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Resumo 

A dissertação apresentada consiste na análise e modelação de processos de gestão da 

inovação e enquadra-se no projecto i9Source, que tem a Faculdade de Engenharia (FEUP) e a 

Inova+ como parte integrante do consórcio.  

Os principais objectivos deste trabalho passam por contribuir para o desenvolvimento de 

uma metodologia de análise e síntese do Sistema de Gestão da Inovação (SGI) e para a análise 

e especificação do SGI desenvolvido no âmbito do projecto. 

Para a realização deste projecto começou-se por efectuar uma pesquisa bibliográfica 

sobre Gestão de Inovação a fim de elaborar o estado da arte. De seguida, foi apresentada 

uma metodologia de implementação do SGI e descrita a metodologia desenvolvida no Projecto 

i9Source. 

Posteriormente, foi apresentado o caso de estudo, que incidiu sobre a unidade de 

Research & Technical Development (RTD) da Inova+ e efectuada a descrição do mapa de 

processos associado.  

Seguidamente, procedeu-se à definição e especificação dos processos de Vigilância e de 

gestão de Ideias, Desafios e Oportunidades (IDO‟s), particularmente aos processos de Gestão 

de Ideias. Para estas duas áreas, foram ainda definidas as interfaces para o SGI, sendo este 

um dos principais outputs do trabalho juntamente com a modelação e descrição dos processos 

identificados. 

Por fim, procedeu-se à análise e avaliação do trabalho efectuado e indicaram-se as 

perspectivas de desenvolvimento futuro. 
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Abstract 

The current thesis is the analysis and modeling of processes of innovation management 

and is part of the project i9Source, a consortium between the Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP) and Inova +. 

The main objectives of this thesis are to contribute to the development of a methodology 

for analysis and synthesis of the Management Innovation System (MIS) and to contribute to the 

analysis and specification of MIS developed under the project. 

For this project we started by making a bibliographical research on the Management of 

Innovation in order to develop the state of the art. The next steps were to present a 

methodology for implementation of SGI and the description of the methodology developed in 

Project i9Source. 

After this the case study was presented. It focused on the unity of Research & Technical 

Development (RTD) of Inova +. It was also made a description of the process map associated. 

This was proceeded by the definition and specification of the processes of surveillance and 

management of Ideas, Challenges and Opportunities (ICO's), particularly the management 

ideas processes. For these two areas it were also set the interfaces of the MIS, which is one of 

the main outputs of modeling work and processes identification description. 

Finally, we proceeded to analyze and evaluate the work performance and identify the 

prospects for future development. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo vai ser efectuada a introdução ao projecto desenvolvido, iniciando-se essa 

introdução através da apresentação do enquadramento e motivação. Seguidamente foi 

efectuada a descrição dos objectivos e da metodologia adoptada. Por fim, foi apresentada a 

organização do documento. 

 

 

1.1 - Enquadramento e Motivação 

A ciência foi a actividade que teve o impacto mais amplo e mais profundo na sociedade 

moderna, mudando a forma como vemos as coisas através da explicação do seu porquê e 

razão de ser. 

O progresso científico na economia tem sido vasto, dado que os serviços cada vez mais 

dependem da utilização da tecnologia, principalmente dos sistemas de informação. Numa 

sociedade onde o dinheiro e o crescimento económico são os principais indicadores 

económicos é comum responsabilizar a ciência como principal impulsionador dos mesmos, 

justificando assim o investimento em tecnologia e inovação. No entanto há que ter em 

atenção que não se deve exagerar relativamente às expectativas resultantes do impacto 

directo da ciência em matéria de inovação nem subestimar outras fontes de inovação. [1] 

A inovação resulta dos esforços de um conjunto de pessoas ou de uma organização para 

desenvolver novos produtos, serviços, modelos de negócios ou processos que acrescentem 

valor às suas actividades. A inovação é mais do que uma invenção, tendo obrigação de provar 

o seu valor no mercado. [2] 

