A existência de estruturas duplas aumenta o risco de se individualizarem 

deixando de trabalhar em grupo e perseguirem objectivos diferentes com prejuízo da 

eficácia da organização. 

A visão comportamental entende a AO como função de um contexto de alta 

performance em que os indivíduos são parte fundamental, trata-se de um conceito dos 

processos de literatura estratégica (Ghoshal e Bartlett, 1994). Assim, em vez de adoptar 

uma arquitectura dupla, compete antes aos gestores a criação de um contexto que 

permita e incentive os colaboradores a usar o seu tempo para tarefas de “exploitation” e 

“exploration” (Birkinshaw e Gibson, 2004). Para Gibson e Birkinshaw (2004) este 

contexto de desempenho pode ser explicado com base no esquema comportamental 

concebido por Ghoshal e Bartlett (1994), em que o comportamento é partido em 

atributos, como a disciplina, tensão, apoio e confiança. Em particular, Gibson e 

Birkinshaw (2004) agrupa estes mecanismos em dois; interdependentes e 

complementares: desempenho da gestão, (combina disciplina e tensão) e suporte social, 

(combina apoio e confiança). O primeiro; reflecte a forma como uma organização induz 

voluntariamente, esforço ambicioso, que se mede em metas e resultados. O suporte 

social reflecte a necessidade de garantir que os indivíduos estabelecem metas 

ambiciosas no âmbito de um ambiente de trabalho cooperativo, induz ao trabalho de 

grupo e à confiança mútua. A interacção entre entes dois aspectos; desempenho da 

gestão e suporte social cria um alto contexto de desempenho organizacional, que por 

sua vez, dá origem a AO.  

 Os investigadores que se debruçam sobre a perspectiva estrutural ou contextual 

são da opinião que o papel dos executivos na capacidade da organização para atingir 

AO é fundamental, a AO ocorre quando as aspirações são comuns (Tushman e 

O’Reilly, 1996) e quando um ambidestro da equipa sénior lidera o processo (Burgelman 

2002). 
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 Deve ser de esperar que os executivos de topo conduzam a organização para a 

Ambidexteridade, sendo que um alto desempenho na AO requer orientação da gestão de 

topo em matéria de transparência no acesso aos recursos, autonomia para tomar 

iniciativas, e de equidade e justiça nos processos de tomada de decisões (Gibson e 

Birkinshaw, 2004). 

Procurando entender melhor as perspectivas estruturais e contextuais, os 

estudiosos começaram recentemente a examinar as características da gestão de topo. 

Smith e Tushman (2005) são da opinião que estabelecendo sistemas de analise dos 

processos cognitivos entre os executivos seniores é possível conhecer o equilíbrio 

estratégico na dicotomia entre “exploitation” e “exploration”.  

Uma equipa comportamentalmente integrada é capaz de sincronizar as tarefas 

dos processos associados a comportamentos colaborativos, a qualidade do intercâmbio e 

comunicação, facilita a tomada de decisões conjuntas (Hambrick, 1995; Simsek et al., 

2005), uma gestão de topo comportamentalmente integrada actua como um fórum no 

qual os executivos de forma aberta e livre fazem intercâmbio de diferentes 

conhecimentos, resolvem conflitos, e criam um ambiente organizacional capaz de 

facilitar a AO. 
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3 METODOLOGIA DA I�VESTIGAÇÃO A ADOPTADA  
 

Um entendimento completo do modelo de organização ambidextro, exige uma 

visão categórica do seu binário fundamental de “exploitation” e “exploration”, para tal 

havia que investigar os antecedentes e os seus resultados, nas perspectivas; estrutural, 

comportamental e percebida, obrigando a investigar as várias dimensões da 

organização, segmentada por unidades organizacionais, funcionais ou de negócio, no 

que respeita às componentes; pessoas, processos, produtos, mercado, clientes, 

concorrentes, promoção, canais de distribuição, “pricing”, estrutura organizacional, 

cultura, estratégia, tácticas, liderança e “Know-how”, resultados económicos, tipologias 

e resultados da inovação. 

 

 

Figure 2 - Elaboração própria 

 

As abordagens estruturais e comportamentais, procuram conhecer os 

mecanismos e processos que a organização leva a cabo para obter Ambidexteridade, 

enquanto o modelo percebido, se preocupa em conhecer o estado da Ambidexteridade e 

a forma como a organização alcança níveis de “exploitation” e “exploration”, 

elevados, consubstanciados em êxito na inovação, tanto incremental como descontínua. 

A investigação cruzada destas três perspectivas, embora muito útil, obrigaria a 

um estudo que pela sua dimensão e complexidade excederia o âmbito da presente tese 

de mestrado, pelo que de uma forma mais pragmática, procurei centrar o objectivo 

geral; em entender, a partir do exame do caso da empresa Vortal SA, e no que concerne 
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ao ponto de vista da perspectiva percebida, a forma como a empresa cria 

Ambidexteridade e alcança níveis de “exploitation” e “exploration”, com resultados 

positivos na inovação, ou seja; conhecer o estado da Ambidexteridade e como a Vortal 

alcança bons níveis de inovação incremental e descontínua. 

Parto então para o estudo como a hipótese teórica de base, de que o resultado das acções 

de “exploitation” e “exploration”, são fundamentais para a inovação e sucesso 

empresarial. 

O estudo procura recolher uma visão transversal da organização, envolvendo a 

administração, os responsáveis pela área financeira, pela área de negócio do econstroi (a 

plataforma electrónica de negócios para a construção civil), a área de negócios do 

VortalGov, (a plataforma de negócios para o estado e empresas públicas), a unidade de 

investigação e Inovação.  

Esta metodologia assenta na análise de vários departamentos e unidades de 

negócio uma vez que a percepção da “exploitation” e “exploration” é diferentes nas 

várias unidades, porque as diferentes unidades contribuem de forma diferenciada, para 

estas acções (Benner e Tushman, 2003). 

  Um outro aspecto fundamental para a decisão da análise transversal, tem que ver 

com o facto de existirem objectivos comuns às várias unidades, que permitem a 

integração dos esforços e resultados de cada unidade de forma produtiva, (Gibson e 

Birkinshaw, 2004). 

    Assim tomei como objectivos específicos e tendo em conta o universo de 

actuação da empresa Vortal; os antecedentes da Ambidexteridade, a forma como a 

empresa gera “exploitation” e “exploration”, como se relacionam estas duas acções, as 

visões para incrementar a Ambidexteridade, e o papel da gestão de topo. 

Tendo em conta a necessidade de adequação dos instrumentos metodológicos à 

natureza teórica da investigação, procurei uma estratégia de recolha de informação 

consentânea com o objectivo pretendido, (Ketele & Roegiers, 1993).    

Assim, a escolha da opção metodológica procurou ser função directa entre os 

objectivos de estudo e os objectos de observação. Considerando que a ambidexteridade 

e as suas facetas de “exploitation” e “exploration”, se interligam numa matriz 

complexa de componentes organizacionais, culturais, comportamentais, sociais e 

ambientais, onde a unidade celular marcante é o indivíduo, caracterizado pela sua 
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distinção de personalidade, intelectualidade e aptidão cognitiva, pelo que entendi que o 

recurso a uma metodologia qualitativa, seria o mais ajustado para a investigação. Com 

base numa metodologia qualitativa seria possível descodificar complexidade, integrar 

contextos e percepções dos entrevistados, sem prejuízo de permitir uma análise 

detalhada dos dados. Este tipo de metodologia distingue-se ainda pela sua flexibilidade, 

que permite à medida que a investigação vai avançando, poder refinar e rever as fases 

da pesquisa traçadas inicialmente. Pretende-se chegar ao fim não com um conjunto de 

opiniões, mas antes com uma análise concreta dessas opiniões, do seu espectro e da sua 

representação na investigação, (Bauer & Gaskell, 2002). 

Optei também pelo estudo de caso, devido à sua capacidade de abrangência nos 

vários métodos de pesquisa (Bell, 1997), á complexidade da temática, da necessidade de 

integrar correctamente na investigação o factor contexto, mantendo o enfoque e o 

pragmatismo, uma vez que os fenómenos não estão dissociados do contexto, (Hartley, 

1994).   

Este tipo de estudo procura investigar minuciosamente o fenómeno num 

horizonte temporal, mantendo isenção por parte do investigador, visa entender o 

acontecimento alvo de estudo e produzir teorias de suporte. 

Penso que, no caso da Vortal S.A. esta técnica é adequada. A empresa foi 

identificada para alvo de estudo, não unicamente pela oportunidade de eu próprio ter 

sido um dos fundadores da companhia e manter relações privilegiadas com os seus 

membros, mas acima de tudo por ser uma empresa muito interessante, que nasceu com 

base na inovação, com célere crescimento e sucesso reconhecido em Portugal e no 

estrangeiro, líder no negócio de plataformas electrónicas, como poderão ler no capítulo 

destinado à apresentação detalhada da empresa. Entendo que o estudo específico das 

características da empresa pode revelar contributos importantes para entender a 

Ambidexteridade Organizacional. 

O planeamento da investigação teve como inspiração o modelo do tipo 

“Grounded Theory”, (Glaser & Strauss, 1967), ou traduzindo a “Teoria fundamentada 

pelos dados”, é uma teoria considerada do tipo indutiva, cujas conclusões são o 

resultado da análise sistemática e comparativa dos dados, (Dick, 2005)  

  Esta teoria, tem por base uma situação de investigação, onde a tarefa do 

investigador é entender o que está a acontecer e como os vários intervenientes actuam, 
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através da observação directa e o recurso à entrevista. Uma vez feita a recolha de um 

conjunto de dados é feita uma primeira análise e formulada uma teoria, depois durante o 

processo de recolha de dados adicionais, vai-se comparando e validando a teoria 

formulada. 

Em paralelo desenvolvi uma análise documental exaustiva, sobre a Vortal, 

actividade facilitada uma vez que fui colaborador da empresa até 1 Julho de 2010 e 

portanto tinha em meu poder muita informação que eu próprio produzi para outros fins 

ao serviço da empresa, por outro lado a empresa tem grande exposição na internet, 

nomeadamente nos seus sites oficiais e como se trata de uma sociedade anónima, 

publica os seus relatórios de contas, onde se pode também conhecer mais do histórico 

da companhia.   

 A metodologia qualitativa, que elegi recorre a entrevistas semi-estruturadas, 

complementadas com observação. O grande objectivo desta metodologia é compreender 

o significado do fenómeno em estudo, tomando a perspectiva única dos indivíduos 

estudados, e no contexto onde ocorrem os fenómenos, permitindo considerar a 

complexidade dos mesmos. 

A metodologia qualitativa de entrevista, é um trabalho de proximidade e 

interactivo, dado que exige o contacto “face-to-face” com o indivíduo, com um grupo, 

ou a observação do comportamento em contexto natural, o que permite desenvolver 

uma ideia aprofundada do modo como as pessoas pensam, sentem, interpretam, 

experimentam os acontecimentos em estudo. Permite um relacionamento próximo entre 

quem investiga e o seu interlocutor, (Quivy, R. e L. V. Campenhoudt 2003) e apresenta 

particularidades específicas uma vez que facilita a interacção social entre entrevistador e 

entrevistado de forma pessoal e concreta, (Sierra Bravo, 1994).  

Este método é ainda muito eficaz para a recolha das reacções não verbais, onde 

também deverá estar presente a confiança entre entrevistador e entrevistado, facto 

facilitado neste caso particular pela amizade existente entre mim e os entrevistados, o 

que facilita também o entendimento das reacções não verbais, passíveis de provocar 

desinformação.  

  As questões são do tipo aberto, para permitir ao entrevistado analisar de acordo 

com a sua experiencia e de modo amplo e livre. Para Easterby-Smith, e  Thorpe, R. 

(2002). O processo de entrevistas semi-estruturadas é o mais adequado sempre que é 
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necessário compreender o mundo do entrevistado, procurando analisar o que está a ser 

dito pelo esclarecimento do significado atribuído a termos, expressões, ou 

acontecimentos. É um método apropriado quando o entrevistador, pretende ter uma 

compreensão aprofundada do fenómeno em estudo, ou quando pretende desenvolver 

conhecimentos ou teorias numa área nova, não se estabelecendo propositadamente 

regras, mantendo a flexibilidade durante a entrevista, inclusive para acrescentar 

questões que advenham das respostas do entrevistado e que sejam relevantes para a 

pesquisa. São entrevistas abertas que não precisam de ter muitas perguntas, mas sobre 

as quais é obrigatório ter uma resposta do entrevistado, (Ruquoy, 1995). 

  Este método apresenta alguns riscos não negligenciáveis, que obrigam a uma 

maior preparação do investigador, para garantir a sua neutralidade face ao discurso do 

entrevistado, devido à relação que se estabelece entre ambos e que pode desenvolver 

simpatia ou inibição, ou até oportunismo por parte do entrevistado, procurando realçar 

aspectos de seu interesse pessoal (Quivy, R. e L. V. Campenhoudt, 2003). Para Teresa 

Haguette, (1995), é necessário manter a noção da realidade factual e objectiva.  

A análise de dados qualitativos exige uma forte componente de interpretação por 

parte do entrevistador o que é, tanto um ponto forte deste tipo de investigação como um 

ponto fraco, consoante tal tarefa viole ou não aspectos básicos da validade e fidelidade 

da investigação.  

A validade e fiabilidade dos dados qualitativos dependem principalmente da 

perícia, sensibilidade, e integridade do entrevistador. A observação sistemática e 

rigorosa envolve muito mais do que estar presente e observar. 

Para a compreensão da informação de forma mais facilitada o autor Flanagan, (1954), 

propôs a técnica da “critical incident technique”, que definiu como “um conjunto de 

procedimentos para recolha de informação via observação directa do comportamento 

humano, de tal forma que facilite a sua utilidade potencial na solução de problemas 

práticos e no desenvolvimento amplo de princípios psicológicos”. Por incidente 

entende-se qualquer actividade humana observável, que seja suficientemente completa 

em si mesma para permitir inferências e previsões a serem feitas sobre a pessoa que 

executa o acto, um incidente para se entender como critico deve ocorrer numa situação 

onde o propósito ou intenção do acto pareça razoavelmente claro ao observador, assim 
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como as suas possíveis consequências cuja definição deve ser clara para não deixar 

muitas dúvidas quanto aos seus efeitos. 

  O homem é um ser que desde sempre observou o outro e previu consequências, 

isso não é inovador, a maior novidade deste método é ter criado um conjunto de 

procedimentos para analisar e sintetizar as observações, numa série de relações que 

podem ser testadas através de observações adicionais, em condições mais detalhadas, 

em ambiente controlado. 

  Nesta investigação ao longo da recolha de dados foi elaborada a codificação dos 

registos, isto é; apresentar os dados de forma categorizada ou por temas de forma a 

facilitar a análise de conteúdos, para tal as entrevistas foram transcritas de forma 

integral e como já tive oportunidade de referir inspirei-me no método da “Grounded 

Theory”, organizando as mesmas por categorias com relevância para o estudo, como 

por exemplo a organização, a cultura, o reconhecimento, a tipologia de inovação, etc. 

A amostragem foi inteiramente decidida por mim, tendo a empresa dado todo o 

apoio a partir da sua direcção, para que os elementos que convidei para as entrevistas se 

disponibilizassem para as mesmas. A selecção foi intencional segundo as necessidades 

que entendi relevantes para a investigação, procurando atingir um grupo alvo 

representativo. 