Medir a inovação é uma tarefa difícil devido ao âmbito alargado das actividades 

inovadoras, sendo que o principal output resultante de um processo de inovação é o sucesso 

da organização em que esta se insere. No mundo empresarial existem alguns indicadores 

quantitativos que podem ser associados ao sucesso da inovação. Apesar destes não poderem 

ser directamente associados ao grau de inovação da organização, podem constituir uma boa 
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correlação entre o seu desenvolvimento e o investimento em inovação. São disto exemplo os 

lucros, a quota de mercado, a produtividade, entre outros. [2] 

“A inovação não deve ser vista como algo fortuito ou ocasional, já que é necessário criar 

mecanismos de gestão da tecnologia e da inovação que envolvam o processo de 

desenvolvimento tecnológico, a aplicação da tecnologia em produtos ou processos e a 

adopção e difusão tecnológica nas organizações”. [2] 

A gestão da tecnologia e da inovação é uma nova área de conhecimentos que combina 

elementos das áreas da engenharia industrial com técnicas de gestão. Estes conhecimentos 

são necessários às empresas para que possam maximizar os benefícios no uso da tecnologia 

bem como no seu desenvolvimento, criando assim condições para uma maior competitividade 

no mercado. 

Esta dissertação terá o seu foco na análise e modelação dos processos de gestão de 

Inovação, com especial atenção para os processos de Vigilância e Gestão de Ideias, Desafios e 

Oportunidades (IDO‟s). A Vigilância e os IDO‟s são parte integrante dos projectos de IDI 

desenvolvidos no projecto i9Source e da empresa que serviu de caso de estudo para esta 

dissertação. 

O projecto i9Source “é um projecto colaborativo de I&D com duração de dois anos 

promovido por três organizações que acreditam na sistematização e formalização de práticas 

de gestão de I&D e Inovação, como fazendo parte do ADN das empresas.” [3] 

Apesar da existência de normas que permitem a certificação do sistema de gestão de IDI 

das empresas (NP4457:2007) e de muitas das empresas possuírem práticas de gestão de I&D e 

Inovação, verifica-se que não as adoptam de forma sistemática e formal, impedindo a sua 

correcta monitorização e controlo quer dos recursos utilizados quer dos resultados obtidos. O 

projectos i9Source vai ser desenvolvido tendo como base estes dois factores. [3] 

Os objectivos do projecto passam por: [4] 

 Promover a implementação de práticas de Gestão da Inovação junto das empresas 

tendo por base o paradigma Open Innovation. Estas práticas passam pela integração 

 e abertura da empresa a todos os seus colaboradores “através da identificação de 

ideias com potencial para a empresa e pela concretização de novos produtos ou 

serviços através de projectos de IDI”. 

 Desenvolver uma plataforma informática que possa ser interligada com outros 

sistemas de informação existentes na empresa que permita suportar as práticas de 

Inovação aberta, o sistema de gestão de IDI de acordo com as normas em vigor. 

 

O consórcio do projecto é constituído pela Inova+, pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP) e pela Sistrade. Mais informações sobre o consórcio podem ser 

encontradas em anexo. 

1.2 - Objectivos e Metodologia 

 

Este projecto tem por objectivo contribuir para a análise e modelação de processos de 

gestão da inovação e para a análise e especificação do SGI piloto desenvolvido no projecto 

i9Source. Pretende-se ainda efectuar o levantamento de modelos e processos no âmbito da 

gestão da inovação de forma a criar uma base de conhecimento que suporte a aplicação da 

metodologia utilizada no projecto i9Source na análise e síntese do SGI. Faz também parte dos 
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objectivos a análise e especificação dos processos de Vigilância e Gestão de Ideias do Sistema 

de Gestão da Inovação piloto desenvolvido no âmbito do projecto. Esta especificação vai ter 

como ponto de partida a unidade de Research & Technical Development (RTD) da Inova+, que 

vai ser utilizada como caso de estudo. 

Relativamente à metodologia utilizada para atingir os objectivos propostos, começou-se 

por efectuar levantamento do estado da arte através de uma pesquisa bibliográfica em torno 

da gestão da inovação, dos modelos de inovação e dos processos associados. Foram ainda 

realizadas pesquisas sobre indicadores de desempenho e formas de representação de 

processos.  