As identidades dos entrevistados foram protegidas, e referenciadas pela letra E, 

de entrevistado e um numero de 1 a 9, sendo que o nº1 é o Presidente, o nº 2 o Vice-

presidente, o nº3 o Director Financeiro, o nº 4 o Director da unidade de negócios do  

VortalGov, o nº 5 o Director da unidade de negócios do Econstroi, o nº 6 Consultor 

sénior unidade de negócio do econstroi, o nº 7 Consultor sénior do departamento de 

Investigação e Desenvolvimento, o nº 8 Consultor sénior do departamento de 

Investigação e Desenvolvimento, o nº 9 Consultor sénior unidade de negócio do 

econstroi. 

As entrevistas decorreram de forma muito afável; existe uma excelente relação 

de confiança e amizade pessoal com as pessoas que entrevistei, em muitos dos casos 

senti-me como se ainda fosse um quadro da empresa, apesar de já ter deixado funções 

no final de Junho, mantendo unicamente uma colaboração pontual. 

O facto de ter ajudado a fundar a empresa e conhecer as pessoas, permitiu que 

mais do que ter uma coerência de questões, fosse possível criar coerência de contexto e 
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obter a informação necessária de cada colaborador da forma que este melhor fosse 

capaz de entender a questão colocada, mantendo no entanto o alinhamento dos dados 

obtidos. 

Permitiu também uma atitude algo diferente do entrevistador normal, que não 

conhece os detalhes da organização, porque cirurgicamente fiz alguns comentários 

coadjuvantes às respostas, estimulando-as. 

A dificuldade que geralmente o investigador sente para observar livremente a 

organização, não foi também sentida no meu caso, porque a observei por dentro durante 

quase uma década.  

O facto de ter deixado a empresa não constituiu portanto nenhuma barreira à 

investigação. O perfil dos entrevistados era muito diverso, tendo havido o cuidado para 

evitar divagação e desenfoque nas questões colocadas.  

A temática da inovação não é nova na empresa, no entanto a perspectiva da 

ambidexteridade, nomeadamente das acções de “ explointing” e “exploring”, eram 

completamente desconhecidas,  o que se por um lado não permitiu uma preparação 

prévia dos entrevistados, facilitando a recolha de forma mais genuína e menos poluída, 

por outro lado dificultou a pergunta directa, por falta de conceitos e contexto. No 

entanto os contributos foram muito francos e a participação muito interessada e jovial. 

Em conclusão acredito que a investigação será útil com resultados inclusive para 

a empresa que pode reflectir ao mais alto nível, num tema que toca o sucesso da 

companhia e que portanto é sempre oportuno. 
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4 A VORTAL S.A. E A I�OVAÇÃO. 
 

4.1 A EMPRESA VORTAL 
 

   A Vortal SA foi fundada em Dezembro de 2000 por um grupo de 20 grandes 

empresas de construção a que se juntaram o Banco Espírito Santo, através da Espírito 

Santo Tech Ventures, e a Portugal Telecom, através da PT Prime Tradecom. 

Desde essa altura, a empresa tem vindo a cumprir a sua missão, inicialmente 

definida para o sector da construção civil: desenvolver e operar o econstroi.com, portal 

vertical para o sector da Construção em Portugal, com o objectivo de "integrar, por via 

electrónica, os processos entre empresas que realizam negócios entre si, tornando as 

transacções mais seguras e confidenciais, mais rápidas e de forma mais simples e 

eficaz".  

O econstroi oferece serviços de mercado electrónico: aos compradores, cobrindo 

o ciclo requisição - consulta, negociação e contratação do negócio; aos fornecedores, 

cobrindo o ciclo prospecção, divulgação, promoção, negociação, contratação do 

negócio, gestão de vendas. 

Em Junho de 2003 a Vortal lançou a iniciativa na Região Autónoma da Madeira 

onde atingiu perto de 100 clientes, em finais de 2004 lançou-se na Região Autónoma 

dos Açores, em ambas as regiões com o apoio de parceiros locais. 

Em 2004 a empresa abriu uma delegação em Vigo, Espanha. Ainda em 2004 

iniciou-se a prestação de serviços ao Estado, tendo sido criada uma nova plataforma o 

VortalGov, já adaptada com a especificidade dos Procedimentos Públicos de Aquisição. 

Esta oferta permitiu ganhar ao portal à data concorrente, Construlink, o concurso 

público para um piloto de Concursos Públicos Electrónicos de Empreitadas, no âmbito 

do MOPTC (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações), e ganhar o 

concurso público para um piloto de Concursos Públicos Electrónicos de Serviços e 

Fornecimento de Materiais, no âmbito de três ministérios, em concorrência com a 

aplicação ETHICS, comercializada pela IBM, que também recebeu adjudicação para 

outros ministérios. Ambos estes concursos foram lançados pela UMIC.  

A marca econstroi, atingiu uma elevada notoriedade, através de um processo 

contínuo de divulgação, de que foi exemplo o 1º Congresso de Utilizadores 
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econstroi.com que reuniu 1000 pessoas no Centro de Congressos do Estoril, em Junho 

de 2005.  

A Vortal atingiu em 2005 o patamar da rentabilidade, iniciando a recuperação 

dos prejuízos dos exercícios anteriores. Desde então o crescimento tem sido sustentado 

tendo encerrado o ano de 2008 com um lucro de 1,6 milhões de euros um volume de 

vendas contratualizadas de 8,1 milhões de euros e um EBITDA de 2,5 milhões de euros. 

Estes resultados só foram possíveis graças à forte adesão de novas entidades 

públicas à plataforma VortalGov, motivada pela entrada em vigor do Código dos 

Contratos Públicos e à consolidação da utilização por parte do sector privado. 

Em Novembro de 2006 a Vortal lançou 4 novas plataformas de negócio, 

orientadas para os sectores da Indústria, Energia, Utilities, Escritório e dos 

fornecimentos ao Estado. 

Em 2007, a Vortal alcançou o 210º lugar na lista de empresas de TIC 

(Técnologia, Media e Telecomunicações) com maior crescimento na Europa, Médio 

Oriente e África, acumulando 839% de crescimento nos últimos 5 anos. Esta distinção 

foi atribuída ao abrigo do programa Deloitte European Technology Fast 500 EMEA. 

Ainda em 2007 a Vortal foi distinguida com a menção especial do prémio PME 

Inovação COTEC BPI, com o apoio do Jornal Público. O prémio foi entregue pelo 

Senhor Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva no decorrer do 

IV Encontro Nacional de Inovação que teve lugar em Lisboa, nas instalações da 

Culturgest, onde estiveram reunidos mais de 400 empresários e dirigentes das maiores 

empresas nacionais.  

  A forte aposta da Vortal no desenvolvimento de soluções inovadoras, o 

contributo de grande relevo para a transparência dos negócios efectuados nas suas 

plataformas e para o aumento da qualificação e profissionalização dos operadores nele 

envolvidos, foram os motivos enumerados pelo júri para a atribuição deste prémio.  

Em 2008 lançou a nova plataforma VortalHEALTH, dirigida ao sector da saúde. 

Esta plataforma conta actualmente com 42 entidades utilizadoras e está dotada de 

mecanismos de integração com os principais softwares de gestão instalados nos 

hospitais e prevê a classificação de fornecedores de medicamentos e material clínico. O 

VortalHEALTH tem vindo a ser adoptado com êxito, em diversas unidades hospitalares 
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registando até à data um total de 1.165 procedimentos correspondentes a montante de 

adjudicações de 65.773.919 euros. 

Em 2009 e 2010 a empresa manteve o seu crescimento e liderança na 

desmaterialização dos contratos públicos através do VortalGov, continuou o 

crescimento no econstroi e partiu à conquista de novos mercados internacionais.   

O valor das adjudicações acumuladas de 2003 até à data nas suas plataformas atingiu 

os 5.918.610.127 euros, distribuídas por um mercado que conta com 21.381 empresas a 

operar, tendo efectuado 347.389 consultas e 1.119.288 propostas. 

 
4.2 A I�OVAÇÃO �A VORTAL 
 

A Vortal nasce de uma ideia de criar um mercado electrónico para a construção, 

discutida pela primeira vez numa reunião de reflexão de quadros da empresa Alberto 

Martins Mesquita SA, em 1998, de onde veio a surgir a plataforma econstroi e a Vortal, 

a empresa formada para desenvolver e gerir esta plataforma.  

“A Vortal é um caso de estudo, porque se pensarmos, na realidade a 

empresa nasceu de um projecto de inovação, portanto na sua essência... 

(que foi apoiado na altura pelo PRIME), é um projecto de inovação, 

uma empresa que nasce da inovação que vive e cresce pela Inovação” 

(E7) 

“Lembro que em 2004 fomos à feira de construção em Paris à Batimat,  

por curiosidade andamos a verificar se havia na altura na Europa, 

plataformas semelhantes à nossa e não havia. O que havia era em 

Espanha, mas não teve o dinamismo que nós conseguimos em Portugal. 

Realmente perfeitamente inovador”. (E9) 

O esforço de inovação foi mantido e partilhado por todos, dentro da mesma 

sede, até que no ano de 2006, a Vortal montou um Laboratório de Inovação e 

Desenvolvimento sediado no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova. Este núcleo foi o responsável pela concepção, desenho e 

desenvolvimento das novas plataformas da Vortal e novas funcionalidades e serviços. 
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Em 2007, aproximadamente 22 mil horas de trabalho técnico foram dedicadas a 

Inovação e Desenvolvimento, a que correspondeu um investimento de 25% dos custos 

com pessoal interno, somando os custos com assistência técnica externa a empresa 

investiu cerca de 1 milhão de euros, cerca de 19% dos proveitos de vendas desse ano. 

O resultado deste esforço continuado de inovação, quer das equipas internas de 

análise funcional e desenvolvimento de software, quer dos parceiros externos 

especialistas, como Avannade (joint venture da Accenture com a Microsoft), a 

Accenture, entre outras, foi a colocação no mercado de várias plataformas electrónicas 

adaptadas a diferentes sectores, numa lógica vertical. A plataforma de origem foi o 

econstroi, desenhada para dar resposta às necessidades do sector da construção civil e 

obras públicas, foi esta plataforma a responsável pelo alavancamento do negócio, a que 

se seguiram o VortalGOV, plataforma electrónica para dar suporte à contratação 

pública, o VortalOFFICESUPPLIES, destinada a escritório, economato e informática, o 

VortalHealth, plataforma adaptada para o sector da saúde, a 

VortalENERGY&UTILITIES, para servir a indústria do gás, energia, água e 

combustíveis e a VortalINDUSTRY, plataforma para suporte à manutenção e serviços 

(MRO's).  

Do ponto de vista tecnológico houve também a necessidade de enquadrar as 

soluções em tecnologias de ponta, capazes de serem standards e ao mesmo tempo que 

permitissem aos utilizadores a sua adopção sem investimento adicional, quer em termos 

nacionais quer internacionais. O software mais utilizado foi da Microsoft; a 

framework.net, com desenvolvimento adicional proprietário em C#, XSD, XML, XSLT 

e WebServices. O sistema de base de dados utilizado foi o SQL, tendo sido utilizada 

uma arquitectura tecnológica orientada a serviços (SOA), garantindo elevados níveis de 

escalabilidade e performance, garantindo 99,5% de disponibilidade dos serviços. 

Os elevadíssimos níveis de utilização das plataformas, obrigaram ainda a fortes 

investimentos em alojamento de dados (datacenter), capazes de garantir a efectivação de 

1000 transacções por segundo, ter capacidade de “backup”, tendo para isso sido 

montado um "disaster recovery" a uma distancia superior a 300 km. 

No que diz respeito às necessidades de segurança foi preciso também inovar 

para níveis muito acima dos existentes no mercado, nomeadamente superiores ao do 

sector bancário; o sistema exigiu modelos avançados de encriptação, autenticação, 
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identificação com certificados digitais, rastreabilidade e não-repúdio, com tal 

complexidade que à data do lançamento das plataformas eram ainda pouco utilizados 

mundialmente. 

Em 2008 a empresa criou um departamento de Investigação e Desenvolvimento, 

que se lança na criação de novos projectos, mais disruptivos que exigiam maior 

financiamento e que foram alvo de candidatura ao QREN1, em conjunto com parceiros 

empresariais e do SCT2. 

  A iniciativa teve grande sucesso, não só do ponto de vista da capacidade 

de criar novos produtos, mas também de motivar parcerias e apoios. 

“,ós há dois anos para aqui, que conseguimos provar que ainda é 

possível inovar ir buscar financiamento, olhar para outros horizontes” 

(E7) 

Do investimento desta equipa que surgiu por iniciativa da direcção, viriam a 

resultar um conjunto de projectos, que foram alvo de apoio quer do QREN, quer da 

Comunidade Europeia dos quais se destacam: 

O BEMOR; a criação de uma Bolsa Electrónica do Mercado Organizado de 

Resíduos, que surge em Janeiro de 2010. Trata-se dum sistema informático de serviços 

para o sector dos resíduos, em parceria com a SUMA, responsável pelo conhecimento 

profundo do sector dos resíduos e da AEP - Associação Empresarial Portuguesa 

responsável pela forte ligação ao tecido industrial.  

No final de 2009, foi apresentada à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, a proposta 

final para implementação e exploração da Plataforma de Negociação que será 

responsável pela gestão do Mercado Organizado de Resíduos em Portugal (MOR) de 

acordo com os objectivos que estão consagrados no Decreto-Lei nº 210/2009.  

De entre outros, a Plataforma de Negociação será responsável pela divulgação das 

ofertas e procuras de resíduos, interligação dos diferentes “actores” na definição de 

técnicas de gestão de resíduos ambientalmente sustentáveis, potenciando a valorização e 
                                                           
1 Quadro de Referência Estratégico Nacional, constitui o enquadramento para a aplicação da política 
comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 2007-2013 

2
 Sistema Cientifico e Tecnológico  
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a reintrodução de resíduos no circuito económico, diminuindo a procura de matérias-

primas, promovendo simbioses industriais e por ultimo, contribuição para a 

modernização tecnológica dos respectivos produtores.  

 

O PLAGE; uma plataforma electrónica para a contratualização e a gestão 

integrada e sustentável de projectos ou empreendimentos - é um projecto de 

investigação industrial, que pretende abordar a gestão do ciclo de um projecto ou 

empreendimento numa perspectiva integrada, desmaterializada e adequada às 

necessidades de desenvolvimento, de modernização, de internacionalização e de maior 

competitividade das empresas nacionais. 

Este projecto pretende resolver questões tão actuais como a sustentabilidade dos 

empreendimentos ao longo da sua vida útil da interoperabilidade de sistemas, a 

necessidade de desmaterialização dos processos, a crescente utilização de tecnologias 

3D, a inevitabilidade internacional da adopção de modelos tipo “Building Information 

Model”, António Grilo e Luis Valadares Tavares (2008) e a necessária agilização de 

processos num mercado cada vez mais internacional, competitivo e exigente. 

Esta plataforma visa facilitar a comunicação dos diversos intervenientes da cadeia de 

valor e permitirá a integração de módulos especializados de apoio ao ciclo de projectos, 

(Lima A. e Varandas D. 2009). 

O CompanyDocs, resulta de uma parceria com a Multicert, o INESC Porto e o 

CCG 3. Trata-se de um projecto de investigação e desenvolvimento tecnológico em co-

promoção. O objectivo do projecto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de 

transacções electrónicas que dê resposta às necessidades das empresas que participam 

em concursos públicos promovidos por entidades públicas, a nível mundial.  

A nova plataforma deve permitir aos utilizadores efectuar todo o processo de 

candidatura, que envolve preparar e submeter todos os seus dados e documentação 

institucional, técnica e comercial para os referidos concursos públicos, de forma mais 

fácil, da que existe actualmente, porque permitirá obter documentação directamente das 

fontes (Segurança Social, Finanças, INCI, Seguradoras, Banca, etc.), em formato digital 

                                                           
3 Centro de Computação Gráfica, Investigação & Desenvolvimento Tecnológico, Campus de Azúrem, Universidade do Minho Guimarães. 
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com certificação, potenciando não só a desmaterialização desta operação mas também a 

redução de custos, e tempos associados. Além disso, todos os processos serão validados 

pelo utilizador através do seu certificado qualificado. 

O H-Know (“Heritage-Knowledge”) é um projecto europeu na área da gestão da 

reabilitação, restauro e manutenção (RRM) de construções. O projecto desenvolve 

trabalho de investigação e desenvolvimento em duas áreas específicas: a gestão de redes 

colaborativas de PMEs e a gestão do conhecimento e aprendizagem. O projecto 

durará três anos e é coordenado pela Fundación Santa Maria La Real, sendo o consórcio 

composto por centros de investigação e empresas de Portugal, Espanha, França, Itália e 

Alemanha. Os parceiros portugueses são, além do INESC Porto, a FEUP (DEM), a 

Vortal, a STB e a 3M2P. Dirigindo-se fundamentalmente às Pequenas e Médias 

Empresas (PME) deste sector, especializadas em RRM, espera-se que os resultados 

deste projecto ajudem a ultrapassar um dos problemas mais importantes com que estas 

se deparam actualmente: a crescente complexidade dos projectos de RRM.  Isto exige 

por um lado, um nível bastante elevado de cooperação e colaboração - materializado em 

estratégias, partilha de recursos e coordenação de processos - e, por outro lado, um 

muito maior grau de inovação em produtos e processos de RRM - potenciado em 

particular por uma maior troca de conhecimento entre empresas e centros de 

investigação, (Lucas António, 2009).  

4.3 A�ÁLISE ESTRATÉGICA DO VALOR DO SERVIÇO I�OVADOR DA VORTAL  
 

A Vortal lançou em 2000 em Portugal as bases para o arranque sério de um novo 

negócio; o dos mercados electrónicos verticais sectoriais, começando por força dos seus 

sócios no sector da construção. 

 “Factor distinto da Vortal é um negócio que esta a ser inventado não 
existia é um negócio novo em termos de actividade económica, esse é o 
factor mais distinto e ao mesmo tempo o mais aliciante”. (E3) 

Aquando do arranque da iniciativa, atravessou-se uma fase “fluida”, da 

tecnologia, onde o concorrente era ainda o email e o fax, o processo assentava na 

compra e venda por catálogo, via internet, este sistema é usado ainda hoje por exemplo 
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pela Amazon.com4, para a venda de discos e livros. Várias das iniciativas que se 

desenvolveram com base neste processo não subsistiram, não aportaram suficiente valor 

aos seus clientes e estagnaram ou desapareceram. Outras evoluíram para uma 

combinação de “e-Sourcing”5 e “e-Tendering”6, numa abordagem sectorial vertical, 

cujo âmbito é também a negociação de bens indirectos, mas acima de tudo de produtos, 

equipamentos e serviços, core à empresa, foi este modelo que vingou para a fase 

“específica”, onde se definiram standards, funcionalidades, tecnologia e design 

dominantes, dando origem aos “e-marketsites”7. A Vortal preocupou-se desde o inicio 

em criar um mercado neste modelo, cuja informação fosse integrada, quem compra e 

quem responde fá-lo através da plataforma, só assim foi possível medir os resultados e 

garantir o valor do serviço aos seus clientes.  

Foi este processo funcional que viria a inspirar o novo Código dos Contratos 

Públicos, e que mais tarde seria adoptado pelo estado Português, de acordo com a 

transição electrónica delineado pela comissão europeia, no seu plano de acção para a 

aplicação do quadro jurídico no domínio dos contratos de direito público por via 

electrónica, de 13 de Dezembro de 2004. 

O serviço econstroi, mantém-se ainda hoje líder destacado no sector da 

construção, o seu funcionamento pode ser descrito de acordo com a figura abaixo em 

oito passos. 

                                                           
4  Loja online, famosa pela variedade de oferta de livros, CDs, DVDs, Computadores entre muitos outros artigos. 

5  Sistema assente num directório de fornecedores identificados por categoria específica de aquisição e requisitos utilizando a internet. 

6  Sistema  baseado em concursos electrónicos com envio de pedidos de informações para os fornecedores e recebimento de propostas utilizando a 
tecnologia da Internet. 
 
7  Processo baseado na internet para gerir as relações com cadeias de fornecedores, permitindo funcionalidades de compra, venda, facturação,      integração 

com os sistemas informáticos internos (ERPs), ligação às entidades financeiras, entre outras, replicando um verdadeiro mercado. 
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Figure 3 - Fonte Vortal S.A. 

A existência da tecnologia por si só não é condição suficiente para o êxito, é 

preciso ter sucesso na sua implementação e adopção pelos colaboradores das empresas, 

para isso é preciso adoptar a mudança, (Schein E. 1992). Em qualquer processo de 

mudança é necessário reduzir o que Schein E. (1992), denominou de “Ansiedade de 

aprendizagem”, acompanhando a implementação dos sistemas e formando os 

utilizadores, garantindo confiança e redução dos medos, por outro lado é necessário 

aumentar a “Ansiedade de sobrevivência”, demonstrando a urgência e as consequências 

de perder oportunidades para a concorrência. 

A mudança, segundo este especialista, produz receios como o da incompetência 

temporária, da punição devida a incompetência, da perda de identidade pessoal e de 

afiliação no grupo de trabalho, são também estes medos os principais factores de 

resistência à adopção dos mercados electrónicos,  

A gestão da mudança no caso da implementação do serviço econstroi teve um 

forte impacto dentro das empresas principalmente dos compradores:  

“,aturalmente que encontramos grandes resistências à mudança, e foi 
preciso muita persistência muita capacidade de gestão das próprias 
pessoas de comunicação, para se conseguir realmente mostrar as 
vantagens de uma plataforma deste tipo para que os “players” tanto 
compradores como fornecedores vissem vantagens para aderir a uma 
plataforma deste tipo”. (E9) 

Na tentativa de reduzir a ansiedade de aprendizagem, a Vortal fez grandes 

investimentos; criou uma metodologia própria, implementada por consultores da 

empresa. A empresa formou uma equipa de cerca de 30 consultores que garantem o 
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 habituais, 
largamente 
compensada por 
mais clientes e 
oportunidades. 

para o mesmo 
número de 
oportunidades. 

Poder �egocial 
dos 
Compradores  
 

Mais oferta, 
diminuição do 
poder negocial 
dos fornecedores.  

Crescimento lento 
da sua cadeia de 
fornecedores. 
Poder dos 
fornecedores mais 
forte.   

  

Ameaça de 
produtos/serviço
s Substitutos 
 

Obter novas 
soluções, 
decisivas para a 
adjudicação de 
novos negócios e 
satisfação do 
cliente final.  
Menor ameaça de 
entrada de 
substitutos não 
controlados. 

Deixar que outros 
possam encontrar 
soluções e 
substitutos que 
não se conhecem. 
Perda de 
negócios. 

Contribuir com 
alternativas, 
manter-se a jogo 
para evitar a 
entrada de 
substitutos ao 
seu produto, ou 
serviço. 

Não controlar 
entrada de 
substitutos.  
Correr maior risco 
e perder negócios 
para a 
concorrência. 

 

Tabela 1 - Fonte própria 

Passemos de seguida à análise na perspectiva dos Recursos; utilizando o modelo 

VRIO, (Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização), desenvolvido por Barney, J.B., 

(1991), para procurar entender em que medida as Plataformas de comércio electrónico, 

(PCe), vistas também como recurso, podem potenciar as empresas. 

VRIO Estar numa PCe ,ão estar numa PCe 

Valor: O recurso permite 
que a empresa explore uma 
oportunidade ambiental e/ou 
neutralize uma ameaça 
externa?  

 

Sim,é Indispensáveis à 
criação de Vantagem 

Competitiva.  

Permite encontrar mais 
oportunidades de negócio, 
conhecer novos cliente s e 
fornecedores, não deixar que 
outros entrem no seu 
mercado sem dar luta, 
neutralizando a 

Não possui este recurso. Está em 
desvantagem face à 
concorrencia. 

O facto dos seus clientes 
estarem a adoptar uma PCe é 
por si uma ameaça a que não 
poderão dar resposta.  
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concorrencia. 

Raridade: O recurso é 
controlado actualmente por 
apenas pequeno número de 
empresas competidoras?  

Não, hoje trata-se já de um 
recurso valioso mas vulgar, 
que permite manter a 
vantagem competitiva.  

Não estar, conduz no entanto a 
desvantagem competitiva.  

Imitabilidade:  As empresas 
sem esse recurso enfrentam 
uma desvantagem de custo 
para o obter, desenvolver ou 
substituir?  

  Sim 

Enfrentam desvantagem de 
custo, porque desenvolvem 
processos administrativos e 
comerciais mais caros. 

Organização: As políticas e 
processos da empresa estão 
organizados para maximizar 
os seus recursos valiosos, 
raros e difíceis de imitar?  

Ajuda a organização a 
disciplinar processos, a obter 
metricas, a conhecer o 
mercado, apoiar a tomada de 
decisões e  definir 
estrategias. 

Maximiza a Organização. 

 

 

Tabela 2 - Fonte própria 

Na perspectiva das instituições definidas por Douglass North (1990), as 

instituições podem ser vistas como regras de um jogo, que determinam o que os 

jogadores podem ou não podem fazer. O papel das instituições é o de reduzir a 

incerteza, restringindo o conjunto de acções aceitáveis procurando evitar o oportunismo. 

As Instituições assumem-se formal ou informalmente, a perspectiva formal 

consubstancia-se em legislação, politicas de gestão estatal e regras oficiais, do ponto de 

vista Informal, em normas entendidas como boas práticas, cultura e ética.  

Instituição 
Formal: 
Legislação, 
politicas.   

Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro 
Declaração de Rectificação n. º 18-A/2008 – Decreto-Lei n.º 
143-A/2008 de 25 de Julho. Portaria n.º 701-G/2008 de 29 de 
Julho.  

Instituição 
Informal:  
Normas de 
conduta, Cultura, 
Ética.  

Cultura: “ Programa mental colectivo, que distingue os membros 
de um grupo ou categoria de pessoas de outras.” – Geert 
Hofstede. 
Ética: Normas e padrões de conduta das empresas e dos 
indivíduos.  

 Tabela 3 -  Fonte própria 
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Em conclusão, pode dizer-se que no estado de desenvolvimento actual a 

utilização das plataformas electrónicas cria movimentação nas forças que actuam na 

Industria. Estas forças tendem a beneficiar as empresas capazes de adoptarem e 

implementarem estas novas ferramentas, quer aproveitando novas oportunidades, quer 

reduzindo ameaças. 

Do ponto de vista dos recursos as plataformas electrónicas assumem-se como 

recursos valiosos, não raros e imitáveis, podem não acrescentar vantagem directa face à 

concorrência, mas só estando no sistema se garante a paridade face à mesma, caso 

contrário a empresa está em desvantagem, o contributo para a organização só por si 

justifica a presença nestes canais. 

Em termos institucionais, com a entrada do novo código não restam dúvidas que 

é necessário percorrer o caminho electrónico, informalmente esta mudança é paradoxal, 

porque em termos culturais Portugal é consistentemente classificado em estudos 

internacionais como enfermando de grande aversão à incerteza e baixa orientação ao 

longo prazo, se houver sucesso na implementação do modelo esta visão pode vir a 

mudar, criando a capacidade de abraçar projectos de maior complexidade. 

Por ultimo a ética, o comércio electrónico é um suporte que pode induzir 

elevado grau de transparência e rigor, favorecendo a equidade de oportunidades e 

direitos, hoje ainda numa óptica nacional, mas amanhã europeia. 
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5- AMBIDEXTERIDADE �A VORTAL 
  

Este capítulo consubstancia o estudo do caso Vortal, tendo por base a análise das 

entrevistas semi-estruturadas, procurei analisar a forma como a empresa cria 

Ambidexteridade e alcança níveis de “ explointing” e “exploring”, com resultados 

positivos na inovação incremental e descontínua. 

A perspectiva da Ambidexteridade em análise é a do tipo percebida, pelo que o 

mais importante será conhecer o estado da ambidexteridade e em que medida a empresa 

a incrementa a partir das acções de “ explointing” e “exploring” e qual a sua 

contribuição para o sucesso da empresa. Com a finalidade de responder a estas questões 

analisei os aspectos ligados aos antecedentes da ambidexteridade, a forma como a 

empresa gera “exploitation” e “exploration”, como se relacionam estas duas acções, a 

visões para incrementar a ambidexteridade e o papel da gestão de topo para a sua 

persecução.  

 

5.1- OS A�TECEDE�TES DE AMBIDEXTERIDADE. 
 

 Partindo das referências do capítulo destinado à revisão de literatura, podemos 

identificar como antecedentes principais à existência de ambidexteridade organizacional 

três factores; o contexto organizacional, estruturas empresariais duplas e as 

características da Equipa Gestora de Topo. No contexto organizacional coadunam-se 

condições ligadas à estrutura da organização, às competências dos seus recursos, aos 

processos e à cultura, sistemas de incentivos, entre outros. O segundo factor apontado 

pela investigação é a criação de estruturas empresariais duplas, que permitem o 

desenvolvimento de modelos onde uma ou mais unidades se focam no “exploiting”, 

enquanto uma, ou outras unidades de negócios se preocupam com o “exploration”, 

mantendo o equilíbrio entre as unidades defendendo simultaneamente disciplina e 

criatividade e garantindo, que a cultura do tipo “exploitation” não canibaliza as 

actividades de “exploration”. O terceiro factor tem que ver com as características da 

Equipa Gestora de Topo, que deve ser capaz de liderar a empresa para a 

ambidexteridade, nomeadamente a partir de um ambidextro da equipa sénior, mantendo 

aspirações comuns, autonomia de decisão dos seus quadros, transparência na gestão de 

recursos e equidade e justiça nos processos de tomada de decisões. 
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Acrescentei ainda um quarto factor, o facto de na sua génese a empresa ter 
nascido da inovação e o acto de indução de “exploration”, ter sido quase instantâneo; 
era preciso saber mais para criar segurança, conhecer o cliente, o mercado, desenvolver 
os serviços, a tecnologia, estar pronto para recriar o negócio, porque era ainda 
desconhecido:  

“A inovação está no centro de quase toda a nossa actividade e 
certamente desde o inicio, até porque a empresa fez-se para criar algo 
que é de facto muito inovador, e provocava grandes inovações e grandes 
transformações nos destinatários dos nossos produtos e serviços, 
portanto toda a empresa andou durante metade da sua vida, (pelo 
menos) a criar, digamos a criar e a experimentar e a criar serviços 
inovadores”. ( E1) 

“Factor distinto da Vortal é um negócio que esta a ser inventado, não 
existia é um negócio novo em termos de actividade económica, esse é o 
factor mais distinto e ao mesmo tempo o mais aliciante”.(E3)  

 “Tenho muita dificuldade em arranjar negócios parecidos, que sejam 
uma boa prática, olho muito para o sector das telecomunicações, leio 
sempre e há algumas parecenças, com as grandes empresas a nível de 
modelo organizacional, como empresas de software; SAP Microsoft, etc, 
apanho algumas coisas, mas são diferentes, a Vortal tem um desafio 
grande porque está a definir as regras”. (E4) 

A forte necessidade de consolidar a inovação constituiu de per si um forte 

motivo para criar o embrião da dialéctica de “exploitation” e “exploration” e continuar 

o esforço em prol da inovação contínua, mas nesta fase inicial também abertos a 

inovações mais disruptivas que se provassem necessárias ao negócio. 