Após a realização do levantamento do estado da arte, foi desenvolvida uma metodologia 

de implementação do SGI em função da pesquisa bibliográfica efectuada e do modelo de 

implementação do SGI desenvolvido no âmbito do projecto i9Source.  

Tendo como base a metodologia desenvolvida, passou-se à sua aplicação ao caso de 

estudo abordado. Da sua aplicação resultou a definição do modelo de inovação, do mapa de 

processos e do modelo de domínio do caso de estudo abordado. 

Concluída a metodologia de implementação e a definição do modelo de inovação, passou-

se à especificação e definição dos processos relacionados com a Vigilância e a Gestão de 

Ideias. Definidos estes processos, procedeu-se à identificação das Users Stories respectivas e 

ao esboço das interfaces para o sistema de suporte (SGI) da Vigilância e Gestão de Ideias. 

 

1.3 - Organização da Dissertação 

 

O presente trabalho, cujo tema visa a análise e modelação de processos de gestão da 

inovação está organizado em sete capítulos. 

O primeiro capítulo destina-se à apresentação da dissertação, onde é são elaborados 

enquadramento e a motivação, os objectivos e a metodologia e a organização da dissertação. 

Após o capítulo de introdução, segue-se o capítulo onde é efectuada a pesquisa 

bibliográfica para dar a conhecer o estado da arte relacionado com a gestão da inovação. 

Aqui, identificaram-se conceitos e definições e apresentaram-se ferramentas de suporte. 

No terceiro capítulo é efectuada uma descrição e introdução ao Sistema de Gestão da 

Inovação e apresentada uma metodologia de desenvolvimento do mesmo e das diversas fases 

que o compõem. Numa segunda parte, é apresentada a metodologia de desenvolvimento 

adoptada no projecto i9Sourec e uma caracterização das fases que o compõem. 

O quarto capítulo destina-se à apresentação do caso de estudo abordado para a 

realização da dissertação. É ainda apresentado o modelo de inovação, o mapa de processos e 

o modelo de domínio relativo à da unidade de Research & Technical Development (RTD) da 

Inova+, que vai servir como caso de estudo. 

O quinto capítulo é dedicado ao processo de Vigilância. Aqui é efectuada uma 

caracterização e identificação dos objectivos e dos tipos de Vigilância e uma descrição dos 

processos identificados. São também definidos indicadores de desempenho, Users Stories e 

desenhadas as interfaces do SGI. 

O capítulo seis, à semelhança do capítulo cinco, apresenta uma estrutura idêntica para a 

Gestão de Ideias. É também elaborada uma descrição do processo de gestão de ideias, dos 

seus objectivos e dos vários tipos de processos identificados. São também abordados 
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indicadores de desempenho e Users Stories, assim como são definidas as interfaces para o 

sistema de suporte à Gestão das Ideias. 

No sétimo e último capítulo são elaboradas as conclusões do trabalho realizado, as suas 

implicações e as perspectivas de desenvolvimento futuro.  

Para finalizar, são apresentadas as referências bibliográficas que serviram de suporte à 

realização desta dissertação e os anexos que contém informação sobre as interfaces e alguns 

modelos que não foram incluídos no corpo da dissertação. 

 

1.4 - Síntese 

 

No decorrer deste capítulo foi efectuada uma introdução ao projecto a desenvolver. Essa 

introdução iniciou-se através da realização do enquadramento e da motivação para a 

realização da dissertação. De seguida, foi efectuada a descrição dos objectivos e da 

metodologia utilizada para a realização do projecto. Por fim, apresentou-se a estrutura deste 

documento e a organização dos capítulos que o compõem. 