“ Todos os dias estamos a criar não é a replicar e qualquer pessoa na 
organização tem a oportunidade de dar o seu contributo, sentindo-se um 
bocadinho criador disto tudo”.( E3) 

No que respeita à organização foi questão comum; como é que as pessoas 

caracterizavam a empresa? Verifiquei uma noção mais ou menos generalizada de que a 

empresa em termos estruturais está sempre a mudar e a adequar-se à realidade do 

negócio que vai descobrindo, quer em termos de recursos quer em processos: 

 “Repara que na Vortal a inovação fazia tanto parte daquilo que é a 
agenda de trabalho de grande parte das pessoas nos primeiros anos, que 
nós ainda nem tínhamos uma área de inovação não tínhamos, como 
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também não tínhamos uma área de gestão de pessoas, porque isso era o 
que a gente fazia, mas á medida que as coisas crescem precisamos de 
começar a estruturar outros processos”. (E1) 

“ A Vortal, é uma empresa muito rápida em que as coisas acontecem 
muito depressa de uma forma estruturada, mas dada a rapidez nem 
sempre da melhor forma, podíamos pensar mais, ganhamos muito com a 
velocidade mas em algumas situações… não é um negócio onde se 
consiga olhar para o lado e dizer este fez assim aquele fez de outra 
maneira …”. (E4) 

“Vejo que há alguma preocupação em estar tudo muito bem 

dimensionado, nunca há excedentes é muito raro e quando os há são 

rapidamente identificados. Há altura em que há insuficiência, porque há 

a preocupação de se ter um dimensionamento correcto no sentido de 

eficiência, mas por vezes caímos no exagero do mínimo possível, para 

fazer o máximo possível, é um equilíbrio difícil de sustentar concerteza”. 

(E6). 

“Todos os anos fazemos mudanças dentro da empresa que permitem, 

que as pessoas tenham oportunidade de mudar de área, antes de serem 

consideradas desnecessárias ou então porque consideramos que tem 

mais potencial para outra área, eu acho que isso é muito positivo isso é 

uma coisa que na cultura portuguesa não está muito instituída, as 

pessoas muitas vezes começam a sua função e parece que só serve para 

aquilo, não é que a pessoa o diga mas a empresa é que entende assim”. 

(E6) 

“Fui crescendo na empresa e já passei por todas as áreas, isso é muito 

importante para depois conseguir perceber os clientes perceber o que 

eles necessitam, porque se entras numa postura eu é que sei, apesar de 

eles dizerem que não está bem e eu continuo na mesma… temos que 

perceber, as necessidades senão não vamos longe” (E5) 

Este constante fervilhar do processo e dos recursos fez com que os quadros da 

empresa que eram muito jovens, crescessem rapidamente e criassem maturidade 

profissional, competências e conhecimento mais abrangente nas várias áreas de negócio, 
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facilitando as capacidades de análise e de criatividade, mantendo níveis baixos de 

resistência à mudança:  

“A Vortal caracteriza-se por uma equipa muito jovem, por vezes ensejo 

acompanhar mais essas pessoas e dado o ritmo que temos, nem sempre 

olhamos para as pessoas, mas isso tem uma vantagem, as pessoas 

crescem, têm que se desenrascar e aquelas que têm mais capacidade, 

qualidade e competência, crescem mais depressa na Vortal do que 

noutra empresa, têm muita exposição e têm que ter uma grande 

capacidade de resolução de problemas porque estão no cliente”.(E4) 

“Esta empresa é jovem com pessoas jovens abertas, no pensamento, uma 

empresa bastante inovadora e na área em que estamos inseridos que é 

uma área que eu fui conhecendo, que não conhecia, temos tido um 

sucesso muito grande”. (E5) 

“,a Vortal existe margem para que as pessoas não estejam sempre a 

fazer a mesma coisa, se demonstrar que tem capacidades para outra”. 

(E6) 

Do ponto de vista cultural e no que respeita ao objecto de estudo, destaquei a 

forte cultura de inovação, a capacidade de mudança, a informalidade e o ambiente de 

trabalho cooperativo, por serem factores apontados como importantes no processo de 

ambidexteridade conforme se pode aferir da leitura da revisão de literatura. 

Há o sentimento da existência de uma forte cultura de inovação, que tem na sua 

génese a vontade de fazer diferente, de ser diferente, de encontrar e explorar a melhor 

forma de fazer e depois fazer de facto: 

 “Soubemos criar uma consciência em muitas pessoas que lhes faz fazer 
assim a pergunta de forma automática; eu não posso fazer isto melhor? 
Eu não posso fazer isto diferente?”( E1) 

“A forma como a empresa se montou também acho que foi inovadora 
porque trouxemos de fora as experiências de muitos de nós, as melhores 
práticas, mas fomos além das melhores práticas”. ( E1) 

“Inovamos na forma como por exemplo, decoramos o escritório, as 
nossas coisas são diferentes, outro exemplo na forma como fazemos as 
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facturas, inovamos, implementamos imediatamente factura electrónica 
de uma forma inovadora”. (E1) 

“Sem dúvida que não se pode estar parado é perceber no fundo, qual 
era o sentido da evolução e receptividade do mercado e criar novas 
formas para ir ao encontro das expectativas das empresas, com várias 
iniciativas e soluções, para o mercado sentir esse interesse e essa 
apetência, para estar nestes negócios, pois parar não se podia parar, 
deveria estar-se em constante inovação”. (E9) 

Na Vortal existe a visão de que mudar é fácil e de que se muda muito e de forma 

rápida, esta perspectiva comportamental é facilitadora da capacidade de alinhamento e 

adaptabilidade o que pressupõe a existência de um contexto organizacional, onde a 

presença da ambidexteridade organizacional se faz sentir, por outro lado a capacidade 

de executar tarefas diversas quer as rotineiras, quer as não rotineiras, é também 

apontado como característica de uma organização ambidextra:  

“Em qualquer organização existem sempre pessoas que resistem mais, 

mais cépticas, em termos da Vortal em termos da assimilação de 

mudanças é extraordinário, como exemplo; a mudança da cultura 

linguística operou-se em menos de um ano, as pessoas já se habituaram 

que há uma série de coisas que em Inglês, mais ou menos macarrónico, 

tem a ver com as capacidades das pessoas e temos que ajudar, mas 

todos aprenderam isso, isso é exemplo ao longo destes 10 anos houve 

muitas histórias de mudanças de paradigmas, mudanças de estrutura, 

até mudança de escritório já fizemos num fim-de-semana e as pessoas 

aceitaram bem, numa tarde fizemos é natural com mais dor ou menos 

dor é natural, nem todos têm a mesmas ideias à sempre mais que um 

caminho, mas faz-se as mudanças de uma forma extraordinária”. (E3)  

A informalidade é um outro aspecto importante da cultura, para a abertura a 

novas ideias facilitando os processos de “exploitation” e “exploration”, a opinião é de 

que essa informalidade favorece a partilha de ideias: 

 “,os primeiros anos eu achava que a empresa era bastante 

democrática”. (E6) 
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 “O que posso dizer é que é uma empresa muito informal, face a outras 

poucas onde estive esporadicamente, mas também, com conversas com 

amigos; é uma empresa bastante aberta, onde podemos manifestar as 

nossas opiniões”. (E5) 

“,ão há qualquer informalidade, para que a pessoa que entrar para um 

cargo de menor qualificação não possa dar a sua ideia”. (E5) 

“Preocupo-me muito em ouvir o que vem de fora, as vezes dizer uma 

ideia um bocado disparatada dá espaço a que outros também possam 

contribuir com ideias malucas, mas por vezes boas”. (E4) 

A cultura de um ambiente de trabalho cooperativo, foi também referido como 

um factor que inicialmente se sentia na organização, entre pessoas e unidades de 

negócio. 

“As pessoas acreditavam muito no projecto, estavam muito motivadas e 

havia muita entreajuda”. (E7) 

“Podemos contribuir para a estratégia da empresa e que somos todos, 

para além de colegas muitos são amigos”. (E5) 

Outro agente considerado de relevo para a consolidação de uma organização 

Ambidextra, diz respeito aos sistemas de incentivos, estes são de grande importância 

para fomentar a contribuição colectiva e particularmente o interesse pela “exploration”. 

Neste capítulo a empresa não teve propriamente uma rubrica para premiar, na 

sua avaliação anual, as pessoas que mais contribuíram com ideias, no entanto procurou 

faze-lo por via da avaliação qualitativa, uma componente da avaliação que reflecte 20% 

da componente total: 

 “De alguma maneira o input de cada pessoa para a inovação e para o 

desenvolvimento aparece nalguma rubrica da definição de expectativas 

e na avaliação desempenho, mas penso que está de uma forma 

insuficiente”. (E1) 

“Acho que internamente é feito adoc e depende do chefe, há formas de 

liderança e gestão de pessoas diferentes, há pessoas muito orientadas ao 
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número e ao resultado, há pessoas que também olham para o resultado 

mas gostam de olhar para a empresa e pensar como vai ser daqui a um 

ano…e avaliam e puxam pelas pessoas, há atitudes que no momento zero 

não estão a potenciar a venda mas mais tarde estão. Eu tenho essa 

preocupação, gosto de diferenciar e avaliar pelo aquilo que elas 

contribuem para a equipa, pela informação que passam aos colegas e 

pelos “inputs” que dão para melhorar a organização no seu todo, como 

consigo avaliar essas pessoas? É só nas avaliações atribuindo 

qualitativamente um A, um B ou um C. Tipicamente dou A a alguém que 

claramente tem essas características, traz para dentro da organização 

ideias para o produto para a gestão de equipa e incrementar as vendas e 

cumpre os objectivos, esta é a minha visão”. (E4)  

 “,ão há uma recompensa directa para as ideias dessas pessoas penso 

que a médio, curto prazo tem que existir porque com o crescimento da 

empresa temos que ir valorizando as pessoas, as empresas valem pelas 

pessoas, e dos bons recursos, se esses bons recursos têm ideias mais 

tarde ou mais cedo sentem-se injustiçados e depois, procuram novas 

oportunidades”. (E5)  

A criação de estruturas empresariais duplas, é depois das questões ligadas à 

organização o factor entendido como mais importante pelos especialistas. Entende-se 

que a existência destas estruturas permitam a coexistência de unidades capazes de se 

focarem mais no “exploiting”, enquanto uma ou mais unidades de negócios se 

preocupam com o “exploration”. O equilíbrio entre ambas as acções é mantido devido 

à existência de objectivos comuns ligados pelos mesmos valores e recursos. 

 O equilíbrio inicial era muito mantido pela alta direcção, algo facilitado pelo número 

reduzido de colaboradores dos primeiros anos, num modelo muito partilhado onde as 

várias áreas se misturavam para dar resposta ao mercado quer melhorando os seus 

produtos, quer pensando outros: 
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“Estávamos aqui todos sentados entre quatro paredes e portanto os 

processos para captação eram muito mais simples, todas as pessoas 

estavam á vista do meu olhar”.(E1) 

“,ós ainda nem tínhamos uma área de inovação, não tínhamos, como 

também não tínhamos uma área de gestão de pessoas, porque isso era o 

que a gente fazia, mas á medida que as coisas crescem precisamos de 

começar a estruturar outros processos”. (E1) 

 “,o inicio éramos 10 ou 20 e hoje somos 100 e com os parceiros somos 

mais de 100 e por vezes falta essa comunicação entre esses vários 

departamentos, seja a produção ou a tecnologia, seja o mercado, ou a 

gestão de produto ou marketing, ou seja sobre os cérebros, aqueles que 

têm as ideias, mas que depois não as trabalham tão bem com o real, com 

o mercado”. (E5)  

  Fruto do crescimento, a empresa procurou de facto reestruturar-se e criou 

mesmo uma área destinada à inovação, claramente uma estrutura dupla, para contribuir 

essencialmente para as acções de “exploration” de forma equilibrada: 

 

“Hoje até temos uma área de inovação que aliás tu lideraste, isto quer 

dizer que ali estava a inovação, ali não estava só inovação, também 

estava ali, mas a função daquelas pessoas era gerir a inovação, porque 

quando a inovação não é gerida é um bocadinho mais difícil”. (E1)  

“Hoje estamos melhor, temos uma gestão de produto que não tínhamos, 

há um envolvimento das pessoas junto do mercado para recolher as 

ideias, para transformarem em produtos com reuniões entre todos, 

antigamente não existiam, depois criavam-se situações de ideias boas 

mas que não se aplicavam ou de ideias que se aplicavam mas que não se 

tinham” (E5) 
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O terceiro factor de maior relevo tem que ver com as características da Equipa 

Gestora de Topo. Como se pode ler na revisão de literatura é comum a ideia de que o 

papel dos executivos na capacidade da organização para atingir AO é essencial, devido 

a serem o motor para a sua liderança e porque o seu desempenho na gestão (que 

combina disciplina e tensão) e suporte social, (que combina apoio e confiança), assim 

como a transparência no acesso aos recursos, autonomia para tomar iniciativas, e de 

equidade e justiça nos processos de tomada de decisões, têm impacto basilar na 

condução da organização para a Ambidexteridade. 

Na fase inicial em que a equipa era pequena a Direcção da empresa estava muito 

perto das pessoas participando activamente de tudo o que se fazia e liderando o 

caminho: 

“,ós ainda nem tínhamos uma área de inovação, não tínhamos, como 

também não tínhamos uma área de gestão de pessoas, porque isso era o 

que a gente fazia”. (E1) 

“O “top manegement”, o António Lima o Paulo Bengala o Rui e o 

Miguel estavam muito ligados a tarefas operacionais, estavam a 

preparar a estratégia da empresa para o ano que vem e ao mesmo tempo 

faziam reuniões para apagar fogos”. (E4) 

A disciplina e a tensão foram apontadas como uma característica da direcção, 

cuja visão é incentivar a mudança por via do desconforto de um sentimento latente de 

fazer mais e melhor.  

“O que se deve fazer a forma depende dos estilos, criar desconforto nas 

pessoas, com a continuidade para que as pessoas não se sintam 

confortáveis com o que têm, para que com esse desconforto procurarem 

a mudança e isso é que vai levar a inovar”. (E3) 

“Pode separar-se estilos, mas isso depende do “topmanagement”, eu 

preferia que fossem estilos menos militares mais sábios, mas é preciso 

criar este desconforto nas pessoas senão ninguém quer mudar”. (E3) 

Existe a ideia por parte da Direcção da necessidade de um certo apoio social, em que 

se apoiem as ideias e se mostre confiança para que as pessoas as partilhem. 
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“Tem de haver alguma disponibilidade para mudar e isso é uma 

característica fundamental numa gestão de topo”.(E2) 

“Predisposição muito grande para ouvir coisas que à partida até 

parecem que não fazem grande sentido e isso é critico, não só para 

implementar ideias que possam surgir, mas para não tirar gás ás 

pessoas que proactivamente alimentam o fluxo de inovação”.(E2) 

Note-se que para alguns investigadores, mais importante que a adopção da dupla 

arquitectura é o facto de os gestores serem capazes de criar um determinado contexto, 

onde se incentive as pessoas a destinar tempo para tarefas de “exploitation” e 

“exploration”, parece ter sido esta a opção inicial, vamos ver à frente que com o 

crescimento, foram efectuadas mudanças com impacto neste factor. 

 

5.2- E�TE�DER O PROCESSO DE “EXPLOITATIO�” 
 

Tendo em conta a abordagem na perspectiva percebida da Ambidexteridade, o 

que me interessou foi procurar descodificar a forma como a empresa através da sua 

actividade e do seu relacionamento com o mercado, foi desenvolvendo acções de 

“exploitation”, entendidas neste contexto, como a aprendizagem resultante da acção da 

empresa no meio onde se movimenta. 

Para compreender também a sua ocorrência investiguei a existência de 

aperfeiçoamento experimental e reutilização do conhecimento existente. 

No inicio como qualquer Startup havia que fazer acontecer o negócio, parece ter 

sido possível criar um dinamismo onde pouco a pouco se foi criando informação para a 

criação de novos serviços muito numa base incremental a partir das acções de 

“exploitation”, onde o objectivo inicial foi o de servir e criar cumplicidade com o 

cliente:  

“A Vortal era uma empresa de vendas e engenharia, a equipa comercial 

vendia, a engenharia fazia e alguém tratava das contas e foi assim 

durante algum tempo e a inovação e a identificação das necessidades 

era, adoc (…), não é um negócio onde se consiga olhar para o lado e 
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dizer este fez assim aquele fez de outra maneira…tenho muita 

dificuldade em arranjar negócios parecidos (…) a Vortal tem um desafio 

grande porque está a definir as regras.”. (E4)  

“Esta empresa fez-se com comerciais a fazer trabalho de input para a 

análise funcional, que ao mesmo tempo fazia os testes, que ao mesmo 

tempo ouvia os clientes, fazia o trabalho de pré-vendas de vendas e 

implementavam, foi assim que esta empresa cresceu”. (E2) 

“Gerou-se uma cultura em que existe um espaço muito grande para as 

pessoas proactivamente sugerirem mudanças, sobretudo incrementais, 

mais uma vez, no dia-a-dia e para isso não foi preciso termos aqui um 

processo estruturado para termos esse feedback”. (E2) 

“Há uma outra coisa que existe em outras áreas de negócio, onde isso 

acontece, mas na construção não aconteceria definitivamente que é nós 

termos criado uma espécie de lobby informal á volta de funções 

homólogas no sector, criámos comités ou reuniões informais de 

directores de compras, directores de orçamentos, utilizadores que 

normalmente não se comunicam, porque são concorrentes e nós 

juntamos essas empresas para falarmos sobre nós, podendo também 

nesses fóruns falar deles e dos problemas deles”. (E6)  

Apesar de uma certa espontaneidade que se pode entender da análise supra, 

existia uma visão da forma de aplicar a actividade de “exploitation” e consubstancia-la 

em resultados práticos para a inovação produtiva e para a empresa: 

 

“A inovação é a chave, se nós não formos contribuindo, por uma coisa 

que eu luto, que é sentir que os meus clientes estão satisfeitos e quando 

sinto que não estão satisfeitos e nós também não fazemos mais para que 

estejam satisfeitos… e quando digo mais, é inovar, criar novas formas, 

funcionalidades, novos mercados, novas formas dos fornecedores 

responderem, novas oportunidades de utilização ao nível da própria 

empresa”. (E5)  
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“As pessoas foram educadas a pensar na inovação completamente 

ligada ao lucro, um passo sem lucro não é inovação. A inovação só 

serve para trabalhar menos e ganhar mais”.(E1) 

“A Inovação como alvo, que tem como objectivo identificar o que o 

mercado precisa e criar uma solução para responder a essa 

necessidade”.(E4) 

A necessidade de aperfeiçoamento constante dos produtos impulsionou o 

aperfeiçoamento experimental:  

 

“,ão se pode estar parado e perceber no fundo, qual era o sentido da 

evolução e receptividade do mercado e criar novas formas para ir ao 

encontro das expectativas das empresas, com várias iniciativas e 

solução, para o mercado sentir esse interesse e essa aptência para estar 

nestes negócios, não se podia parar, deveria estar-se constantemente a 

inovar”. (E9) 

 

A reutilização do conhecimento existente, fazia-se não só na replicação dos 

processos de implementação nos diferentes clientes, mas também na progressão em 

novas funcionalidades ou serviços:  

 

 “,a minha opinião era um pouco um misto, ou seja, havia o “feedback” 

dos clientes, face a esse “feedback” dos clientes, seja a resistência da 

entrada por parte dos fornecedores seja por parte dos compradores, 

obrigava a que nós pensássemos como se havia de responder a essas 

resistências e como haveríamos de dar a volta, para que essas 

resistências se tornassem em vantagens e houve esse misto, de através 

desse “feedback” termos capacidade criativa para responder-nos a 

essas adversidades”. (E9) 

 

 



46 

 

 

5.3- E�TE�DER O PROCESSO DE “EXPLORATIO%” 

 

Considerando a definição da actividade de “exploration”, como o acto de 

aquisição de aprendizagem através da actividade de exploração propriamente dita, 

obtida a partir de processos de experimentação planeada e de variação concertada, 

procurei investigar os resultados da “exploration”, com o objectivo de identificar a sua 

ocorrência e a forma assumida na organização. 

Da opinião dos entrevistados parece consentânea, uma certa corrente, que 

defende que a acção de “exploration” não é fácil e que até pode não ser crítica nesta 

fase, sendo que se inova mais com base nas acções de “exploitation”, mantendo por 

isso inovação de continuidade: 

 “A inovação disruptiva é muito difícil de se conseguir e é! Acho que é 

por duas razões, a primeira porque é cara e tem risco, uma coisa que é 

cara e tem risco á partida não estimula muita gente a pensar nela e a 

segunda é que …(e aqui falo mais em relação á cultura portuguesa, que 

enfim, é a conheço melhor, mas que vou tendo algumas referências 

internacionais) é que nós não vivemos bem com o insucesso e portanto 

como não vivemos bem com o insucesso, temos medo de arriscar e isso 

vai perseguir-nos até ao resto da vida”. (E2) 

 “E portanto estas duas coisas combinadas, fazem com que exista uma 

resistência enorme e depois não é só das organizações, também é das 

pessoas “. (E2)  

“A Inovação é mais contínua não é uma inovação disruptiva, é mais no 

seguimento do que ouvimos, (…), mesmo inovação disruptiva é o criares 

mais-valias e mais serviços deixando-os mais satisfeitos com coisas 

novas”.(E5) 

“não sou uma pessoa de grandes mudanças, sou  mais de garantir a 

qualidade do que já existe, para mim é focar e ir mudando de uma forma 

não completamente disruptiva mas ajustando às necessidades do 

mercado onde estamos, das áreas onde estamos dos clientes onde 
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estamos, se calhar não mudava de uma forma disruptiva aquilo que 

temos”, (E5). 

“As ideias surgem mais quando é preciso resolver problemas, não há 

ideias disruptivas ou é muito raro que isso aconteça, são mais no sentido 

de satisfazer o cliente”. (E4) 

Sente-se também um certo constrangimento de tempo para fazer possível a 

actividade de “exploration”, face à pressão da actividade de negócio do dia-a-dia, a que 

também não é alheio o facto de esta actividade não ter uma forma de avaliação 

especifica e concreta: 

“Desafiei a minha equipa para investigar alguns conceitos, pois… não 

obtive quaisquer resultados, as pessoas não estão sequer enfocadas em 

procurar perceber conceitos um bocadinho marginais mas que ajudam a 

perceber. Exige tempo como as pessoas não têm esse tempo e não 

percebem que isso é valorizado…”.( E6) 

Existe a consciência de que o modelo de “exploitation” traz cada vez menos 

contributo, à medida que o negócio se vai implementando e que explorar é necessário 

mas complexo e caro: 

  “Se o cliente já disse tudo, desenvolvemos cada vez menos e é por isso 

que tem que haver as duas; a parte exploratória é mais pesada e mais 

importante, porque estudar coisas que ninguém estudou ou que estudou 

de forma incipiente, ou de uma forma com ligação empresarial é que 

traz a diferença”. (E6) 

“Portanto quando pensamos em inovação disruptiva em grandes 

empresas, em grandes empresas isso traduz-se num budget que se 

esquece, metem-se lá uns tipos com umas ideias giras, vai-se vendo 

alguma uma coisa, óptimo!” (E2) 

A juntar à falta de tempo para as ideias, acontece que a empresa se lança num 

novo desafio; a internacionalização, o que à partida podia ser mais um factor de 

aceleração da actividade de “exploration”, parece revelar-se simultaneamente como um 

possível obstáculo: 
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“A inovação da Vortal está a ser muito mais difícil muito condicionada 

por uma série de outros factores. O primeiro factor a tal disruptiva 

começa a estar mais consolidada, a estrutura da própria organização 

começa a ser mais pesada. As prioridades da organização 

nomeadamente a internacionalização faz com que se enfoque muito no 

que já existe, portanto a inovação daqui para a frente custa mais a sair, 

as tais ideias que vêm dos clientes custam mais a ter reflexo na 

organização”. (E6) 

Este estado foi contrariado por via da iniciativa de um “ambidestro da equipa 

sénior”, que liderou a criação de um departamento de Investigação e Desenvolvimento, 

que se lançou em forte actividade de “exploration”:  

 

“Recebi um convite do administrador na altura o Engº António Lima, 

para abraçarmos um novo projecto; de lançar projectos de investigação 

e lançar candidaturas, o que foi acontecendo felizmente com muito 

sucesso. Conseguimos que os projectos fossem aprovados e que as 

coisas fossem para a frente”. (E7) 

“Há dois anos para aqui que conseguimos provar que ainda é possível 

inovar ir buscar financiamento olhar para outros horizontes, mas o que 

é certo é que se não fossemos nós, esta equipa de duas pessoas ou 

quatro, será que a inovação propriamente dita continuaria a existir? 

,ão sei… (E7)  

“Vamos tentar candidatar um projecto ao QRE,, nem sequer sabíamos 

bem o que era o QRE, e tivemos que aprender aquilo tudo, este projecto 

mostrou que quando acreditamos numa coisa podemos construi-la, não 

importa se é uma duas ou três pessoas, nós acreditamos conseguimos 

estudar, apresentar uma candidatura e fazer com que fosse um 

sucesso…isso foi o mais positivo, conseguimos uma boa relação entre 

nós internamente, com os parceiros com outras entidades como a 

Agencia de Inovação, ou seja …foi um processo contínuo onde fomos 
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aprendendo e construindo da melhor forma… e isso foi muito, muito 

positivo. (E7) 

A actividade desta equipa foi um exemplo de “exploration”, com bons 

resultados, demonstrando à organização que apesar da aparente dificuldade em 

continuar a inovar isso era possível e até de forma disruptiva: 

“,a minha opinião tivemos um caso, a bolsa de resíduos que é um caso 

disruptivo, é dentro da mesma área de negócios de plataformas, não 

íamos fazer naves espaciais, mas era uma área completamente nova 

mesmo em mercado, em que a Vortal não pensaria, para mim é uma 

inovação disruptiva (…) de qualquer forma o que sinto é que tivemos 

uma equipa pequena que foi um caso de sucesso e que conseguiu trazer 

inovações disruptivas,”. (E7) 

5.4- A RELAÇÃO “EXPLOITATIO%” E “EXPLORATIO%” 
 

Da revisão de literatura emerge o conceito da necessidade de equilíbrio entre 

“exploitation” e “exploration”, embora possam existir momentos diferentes para cada 

uma das acções, as últimas investigações apontam para a conveniência de uma 

abordagem simultânea e não sequencial ou alternada, no entanto existem outras 

correntes que defendem a complementaridade da “exploitation” e “exploration”. 

Apesar de haver alguma discordância sobre o impacto do equilíbrio deste binário, a 

investigação sustenta maioritariamente que este factor é responsável por alterações no 

desempenho positivas, que podem ser aferidas pelo crescimento financeiro e tamanho 

da organização. 

Na Vortal identifica-se o arranque inicial, como uma fase de inovação 

fortemente disruptiva, com o lançamento da empresa e do seu negócio, inovação que foi 

sendo fortalecida pelo efeito de várias mas pequenas inovações contínuas, mas que 

pouco a pouco foi perdendo força: 

“Quanto mais se avança no processo disruptivo este vai-se tornando 

menos disruptivo, é mais continuado, o retorno é menor em termos 

financeiros. A inovação da continuidade que vai dando novas camadas 

de valor à oferta da empresa por um lado, vai crescendo, em termos de 
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valor entregue, só assim é que se pode cobrar mais, por outro lado é no 

meio dessa inovação de continuidade que vai surgir a inovação 

disruptiva. (E3) 

“Ir mudando de uma forma não completamente disruptiva, mas 

ajustando às necessidades do mercado onde estamos, das áreas onde 

estamos dos clientes onde estamos”. (E5) 

O lançamento da nova equipa de Investigação e desenvolvimento, veio criar 
alguma simultaneidade de acções de “exploitation” e “exploration”, muito sustentada 
por uma liderança forte e pela dedicação exclusiva de recursos: 

“Uma inovação disruptiva não tem necessariamente que quebrar a 

outra, quando é disruptiva também precisa de uma coisa que é liderança 

muito forte, o disruptivo vai abanar muito com o status, tem que haver 

uma liderança muito forte para fazer isso acontecer, a disruptiva vai 

canalizar também recursos na organização”. (E3) 

Apesar do sucesso do departamento de Investigação e desenvolvimento em criar 
e lançar novos projectos, a organização manteve visões diferentes quanto ao interesse 
real em explorar essas novas oportunidades que foram criadas e estarão disponíveis para 
a exploração. Existe uma corrente que vê alguma extemporaneidade neste processo: 

“A nossa historia recente de inovação tem um gap não negligenciável e 

tem a ver com um aspecto se falamos em inovação ou se queremos falar 

de inovação numa perspectiva estruturada de alavancar um negocio, 

tem que haver uma estratégia de negocio claramente definida a médio e 

longo prazo e vamos ver o que a gente consegue saltar fora da caixa e 

aparecer naquele mercado, mas com uma solução completamente 

arrebatadora(…) quando não existe essa definição muito clara ao inicio, 

corremos o risco de entrar em projectos cuja aplicação não é clara, 

desde o inicio, o “output” embora não se consiga ter uma expectativa 

bem definida do que é um “output” de um projecto de inovação 

disruptiva, mas pelo menos devemos saber o que é que aquilo tem de ser 

para nós metermos lá dinheiro”, (E2). 
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Outra parte da organização ligada à inovação tem por seu lado uma visão 

bastante diferente, onde é patente até algum desalento pela falta de interesse em 

aproveitar as oportunidades criadas nas acções de “exploration”: 

“Eu compreendo que a organização tem que pagar salários, tem que ter 

o seu core business as coisas têm que acontecer, temos os clientes que 

têm que estar contentes e continuar querer ser nossos clientes e angariar 

novos, este motor é muito importante, mas se não existir em paralelo 

esse processo de inovação… E depois não é só, por exemplo neste 

momento a inovação não é um processo de partilha de conjunto… A 

inovação deve deixar de ser uma ilha no Porto a fazer umas coisas giras 

e  passar  a ser um processo de raiz na cultura da empresa”.(E7) 

“Foi um processo que aconteceu aqui internamente na equipa quase foi 

esquecido pela organização e depois percebo que a organização até vê e 

reconhece e tenta reconhecer as nossas conquistas mas não sei…” .(E7) 

“A inovação, tem sido numa linha de manter e tentar crescer as nossas 

soluções e não tentar procurar até novas soluções partindo daquilo que 

se aprendeu. Claramente, há estes dois projectos novos que ai vai numa 

linha diferente...este dois, entre outros como o Bemor e o CompanyDocs, 

que surgiu destes novos projectos desta área de inovação. ,asceu em 

2008-2009 trazendo uma clara ruptura do caminho normal que a Vortal 

tinha tido, agora efectivamente o que me parece é que há uma ruptura, 

houve uma procura de soluções e há, mas parece-me haver pouco 

acompanhamento dessas novas soluções e parece-me haver mais 

preocupação na continuidade dos serviços que até no reaproveitamento 

das novas coisas que se foram percebendo nestes projectos…”. (E8) 