No Capítulo 2 será efectuado um levantamento do estado da arte relacionado com a 

Gestão da Inovação. 
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Capítulo 2  

 

Estado da Arte 

Para elaborar o estado da arte referente aos temas abordados, nomeadamente a gestão 

de IDI, é necessário abordar um conjunto de tópicos capazes de cobrir todas as áreas 

abrangidas: 

 Modelos de referência descritivos e prescritivos capazes de modelar as áreas 

abrangidas durante a tese, tendo como referência o Modelo da Cadeia de Valor das 

Actividades de IDI [5], a norma portuguesa de Gestão da Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação [6], o projecto i9Source [3], a análise feita por Kline e 

Rosenberg no artigo “An overview of innovation.” [7], entre outros; 

 Indicadores de desempenho relativos às actividades IDI; 

 Modelos de representação que possam descrever os processos principalmente os 

modelos de Swimlane e do tipo Matriz; 

2.1 - Termos e Definições 

 

Nesta secção serão abordados alguns termos e definições importantes no âmbito da 

dissertação. 

 

2.1.1 - Inovação e Tipos de Inovação 

O conceito de inovação baseia-se no princípio de criação de valor, a partir da 

identificação e exploração de oportunidades de mudança. [5] 

Pode definir-se Inovação como a implementação de uma nova ou significativamente 

melhora da solução para a empresa, novo produto, processo, método organizacional ou de 

marketing, com o objectivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar a performance, 

ou o conhecimento. [5] 

Segundo o Manual de OSLO [8], a inovação pode ser diferenciada em quatro tipos: 

 Inovação no Produto – introdução de novos produtos ou serviços ou introdução de 

melhorias significativas nos produtos ou serviços existentes; 
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 Inovação no Processo – introdução de novos processos ou reformulação dos processos 

existentes, podendo incluir a introdução de técnicas, equipamentos ou software; 

 Inovação Organizacional – introdução de novos métodos organizacionais na prática do 

negócio, organização do trabalho e/ou relações externas (melhorar a partilha de 

conhecimento e aprendizagem; introdução de sistemas de gestão para a gestão da 

produção ou de operações; conferir maior autonomia aos funcionários – pode ser 

efectuado través da descentralização e responsabilização dos funcionários); 

 Inovação de Marketing – introdução de novos métodos de marketing que envolvam 

melhorias no design do produto, embalagem, preço, distribuição e promoção e 

apresentam um carácter mais inovador do que as acções comuns. As inovações de 

Marketing podem ser de quatro tipos: 

o Inovações de marketing do produto; 

o Novos métodos de marketing em distribuição; 

o Novos métodos de marketing em promoção de produtos; 

o Inovação de marketing do preço. 

 

2.1.2 - Actividades de Inovação 

“Todas as actividades de carácter tecnológico, científico e comercial, incluindo 

investimento em novo conhecimento, direccionado para a implementação de inovações.” [8] 

Estas actividades podem ser originalmente inovadoras ou contribuírem para a inovação de 

forma indirecta, podendo incluir actividades de I&D. [8] 

 

2.1.3 - Actividades de I&D 

Pode definir-se I&D, segundo o Manual de Frascati [9], “como todo o trabalho criativo, 

realizado de forma sistemática, com o objectivo de aumentar o conhecimento, incluindo o 

conhecimento do homem, cultura e sociedade, bem como o uso desse conhecimento para 

inventar novas aplicações”. 

O critério básico para distinguir a I&D em qualquer área científica das outras actividades 

é: “...a presença de um apreciável elemento de novidade e a resolução de incertezas 

cientificas ou tecnológicas, i.e., quando a solução para um problema não é discernida por 

alguém familiarizado com o conhecimento e técnicas básicas, na área em que este se 

integra”. [9] 

Grande parte das actividades de I&D estão relacionadas com inovações de produtos ou de 

processos, apesar de também poderem ser associadas a actividades de marketing ou 

organizacionais. Estas actividades podem ser de 3 tipos: 

 Investigação Fundamental – “Trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidos 

com a finalidade de obtenção de novos conhecimentos científicos e técnicos sobre os 

fundamentos de fenómenos e factos observáveis, sem objectivo específico de 

aplicação prática ou utilização futura” [9]. A investigação fundamental pode ser de 2 

tipos: 

o Pura - “...é desenvolvida com a expectativa de aumentar o conhecimento, 

sem ter em vista qualquer tipo de benefício económico ou social, e sem fazer 

qualquer tipo de esforço em aplicar esse conhecimento em problemas 

práticos, ou de transferir os resultados para sectores responsáveis pela sua 

aplicação” [9]; 
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o Orientada – “…é desenvolvida com a expectativa de produzir uma plataforma 

de conhecimento de base para uma solução específica reconhecida ou 

expectável, para a resolução de problemas actuais ou futuros” [9]. 