“Existe um foco muito na execução muito na perspectiva de executar e 

sinto nas próprias reuniões que as pessoas não estão muito à vontade 

para divergir da corrente dominante em termos de directores de 

responsáveis, sentem, que isso vai um pouco contra a corrente”. (E9) 
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Há uma certa fracção, de opiniões que suportam a ideia que os resultados da 
“exploitation” têm ainda muito para dar e que o momento para investir em acções de 
“exploration” pode ser relegado para mais tarde: 

“Acredito que o modelo de negócio que a Vortal concebeu e 

implementou por um lado e por outro a tecnologia estão num patamar 

de novidade ainda muito relevante para um mercado imenso, ou seja, 

nós não estamos com um desafio de que ou inovamos ou não nos 

diferenciamos, o nosso maior desafio é conseguir criar condições para 

termos tanto sucesso noutros países como tivemos cá, com soluções e a 

abordagem que tivemos em Portugal”. (E2) 

 “Só com as coisas a fluírem de maneira diferente e com estas cabeças 

que já interpretam o mercado que sabem ler o mercado que sabem ter 

ideias e que já conhecem como é que a empresa pode implementar essas 

ideias, só quando isto estiver a fluir e essas pessoas tiverem a tal 

vontade de fazer coisas novas, é que começam a aparecer ideias e com a 

experiência dessas pessoas, se lhes for dado o “empowerment” da 

gestão de topo, garanto que começam aparecer coisas novas”. (E3) 

No entanto neste aspecto as equipas de mercado, do econstroi mais ligadas a um 
produto mais maduro, têm opinião contrária, e entendem que actualmente é já 
necessário manter o esforço de suporte a modelos disruptivos: 

“ Se nós seguirmos pela via exploratória daquilo que já temos e todo o 

conhecimento que adquirimos com o cliente, nós teríamos a inteligência 

de valor suficiente para o mercado, porque o cliente depressa chegava 

lá, mais tarde, ou um conjunto de clientes chegaria lá mais tarde, é essa 

a conclusão, se calhar produzia internamente ou mandava produzir ou 

comprava a outros, dai esta via ser muito arriscada porque é finita, se o 

cliente já disse tudo, desenvolvemos cada vez menos, por isso tem que 

haver as duas, a parte exploratória é mais pesada e mais importante 

porque estudar coisas que ninguém estudou ou que estudou de forma 

incipiente, ou de uma forma com ligação empresarial é que traz a 

diferença e num momento em que temos um produto, como por exemplo 

o econstroi com 10 anos… se nós não conseguirmos trazer algo que nos 
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seja neste momento evidente e que seja disruptivo e diferente e que 

venha se calhar dum conceito teórico qualquer, e que nós consigamos 

com a nossa liderança de mercado adaptar á realidade 

empresarial…,ós não vamos ter produto até muito mais tarde, porque 

se temos o mesmo modelo de negocio a vender, temos o mesmo produto, 

temos os mesmos custos, temos as mesmas margens, os clientes 

começam a pensar se 10 anos no mesmo mercado não começa a ter um 

custo beneficio mais baixo”. (E6)   

Apesar do crescimento do negócio e da dimensão da companhia serem 

inequívocos, conforme se pode ver no capitulo sobre a empresa, o que segundo os 

estudos da teoria, consubstanciam factores de existência de acções de “exploration” e 

“exploitation” , não fica clara a noção de equilíbrio entre ambas,  parecendo antes que 

aconteceram nem sempre de forma simultânea, sendo claro que após o inicio da 

companhia, foi dado maior destaque à “exploitation”. 

 
5.5 OPORTU�IDADES PARA I�CREME�TAR A AMBIDEXTERIDADE 

 

A Vortal prepara-se para o grande desafio da internacionalização, onde 

encontrará seguramente novas culturas, que facilitarão a coexistência de múltiplas 

estruturas e processos, dentro da mesma empresa. Para alguns autores esta é de per si 

uma oportunidade excelente para incrementar a Ambidexteridade, uma vez que este 

factor pode fomentar o exercício de inovar incrementalmente e também de forma 

descontínua. A organização prepara-se ao mais alto nível para tirar o máximo partido 

deste evento, aproveitando, novos recursos, cultura e genialidade: 

“Significa que um conjunto de competências core da Vortal vão residir 

fora daqui e portanto do ponto de vista de uma perspectiva apenas 

nacionalista, até não seria à partida muito bom, mas a verdade é que 

queremos ir buscar os melhores profissionais e as melhores ideias, se 

vamos para a Inglaterra também vamos á procura disso, não vamos á 

procura de um mercado onde vender as soluções da Vortal é mais do 

que isso” . (E1) 
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“Ir para o estrangeiro vai ajudar-nos a evoluir no processo de inovação 

da impressa, pela simples razão que duas cabeças pensam melhor que 

uma, as pessoas que estão aqui são dispersas geograficamente, 

culturalmente, vivências. Essas mesmas todas juntas, olhos e ouvidos a 

ver o que os clientes querem nos diferentes sítios… o que temos é que 

ver o que os clientes querem nos diferentes sítios, temos que ver é como 

estruturar, porque se estivermos presos só em dois ou três pivôs, temos 

uma coisa dispersa mais estrangulada. O desafio é esse, aproveitar bem 

essa diversidade, não acredito que o pólo de inovação vai ser em 

“Munique”, acho que se perde o pólo de inovação, é tentacular no 

mundo inteiro, tem que se estruturar isso e saber aproveitar”. (E3) 

“A primeira regra para que essa inovação venha ao de cima noutras 

latitudes que estão aqui é dar espaço ás pessoas para puderem fazer 

diferente, esta é a primeira técnica que vamos usar, isto é, se eu chegar 

a um país falar com o responsável que recrutei lá e disser, isto é assim o 

preço é este, vende-se assim, o produto é este … o espaço que ele vai 

encontrar é reduzido, (embora mais disciplinado que o português 

felizmente, menos criativo que o português infelizmente e com uma 

relação de report), portanto se a abordagem for esta o natural é termos 

lá um funcionário diligente que faz o seu trabalho, que é muito 

importante, o seu trabalho de vendas do qual a empresa tirará 

rentabilidade portanto tudo correrá bem, mas daí virá pouca 

inovação”.(E1) 

A capacidade da empresa funcionar em mercados maduros, como neste caso o 

nacional, onde as vertentes críticas são custo e inovação incremental e simultaneamente 

avançar para mercados emergentes, onde a tónica é a velocidade, flexibilidade e 

experimentação, são apontados pela investigação recente como catalisadores de 

Ambidexteridade. Esta oportunidade pode ser ainda um motivo excelente para repensar 

a organização, desde os seus processos, a cultura e o sistema de incentivos, á 

prolificação de novas ideias, aproveitando mais o valor dos recursos da empresa e 

encarando a inovação como o resultado de um efeito de rede: 



55 

 

 

“A inovação além de gerir processos de inovação e de concepção de 

ideias tem essa missão de… tu falastes em disseminar eu dou mais 

importância ao de colher, criar espaços, criar espaços de inovação, 

criar sentimento de que é isso que se espera, que as pessoas queiram 

fazer e serão premiadas por isso, algumas empresas têm gente que tem 

ideias muitos boas mas enfim, depois morrem ali e portanto esses 

processos são necessários para que as coisas sejam filtradas e 

impregnadas, é difícil, (eu já trabalhei numa empresa muito grande), é 

muito mais fácil fazer como nós fizemos numa empresa pequena, mas o 

desafio é grande. (E1)  

 “Hoje até temos uma área de inovação que aliás tu lideraste, isto quer 

dizer que ali estava a inovação, ali não estava só inovação, também 

estava ali, mas a função daquelas pessoas era gerir a inovação, porque 

quando a inovação não é gerida é um bocadinho mais difícil, mas hoje 

em dia na empresa temos mais coisas para gerir do que a inovação. Ora 

esse núcleo de inovação que a empresa tem, vai mudar a sua missão 

porque a missão vai ser muito captar o potencial de inovação dessas 

pessoas que estão na rede, que até aqui a rede não existia estávamos 

aqui todos sentados entre quatro paredes e portanto os processos para 

captação eram muito mais simples, todas as pessoas estavam á vista do 

meu olhar”. (E1) 

Existe predisposição para a mudança cultural, e para uma forma diferente de 

remunerar quem tem novas ideias de valor: 

“Esta mudança é mais cultural e isso eu acho que se vai fazer com a 

entrada de pessoas de outras culturas, com outras vivencias e outras 

experiencias e isso é uma preocupação grande que nós temos para fazer 

a curto prazo, que é fazer com que equipa da Vortal a todos os níveis em 

todas as equipas incorpore pessoas de outras nacionalidades”.( E2) 
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“As próprias empresas desde que não limitem as pessoas, mesmo sem 

processos estruturados para a inovação, basta que exista espaço para as 

pessoas sugerirem algumas coisas, podem melhorar o dia a dia”.(E2) 

“Vamos começar a ter pessoas que deixam de ter uma visão tão global 

do negócio e que passam a ter uma visão mais segmentada. Então se 

isso é assim então começa a surgir uma necessidade maior de termos 

definição de expectativas em termos de inovação, de termos métricas de 

inovação porque o contributo das pessoas deixou de ser um contributo 

de todos”.(E2)  

“Acho que nesta área se calhar o ciclo de vida da ideia é muito longo, 

torna-se eficaz arranjar mecanismos de dar reconhecimento, 

notoriedade à pessoa, valorizar a pessoa com ideias, mecanismos para 

deixar as pessoas expor as suas ideias num espaço público, basta isso 

para a pessoa se sentir ouvida”.( E3) 

A cultura de êxito da companhia, reflecte alguma intolerância ao insucesso que 
para permitir maior criatividade, pode ser mais flexível, mantendo o que os especialistas 
referem como um equilíbrio entre alinhamento e flexibilidade: 

“,ós não vivemos bem com o insucesso e portanto como não vivemos 

bem com o insucesso temos medo de arriscar, e isso vai perseguir-nos 

até ao resto da vida, um dia tentei fazer uma coisa e falhei…eh pá 

…correu mal…e se falhou sabe porque falhou e quando comparado com 

alguém que nunca falhou este sabe mais do que aquele, teve mais 

esforço e tem mais valor”. (E2) 

“É muito difícil lidar com o insucesso e isso acontece em todos os 

departamentos, então poucas lições se conseguem tirar claras para 

novas tendências, estamos muitas vezes a inventar a mesma coisa”. (E8) 

Um outro aspecto tem que ver com a formação; apesar do esforço da empresa 

para formar os seus profissionais ainda não houve um investimento consertado na 

formação para a inovação: 
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“,ão há nenhuma formação endereçada à inovação, não temos feito 

nada disso, acho que falta alguém que tenha este conhecimento teórico 

do que é a inovação, mas que o possa transformar numa estrutura que 

possa gerir o processo de inovação, aqui dentro da Vortal, acho que 

podemos melhorar, acho que temos que saber gerir este processo para 

poder tirar melhor partido das mentes todas que andam por aí”.(E3) 

“É uma coisa mais processual é preciso conhecer a quem nos dirigimos 

com o resultado da inovação, saber ouvir, ver interpretar os sinais, para 

isso ter estímulos e o primeiro estímulo é fazer sentir às pessoas que as 

coisas não estão bem e é preciso melhorar, como vou melhorar? Vou ver 

à minha volta e ver se posso ter ideias novas, inovação, não sei se há 

formação para isso (…) Claro que nem toda a gente tem formação, nem 

entendimento para saber dar uma ideia nova, temos de perceber que 

uma ideia nova não pode dizer que estamos todos caducos, a pessoa tem 

de ter uma visão e explicar que o que fazíamos ate agora era aquilo que 

podíamos fazer, que sabíamos fazer e que era a melhor maneira, tem de 

haver aqui um doseamento”.(E6) 

A velocidade a que se desenrolam os negócios, obriga a que se actue em 
simultâneo na exploração da capacidade de inovação dos produtos existentes e na 
exploração de criação de novos produtos, até para satisfazer o mercado externo, sente-se 
essa necessidade dentro da empresa, no entanto a capacidade interna é limitada:  

 “Temos que ter mais estabilidade, para a tal segunda linha poder sair 

da caixa e pensar, tem que se ter uma estrutura, com mais estabilidade, 

comecei por dizer que a tal inovação disruptiva não está totalmente 

consolidada ainda exige muito da estrutura, portanto se exige muito 

liberta pouca disponibilidade das pessoas, dessa segunda linha para 

poder sair dessa área. A inovação não é só de produtos e serviços é 

também de processos”. (E3)  

O próprio crescimento da empresa, pode trazer uma solução para esta questão, 

ao permitir maior capacidade de investimento facilitando a possibilidade de 

externalização de pelo menos parte da actividade de “exploration”. Desta forma a 
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investigação e a inovação pode ser feita cada vez mais com recurso a parceiros, ou até 

por via da participação numa empresa cujo objectivo seja a inovação e o lançamento de 

projectos de inovação conjuntos, com outras entidades, quer nacionais quer até 

estrangeiras:   

“Se eu tiver uma identidade autónoma posso á partida interagir mais 

com outras empresas eventualmente em termos de forma, facilitar 

também a criação de projectos com universidades e com outras 

empresas que não estejam directamente associadas á empresa mãe, que 

em termos de propaganda intelectual seja mais fácil de gerir a coisa e 

portanto que exista uma disponibilidade maior para apostar nessa 

inovação, por isso é que eu acho que essas equipas de inovação quando 

são vista como uma empresa à parte podem ter essa vantagem podem 

ser um pouco criadores de inovação que depois pode ser capitalizada 

junto de várias empresas e não apenas junto da empresa mãe, por outro 

lado podem sempre ser participadas por mais que uma empresa (…) 

Podemos estar a olhar para um conjunto de segmentos de cadeia de 

valor e podemos começar a olhar para outros ou podemos olhar para 

estes, numa perspectiva incremental e isso eu acredito que se faz com 

uma equipa, com uma equipa que tem de ser multidisciplinar, que deve 

ter fortes interacções com o exterior com as universidades ou com 

parceiros e essa equipa nós temo-la e é uma equipa que terá de ser 

reforçada á medida que o tempo e os projectos sejam executados (…) 

Essa pressão tem de sair de cima, isso é uma coisa que acontece ou não 

há mesmo inovação disruptiva, acho que é mesmo preciso assumir que é 

necessário investir com um risco elevadíssimo de aquilo não ter 

retorno.” (E2). 

“Conseguir de alguma forma um mix”cultural entre a cultura da 

empresa Vortal e depois a cultura dos países, mantendo a sua matriz em 

termos da organização, porque é o seu AD, mas sempre numa 

perspectiva de parceria entidades empresas com organizações nesses 

países”. (E9) 
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O crescimento da organização, obriga a melhor comunicação suportada em 
meios tecnológicos e em processos eficazes. Aqui também a internacionalização é vista 
como um motor que pode empurrar para a melhoria da comunicação em geral e em 
particular da respeitante à inovação, criando uma rede de comunicação interna e 
externa. 

“O que eu quereria montar era uma linha directa entre os cérebros das 

pessoas da Vortal e pessoas que a Vortal valoriza, enquanto inputs e 

cada vez que uma pessoa tiver uma reflexão isto fluísse 

automaticamente, de forma a que dissesse pensem nisto, ou guardem, 

pode ser útil…se isto pudesse ser à velocidade do nosso pensamento era 

assim… mas se disserem que é necessário escrever numa intranet, 

escrever…já não sei se fazia isso (…) Falta montar esses processos 

adequados á rede, os que temos são adequados a uma empresa 

confinada de paredes largas a empresa tem alguma dimensão, mas é 

uma empresa confinada a um espaço, onde a gente as pessoas se 

conhecem estão perto todas com a mesma linguagem, os nossos 

processos tem de ser adaptados a essa rede não é só uma rede de 

escritórios  e paredes da Vortal é uma rede externa e portanto todos os 

inputs que temos de parceiros externos sejam eles parceiros analista ou 

opinião makers  essa rede tem de ser adaptada”.(E1) 

“Aquilo que é pensado e que é do tipo inovação ou criatividade, tem que 

se ver onde pode ser aplicado, se é só em Portugal só em Espanha, se é 

só na unidade X ou Z de Portugal ou Espanha, ou seja; tem que haver  

uma interligação entre as pessoas se não vai-se sempre criar várias 

empresas (…) por vezes falta essa comunicação entre esses vários 

departamentos, seja a produção ou a tecnologia, seja o mercado, ou a 

gestão de produto ou marketing, ou seja sobre os cérebros, aqueles que 

têm as ideias mas que depois não as  trabalham tão bem com o real, com 

o mercado (…) mas esse caminho tem que ser melhorado essa 

interligação entre as ideias e o terreno, porque senão nem isso é fazível 

nem depois isso é transmissível. Conseguir a interligação entre as 

equipas obriga a comunicar melhor, hoje estamos melhor, temos uma 
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gestão de produto que não tínhamos, há um envolvimento das pessoas 

junto do mercado para recolher as ideias, para transformarem produtos, 

com reuniões entre todos (…) através de uma boa intranet através de 

uma boa comunicação interna, quero dizer agora que estamos a ir para 

fora interna a nível de todas as delegações nos outros países, não pode 

haver várias intranets, não pode haver várias comunicações tem que se 

criar uma empresa global, mas que é global e em que todos fazem parte 

de várias empresas, porque senão a criatividade que tem a pessoa que 

está em Portugal ou Espanha ou Reino Unido América se isso for em 

várias empresas é como com as unidades de negócio, por vezes têm-se 

ideias excelentes, que não se pensa que pode fazer falta ás outras 

unidades de negócios e não há essa comunicação, com a 

internacionalização mais difícil isto se torna, estamos longe uns dos 

outros, falamos diferentes línguas diferentes culturas ”.( E5) 

Um processo facilitado de recolha de ideias e tomada de decisão, pode assumir 
formas diferentes das tão aclamadas duplas estruturais e pode seguir um outro modelo, 
que também é defendido na revisão de literatura que se caracteriza pela grande 
participação por parte de todos e forte liderança da direcção nos processos de 
“exploitation” e “exploration”.  

 “Devia haver uma equipa com o “big picturer”, de todos os mercados 

apoiados pela administração, os recursos são limitados é preciso definir 

prioridades e isso também tem muito que ver com começar a imputar 

custos às unidades de negócio (…) podíamos ter um “pipe line” de 

ideias e projectos na área de inovação e depois ter uma comissão de 

análise, que decida o que é para avançar, o que fica em “stand by” e o 

que se fecha”. (E4) 

Outra oportunidade é a de rentabilizar mais o departamento de investigação e 
Desenvolvimento, que demonstrou poder contribuir significativamente com acções de 
“exploitation” e “exploration”, nos últimos dois anos: 

“Devia oficializar-se o departamento olhar para as pessoas com 

respeito, porque no fundo já provamos que somos capazes de fazer 

coisas giras, inovações incrementais ou mesmo disruptivas, como foi o 
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caso de alguns dos projectos que conseguimos criar(…) É preciso 

organizar as coisas e que as pessoas sejam realmente envolvidas e que 

seja criado um projecto interno, acho que sem conseguirmos que a 

inovação seja um processo de partilha dificilmente iremos para fora sem 

resolver as coisas cá dentro, é preciso criar essa metodologia organizar 

o processo, inovações internas, recolher opiniões e depois desse 

processo através de parcerias e de pessoas com boas relações que nos 

possam promover esse processo e criar esse processo, leva-lo para a 

internacionalização(…) Quando falamos de uma equipa de inovação é 

preciso ter espaço, se calhar posso ter aqui um colaborador que não faz 

nada durante um dia inteiro, mas que no final do dia tem uma ideia 

brilhante que pode render milhões”. (E7)  

 
5.6- A GESTÃO DE TOPO E A AMBIDEXTERIDADE 
 

Resolvi também, investigar a questão do papel da gestão de topo mais em 

detalhe pela sua importância, também aqui mais numa perspectiva percebida da 

Ambidexteridade. 

No inicio da empresa pode imaginar-se o trabalho necessário, para fazer vingar a 

iniciativa, mesmo com uma equipa pequena de gente muito jovem e com pouca 

experiencia. Contudo fez-se inovação quer continua quer disruptiva, principalmente a 

nível do processo e novos serviços: 

“Eu acho que no inicio ouvíamos bastante os clientes mas sobretudo a 

inovação interna e ao longo dos anos fomos fazendo alguns produtos 

internos com muito impacto por exemplo as “Boleias” e mesmo o 

Guaranting…”, (E6) 

A Ambidexteridade era mantida graças principalmente aos gestores que foram 

capazes de continuar a desempenhar as suas funções diárias e simultaneamente, criar 

inovação: 
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“O Top manegement; o António Lima 8.  o Paulo Bengala 9.  o Rui Dias 

Ferreira e o Miguel Sobral estavam muito ligados a tarefas 

operacionais, estavam a preparar a estratégia da empresa para o ano 

que vem e ao mesmo tempo faziam reuniões para apagar fogos. (E4) 

Com o crescimento da empresa houve mais um esforço de lançar um 
departamento que se ocupa-se mais da inovação disruptiva, o que veio a acontecer com 
êxito como já vimos, criado pelo que a investigação intitula; “ O Ambidextro da equipa 
sénior”, e como resultado da existência de objectivos comuns e boas relações entre os 
membros da direcção.  

 “É obvio dizer isso é assim porque as pessoas que lideraram esta 

empresa trouxeram e montaram isso, não compramos uma máquina de 

gerar inovação, á medida que a empresa cresce é preciso saber 

perpetuar essa ambição”. (E1) 

È comum a opinião dos especialistas em atribuir aos gestores a criação de um 

contexto que permita e incentive os colaboradores a usar o seu tempo, para tarefas de 

“exploitation” e “exploration” A actual direcção tem um caminho para a inovação, e 

existe algum alinhamento com esta visão. A condução da organização para a 

ambidexteridade requer a orientação da gestão de topo em matéria de transparência no 

acesso aos recursos, autonomia para tomar iniciativas, e de equidade e justiça nos 

processos de tomada de decisões. Existe este sentir muito alinhado com a opinião dos 

investigadores por parte da actual direcção:  

“Tem de haver alguma disponibilidade para mudar e isso é uma 

característica fundamental numa gestão de topo (…) predisposição 

muito grande para ouvir coisas que à partida até parecem que não 

fazem grande sentido e isso é critico, não só para implementar ideias 

que possam surgir mas para não tirar gás ás pessoas que 

proactivamente alimentam o fluxo de inovação (…) tem de haver esse 

espaço para obviamente mostrar que existe um caminho, que existe uma 

orientação mas deixar espaço ao mesmo tempo, para que a inovação 

                                                           
8 Administrador fundador da empresa que deixou a empresa em 1 de Julho de 2010.  

9 Administrador fundador da empresa que deixou a empresa em 1 de Janeiro de 2010. 
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não deixe de …que as pessoas não deixem de sentir que devem  

proactivamente fazer as coisas acontecer”. (E2) 

“Só há inovação disruptiva se forem criados processos e sobretudo 

espaços para as pessoas puderem ter essas ideias, sobretudo não terem 

vergonha de as apresentar e de haver alguém que tem o poder e tempo 

de escutar. Isto é a primeira coisa a criar. Depois de alguém ter uma 

ideia, tipicamente o que se faz é utilizar as técnicas que estão ao dispor 

da gestão, fazem-se estudos modelos de negócio e planos. Mas em acima 

disso esta empresa decide com o coração e intuição, senão não é preciso 

empresários”. (E1) 

Apesar da ideia de que as pessoas devem ter mais formação e estudar, não se 

trata propriamente de propiciar a investigação, mas antes no sentido de apoiar a tomada 

de decisão. O braço do “exploitation”, parece vir a ter mais musculo, há a intenção de 

ter uma inovação muito alinhada com o lucro, menos radical e arriscada: 

“A educação, esse é um aspecto muito importante, eu acredito no tipo de 

pessoas muito educadas, eu particularmente estudo muito, a paixão para 

aprender, gosto disso e há um conjunto de pessoas que gostam disso, 

não sei, se isso é tanto uma cultura tão geral da empresa, gostava que a 

empresa investisse mais em formação, é importante um individuo ser 

formado até para alimentar a intuição, mas depende como funciona os 

nossos cérebros não são todos iguais. ”. (E1)  

“E eu acho que esse é o maior desafio, em qualquer empresa quando se 

fala em termos de inovação, eu acho que há dois dogmas em relação á 

inovação que são aqueles que vingam mais quando se fala de inovação e 

que um deles tem havercom o facto de nem sempre se olhar para a 

inovação, para as pequenas coisas da inovação do dia a dia, e aqui 

estou a falar de inovação incremental”. (E2) 

“A ideia de inovação é sempre uma ideia de lucro para a sociedade, 

pode ser de lucro para a Vortal, ou para os vizinhos, ou lucro numa 

lógica de responsabilidade social. Inovação é fazer coisas melhores com 
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menos recursos isto é o conceito de inovação, tudo que sejam coisas 

diferentes, a maioria das pessoas não entende como inovação”. (E1) 

“O outro dogma é que a inovação disruptiva é muito difícil de se 

conseguir e é! Acho que é por duas razões, a primeira porque é cara e 

tem risco, uma coisa que é cara e tem risco á partida não estimula muita 

gente a pensar nela e a segunda é que …(e aqui falo mais em relação á 

cultura portuguesa, que enfim, é a conheço melhor mas que vou tendo 

algumas referências internacionais) é que nós não vivemos bem com o 

insucesso”. E2 

Embora a visão da direcção, pareça conhecer o rumo para liderar para a 
Ambidexteridade no entanto a opinião de outros colaboradores é de que não se está a 
por a teoria em prática, quer no processo, quer na forma, existe a ideia de que o 
alinhamento é conseguido, mas existe pouca flexibilidade e falta de conhecimento do 
rumo, da estratégia: 

  “Pode separar-se estilos, mas isso depende do Topmanagement , ou 

preferia que fossem estilos menos militares mais sábios, mas é preciso 

criar este desconforto nas pessoas senão ninguém quer mudar”. (E3) 

“,ão lidera a inovação, simplesmente reage consoante se há 

oportunidades ou não e depois essa reacção muitas das vezes até pode 

ser imprevisível e acho que isso faz com que não haja nenhuma forma de 

incentivar a inovação ou pelo contrário, não há inovação, depois não há 

métricas, e acaba por parecer que é uma roda livre, ou a inovação por si 

só aparece, oportunidades tecnológicas, ou então não há formas de a 

realizar porque há um foco muito grande na parte operacional.  

 “ Melhor comunicação perante as outras pessoas da estratégica, 

porque a estratégia fica muitas vezes na alta direcção (…) As pessoas 

devem saber para onde a empresa quer ir, para que mercados quer ir. 

Falta na minha opinião melhor comunicação e maior divulgação, quer 

para onde ir e o que quer fazer, quer do que já fez o que está em curso”. 

(E5) 
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“Comunicação da estratégia, de objectivos, o que é que se espera, até 

para se conseguir perceber onde se pode ajudar”. (E8) 

“A gestão de topo até vê a luz ao fundo do túnel mas depois…não 

consegue mostra o caminho, essa é a função da gestão de topo (…) 

,este momento estamos longe de qualquer pessoa poder contribuir para 

a inovação e isso não é só criar um novo produto ou serviço (…) a 

inovação está longe do seu trabalho, (das pessoas), dificilmente se 

envolvem, estão a fazer as suas tarefas diárias e dificilmente vão trazer 

algo de bom”. (E7) 

 “Sinto,  é que tivemos uma equipa pequena que foi um caso de sucesso e 

que consegui trazer inovações disruptivas eu não sei até que ponto neste 

momento as pessoas que estão envolvidas na inovação serão capazes de 

o fazer, porque o processo de inovação não tem uma receita nem 

horário, nasce na relação que somos capazes de criar com as outras 

pessoas, da curiosidade, nasce da pró-actividade; a pessoa ser capaz de 

ter iniciativa e ser capaz de criar e isso nasce das pessoas e não de um 

protocolo ou de uma metodologia, acho que já fomos capazes olhando 

para a equipa neste momento tenho duvidas”. (E7) 

 

6 – CO�SIDERAÇÕES FI�AIS. 
 

O objectivo do presente capítulo é o de fazer a síntese das principais conclusões 

da investigação e referenciar as suas limitações, não deixando de fora a possibilidade de 

contribuir com sugestões para a investigação futura. 

Este estudo procurou apreender a forma como a Vortal foi durante estes anos 

capaz de criar ambidexteridade e alcançar níveis de “ explointing” e “exploring”, 

consubstanciados com resultados positivos na inovação incremental e descontínua, 

traduzidos em forte crescimento da empresa. 

A minha atenção sobre este tema nasceu de uma proposta do professor Manuel Graça, 

meu orientador, que logo colheu o maior interesse da minha parte, com efeito; depois de 
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ter dirigido uma empresa como a Vortal, ainda hoje me intrigo com a quantidade de 

inovações que fomos capazes de criar e implementar e o facto de ter em estudo um 

modelo que sustente e caracterize este tipo de organização foi para mim quase uma 

forma de adquirir autoconhecimento. Paralelamente, o estudo da ambidexteridade tem 

vindo a crescer em interesse, porque procura explicações para os mais variados temas 

da gestão moderna, como por exemplo; a gestão da inovação e tecnologia, gestão 

estratégica da inovação, gestão tecnológica, teoria da organização da adaptação e 

aprendizagem organizacional, do comportamento organizacional e até mesmo como um 

modelo para a melhoria do desempenho das empresas. 

A perspectiva da ambidexteridade em análise é a do tipo percebida, pelo que me 

centrei em procurar entender o estado da ambidexteridade e em que medida a empresa a 

incrementa a partir das acções de “ explointing” e “exploring”. 

Tomei como objectivos específicos tendo em conta o universo de actuação da empresa 

Vortal procurar entender; os antecedentes da ambidexteridade, a forma como a empresa 

gera  “exploitation” e “exploration”, como se relacionam estas duas acções, as visões 

para incrementar a ambidexteridade, e o papel da gestão de topo para a sua persecução. 

Da análise dos dados recolhidos pode sintetizar-se as seguintes ideias; os 

resultados financeiros da empresa são muito positivos, o seu crescimento é reconhecido 

internacionalmente e o seu tamanho passou de 6 pessoas para 100 em 10 anos. 

A investigação tem conceptualizado inúmeras teorias e consequências, mas de 

facto o que se entende como mais mensurável é o desempenho medido pelo crescimento 

financeiro e dimensão da empresa, e neste ponto de vista acho que a palavra para 

classificar o desempenho da empresa é; excelente! 

Do ponto de vista da análise dos antecedentes é preciso referir que se trata de 

uma empresa muito jovem que nasceu em 2000 e que está praticamente no “agora”, o 

histórico é rico mas curto. Procurei iniciar o estudo identificando antecedentes de 

ambidexteridade, baseado na literatura identifiquei três antecedentes principais a que eu 

acrescentei um quarto que tem que ver com o facto da própia empresa resultar ela 

própia de uma inovação disruptiva, criada para montar um negócio novo, que não 

existia. 
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O primeiro factor em estudo foi o contexto organizacional, onde se incorporam 

as condições ligadas à estrutura da organização, às competências dos seus recursos, aos 

processos e à cultura, sistemas de incentivos, entre outros. 

As pessoas têm a perspectiva comum de que a empresa está sempre a mudar em 

termos estruturais quer em termos de recursos quer em processos, à procura de se 

adequar ao negócio que ela própria foi criando, os seus quadros muito jovens tiveram 

uma rápida exposição e tiveram que atingir a maturidade profissional muito sedo 

facilitando as capacidades de análise e de criatividade, mantendo níveis muito baixos de 

resistência à mudança. 

Do ponto de vista cultural é comum uma forte cultura de inovação, as pessoas 

gostam e procuram inovação, porque está na sua génese a vontade de fazer diferente, de 

ser diferente, de encontrar e explorar a melhor forma de fazer. A resistência à mudança 

é reduzida; muda-se muito e de forma rápida sendo esta perspectiva comportamental 

muito facilitadora da capacidade de alinhamento e adaptabilidade, permitindo executar 

tarefas diversas, quer as rotineiras, quer as não rotineiras. 

A empresa é também reconhecidamente informal aberta a novas ideias, onde 

existe um ambiente de trabalho cooperativo, e as pessoas se sentem motivadas. 

No que diz respeito aos sistemas de incentivos, a empresa não teve directamente em 

conta métricas para quem acrescentava ideia inovadoras, mas a empresa era pequena,  

os líderes conheciam bem as pessoas que eram compensados no factor qualitativo do 

prémio. 

Do ponto de vista organizacional entendem-se que se reúnem um conjunto de 

identicadores facilitadores de ambidexteridade.  

O segundo factor é a existência ou não de estruturas empresariais duplas, 

garantindo o desenvolvimento de modelos onde as unidades se podem dedicar 

diferenciadamente a “exploiting”, ou “exploration”, mantendo o equilíbrio entre as 

unidades. Neste sentido inicialmente dada a dimensão da empresa o desdobramento era 

feito pelas pessoas, que tinham a seu cargo a inovação continua e disruptiva, mais tarde 

em 2008 foi criada uma área destinada à inovação, claramente uma estrutura dupla, para 

contribuir essencialmente para as acções de “exploration” de forma mais equilibrada. 

O terceiro factor analisado investigou as características da equipa gestora, que 

deve ser capaz de líderar a ambidexteridade. Na fase inicial em que a equipa era 
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pequena a Direcção da empresa estava muito perto das pessoas participando 

activamente de tudo o que se fazia e líderando o caminho, introduzindo disciplina e 

tensão que incentivava a mudança por via do desconforto da criação de um sentimento 

latente de fazer mais e melhor. Por outro lado havia um certo apoio social apoiando 

quem trazia ideias, criando a confiança necessária para que as pessoas as partilhassem. 

Com o crescimento da empresa essa proximidade foi-se perdendo e existem opiniões de 

que a as novas ideias são pouco apoiadas e a inovação é pouco reconhecida.  

E por ultimo o quarto factor; ser a própria empresa constituída para implementar 

uma inovação disruptiva. A forte necessidade de consolidar o negócio constituiu o 

motor da inovação contínua e consequentemente criou um círculo, que deu origem por 

sua vez a inovação disruptiva. 

O arranque da empresa e os anos subsequentes foram claramente uma 

experiencia de “exploitation” e “exploration”, que montou as bases para o crescimento 

da companhia. 

O segundo objectivo específico debruçou-se sobre a forma como a empresa 

através da sua actividade e do seu relacionamento com o mercado, foi desenvolvendo 

acções de “exploitation”, tendo para o efeito procurado investigar a existência de 

aperfeiçoamento experimental e reutilização do conhecimento existente. Conclui que se 

criaram relações com o mercado que permitiram grande dinamismo de inovação 

incremental por via das acções de “explotation”, nasceram novos vários serviços e 

funcionalidades, a reutilização do conhecimento existente fazia-se não só na replicação 

dos processos de implementação nos diferentes clientes, mas também na progressão em 

novas funcionalidades ou serviços.  

No que diz respeito à pesquisa sobre a “exploration”, procurei investigar os seus 

resultados, com o objectivo de identificar a sua ocorrência e a forma assumida na 

organização. Denotou-se maior dificuldade em desenvolver tarefas de “exploration”, 

muito devido a constrangimento de recursos humanos, que vimos, não tinham uma 

recompensa directa por via desta actividade, ainda assim foram lançados vários 

produtos com cariz bastante mais inclinado para a discontinuidade, o que viria a ser 

reforçado com a constituição do novo departamento de Investigação e 

Desenvolvimento, a actividade desta equipa foi um exemplo de “exploration”, 

reconhecido, demonstrando à organização que apesar da aparente dificuldade em 
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continuar a inovar isso era possível e até de forma disruptiva. Surge agora por outro 

lado um novo obstáculo à “exploration”; o lançamento de uma campanha para a 

internacionalização, que à partida poderia pensar-se poder ser um catalisador, mas 

devido ao consumo de recursos humanos e financeiros pode vir a estagnar um pouco o 

desenvolvimento de novos projectos mais arriscados. 

Um outro objectivo específico que entendi importante foi investigar o equilíbrio 

entre “exploitation” e “exploration”. Na Vortal o arranque inicial, foi uma fase de 

inovação fortemente disruptiva, com o lançamento da empresa e do seu negócio, 

inovação que foi sendo fortalecida pelo efeito de várias mas pequenas inovações 

contínuas, mas que pouco a pouco foi perdendo força, a criação da nova equipa de 

Investigação e Desenvolvimento, veio trazer alguma simultaneidade de acções de 

“exploitation” e “exploration”, muito sustentada por uma liderança forte e pela 

dedicação exclusiva de recursos. Apesar do sucesso do departamento de Investigação e 

Desenvolvimento em criar e lançar novos projectos, a organização manteve visões 

diferentes quanto ao interesse real em explorar essas novas oportunidades, por entender 

que o nivel de serviço actual é suficiente para satisfazer os seus clientes. 

Conclui-se que as acções de “exploration” e “exploitation” nem sempre aconteceram 

com simultaneidade, e equilíbrio, tendo sido na minha opinião dado maior destaque à 

“exploitation”. Podendo caso não se alterem as circunstâncias por via de maior apoio a 

ideias disruptivas a empresa perder a sua capacidade de criar “exploration” e produzir 

aquilo que alguns autores chamam de “competence trap”, ou seja como só têm a 

componente de “expoitation”, podem estar a inventar a lupa, não sabendo que já existe 

o microscópio.  

Não quis deixar de me debruçar no estudo sobre que factores poderiam 

constituir oportunidades para a ambidexteridade, curiosamente o aspecto da 

internacionalização que pode ser uma fraqueza por consumir recursos, pode ser também 

uma força. A internacionalização trará novas culturas, que facilitarão a coexistência de 

múltiplas estruturas e processos, dentro da mesma empresa. Para alguns autores esta é 

de per si uma oportunidade excelente para incrementar a Ambidexteridade, uma vez que 

este factor pode fomentar o exercício de inovar incrementalmente e também de forma 

descontínua.  
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A capacidade da empresa funcionar em mercados maduros, como neste caso o 

nacional, onde as vertentes críticas são custo e inovação incremental e simultaneamente 

avançar para mercados emergentes, onde a tónica é a velocidade, flexibilidade e 

experimentação, são apontados como catalisadores de ambidexteridade. Esta 

oportunidade pode ser ainda um motivo excelente para repensar a organização, desde os 

seus processos, a cultura e o sistema de incentivos, à prolificação de novas ideias, 

aproveitando mais o valor dos recursos da empresa e encarando a inovação como o 

resultado de um efeito de rede. 

È consensual a oportunidade para melhorar a cultura intolerante ao erro, a 

formação foi também um aspecto analisado, permitindo a reflexão sobre a necessidade 

de formação para a inovação,   

Admite-se também para mitigar as limitações de capacidade de recursos 

internos, para dar resposta à velocidade que os novos negócios vão exigir, a 

possibilidade de externalização de pelo menos parte da actividade de “exploration”. 

Desta forma a investigação e a inovação pode ser feita cada vez mais com recurso a 

parceiros, ou até por via da participação numa empresa cujo objectivo seja a inovação e 

o lançamento de projectos de inovação conjuntos, com outras entidades quer nacionais 

quer até estrangeiras.   

O crescimento da organização vai obrigar a melhor comunicação quer 

relativamente às formas e processos, quer aos meios, criando uma rede de comunicação 

interna e externa. 

Pode ser montado um processo facilitador de recolha de ideias e tomada de 

decisão, caracterizado pela grande participação de todos e forte liderança da direcção 

nos processos de “exploitation” e “exploration”.  

Outra oportunidade é a de rentabilizar mais o departamento de Investigação e 

Desenvolvimento, que demonstrou poder contribuir significativamente com acções de 

“exploitation” e “exploration”, nos últimos dois anos. 

Por último investiguei ainda o papel da gestão de topo, também aqui no que 

respeita à perspectiva percebida da ambidexteridade. 

No inicio da empresa a ambidexteridade era mantida graças principalmente aos 

gestores que foram capazes de continuar a desempenhar as suas funções diárias e 

simultaneamente, criar inovação, com o crescimento da empresa houve um esforço de 
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lançar um departamento que se ocupa-se mais da inovação disruptiva, o que veio a 

acontecer com êxito como já vimos, resultado da existência de objectivos comuns e 

boas relações entre os membros da direcção, criado pelo que a investigação intitula; “ O 

Ambidextro da equipa sénior”.  

A actual direcção tem um caminho em mente para a inovação, e existe algum 

alinhamento com esta visão ambidextra. A condução da organização para a 

ambidexteridade requer a orientação da gestão de topo em matéria de transparência no 

acesso aos recursos, autonomia para tomar iniciativas, e de equidade e justiça nos 

processos de tomada de decisões. Existe este sentir muito alinhado com a opinião dos 

investigadores por parte da actual da direcção, no entanto a opinião que reside fora da 

equipa gestora é de que não se está a pôr a teoria em prática, quer no processo, quer na 

forma, existe a ideia de que o alinhamento é conseguido, mas com pouca flexibilidade e 

falta de conhecimento do rumo, da estratégia, por parte das pessoas, havendo aqui 

claramente muito trabalho para fazer. 

È importante referir que a dimensão da amostra foi reduzida, (nove entrevistas 

semi-estruturadas), no entanto as pessoas em causa foram escolhidas cirurgicamente, 

graças ao profundo conhecimento que tenho da organização, tratando-se na sua maioria 

de membros da direcção, gestores das unidades de negócio e seniores muito experientes, 

nas suas áreas. Entendo que a recolha foi muito rica em conteúdo e qualidade e que a 

informação obtida no âmbito da empresa, dificilmente seria beneficiada com maior 

número de entrevistas, penso que os resultados obtidos foram muito interessantes e 

podem trazer elações úteis à pesquisa. 

Procurei reduzir a minha influência nas pessoas e nos dados, que o meu 

conhecimento da realidade da empresa podia provocar, julgo que foi conseguida, essa 

isenção e que o presente estudo pode ser muito interessante para conhecer melhor a 

realidade da ambidexteridade, particularmente por ser certamente a primeiro 

investigação do género numa empresa nacional, ela própria um recurso raro e difícil de 

imitar porque é líder num negócio, que mesmo a nível mundial ainda está a ser 

inventado. 

Considerando o papel que desempenhei na empresa durante estes últimos quase 

dez anos, não quis deixar de tecer algumas considerações breves, para reflexão sobre as 

perspectivas futuras da companhia à luz da visão ambidextra:  
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A Vortal é uma empresa de sucesso em que acredito, mas enfrenta actualmente 

um desafio crítico, precisa de crescer e só o pode fazer expandindo a sua actividade 

internacionalmente, o mercado nacional é pequeno, a concorrência começa a fazer-se 

sentir no que respeita aos mercados públicos, enquanto o mercado da construção, 

atravessa águas turbulentas, face à crise que se instalou na construção civil desde 2000 e 

que até à data não parou de se agravar. A Vortal não é uma excepção; como empresa 

tecnológica a pressão para inovar nunca foi tão sentida, é preciso rapidamente olhar para 

o curto prazo e para o mercado interno e procurar desenvolver tarefas de “exploitation”, 

capazes de aumentar a rentabilidade, melhorando processos; de parceria, de vendas, de 

atendimento aos clientes, melhorar qualidade dos serviços, refazer modelos de negócio 

e Marketing, assegurar fidelização, na prática fazer continuar a crescer a curva S da 

inovação, (Foster, 1986). È importante não perder terreno em Portugal, criar maiores 

barreiras à concorrência nacional e estrangeira e não esquecer que é a operação nacional 

que suporta o investimento. Se a opção for considerar que o produto que existe tal como 

está ainda tem muito que dar, o seu ciclo de vida vai esgotar-se, podendo criar-se uma 

“competence trap”; pensar que se tem uns excelentes suspensórios e não dar conta que 

já existe o cinto. 

É portanto preciso apoiar um pé na “exploitation”, mas avançar rapidamente 

com o outro pé na “exploration”, avançando para novas oportunidades de forma 

disruptiva, aproveitando novos canais, novos parceiros, novas tecnologias e mercados. 

As formas actuais são demasiado lentas no que respeita à internacionalização, se não 

forem modelos radicais, as empresas tecnológicas incumbentes vão avançar para o 

negócio e criar barreiras à entrada da Vortal nesses países. 

À medida que o ciclo de vida dos produtos cresce, vai sendo cada vez mais 

difícil à empresa inovar, porque o “Know-how” interno é limitado, é preciso procurar 

esses recursos fora, constituindo uma pequena empresa ou um grupo de trabalho 

pluridisciplinar multinacional, fora da organização com parceiros, com novas ideias, 

validadas pelo conhecimento internacional destes mercados e depois é preciso criar uma 

estrutura dupla, que suporte a realização destas inovações e as explore eficazmente, com 

recursos complementares aos da Vortal ou criando outras empresas. 

Devem ser tidas em conta as oportunidades já criadas pelos novos projectos em 

curso pelo departamento de I&D, onde participam algumas das entidades mais 
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reputadas do país e sem dúvida, algumas das nossas mentes mais brilhantes, (não 

estarão certamente todos errados). Urge criar a dupla organização que apoie a fase de 

refinamento do modelo de negócio e “roll out”, destes novos produtos, o que pode 

acontecer por criação de novas empresas, com parceiros, com externalidades positivas 

para a Vortal. 

Por último ter em conta as pessoas, aproveitar as suas ideias, comunicar a 

estratégia para a inovação, valorizar a inovação reconhecendo os colaboradores geniais 

e establecendo canais de comunicação oficiais e eficazes. 

Esta investigação pode ser estendida às restantes dimensões da ambidexteridade, 

nomeadamente no que respeita às componentes estrutural e comportamental, seria ainda 

muito interessante reanalisar a empresa num futuro em que o processo de 

internacionalização tenha dado frutos, para avaliar o impacto deste desafio nas acções 

de “exploitation” e “exploration” e consequentemente na ambidexteridade da empresa, 

procurando contribuir ainda, para decifrar a forma como o equilíbrio entre 

“exploitation” e “exploration”, pode ser obtido. 
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