 Investigação Aplicada – “Trabalhos de investigação, originais, desenvolvidos com o 

objectivo de criar novo conhecimento, direccionado para uma aplicação ou um 

objectivo predeterminado.” [9]. 

 Desenvolvimento Experimental – “Trabalho sistemático desenvolvido com utilização 

do conhecimento gerado no trabalho de investigação e na experiência, com o 

propósito de criar novos ou significativamente melhorados materiais, produtos ou 

dispositivos, para a instalação de novos processos, sistemas ou serviços, ou para 

melhorar substancialmente os já existentes.” [9]. 

 

Dependendo do envolvimento da empresa, as actividades de I&D podem ser de tipos: 

 I&D Intramuros – quando as actividades são “desenvolvidas no interior da 

organização;” [5] 

 I&D Extramuros – “quando as actividades de I&D são desenvolvidas por recurso a 

subcontratação a entidades exteriores à organização.” [5] 

 

2.2 - Modelos de Referência 

 

Os modelos de referência aqui apresentados apresentam o conjunto de actividades 

realizadas no âmbito da gestão da inovação e a forma como interagem entre si. De seguida 

serão apresentados quatro modelos distintos: 

 Modelo Linear [10]; 

o S&T Push [11], [12]; 

o Demand Pull [11]; 

 Evolutivo; 

 Disruptivo; 

 Modelo Iterativo Kline & Rosenberg [7]; 

 Modelo de Referência da Norma Portuguesa (NP4457:2007) [6];  

 Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI[5] – baseado no Manual de OSLO 

[8] e Frascatti [9]; 

 

2.2.1 - Modelo Linear 

O modelo de inovação linear (Figura 2.1) foi o primeiro modelo de base para a inovação, 

que era visto como um processo sequencial e hierárquico, partindo do pressuposto que existe 

um fluxo linear com uma causalidade direccional da ciência para a tecnologia e da tecnologia 

para o desenvolvimento económico [1]. Este modelo foi o principal impulsionador do processo 

de inovação na 2ª metade do século XX, sendo seguido por muitas empresas para organizarem 

as suas actividades inovadoras [1]. No entanto, a necessidade de justificar o dinheiro 

investido nesta área, os resultados obtidos, bem como a perda de importância das 

intervenções dos estados junto das empresas fez com que o modelo perdesse fulgor [1]. Há 
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ainda a ter em conta o aparecimento das patentes e a necessidade de mostrar as mais-valias 

obtidas fez com que este modelo caísse em desuso [1]. 

 

 
Figura 2.1 – Modelo Linear Genérico. 

O modelo linear genérico [10], apresentado na Figura 2.1, apresenta 3 grandes fases: 

Invenção, Inovação e Difusão. Neste caso, o estudo vai incidir sobre as duas primeiras, tal 

como é visível na Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 – Modelo Linear. 

Dentro do Modelo Linear pode-se considerar variantes deste modelo: 

 S&T Push (Science and Technology Push)[11], [12]  – a inovação é “empurrada” pela 

ciência e pela tecnologia, ou seja, a ênfase é colocada no lado da oferta porque a 

tecnologia/inovação é desenvolvida e colocada no mercado. Este tipo de inovação é 

definido pela estratégia da empresa. (Figura 2.3) 

 Demand Pull [11] – a inovação é desencadeada pelas necessidades do mercado, quer 

por necessidades dos clientes quer por evolução da oferta. É influenciado pelos 

factores sociais e económicos. (Figura 2.4 e Figura 2.5). Pode ser de dois tipos: 

o Evolutivo – quando existe uma necessidade no mercado ao nível de um 

produto ou serviço e a oferta existente não responde a essa necessidade. 

Perante isso, é efectuada uma evolução dos serviços/produtos existentes 

(Figura 2.4). 

o Disruptivo - quando existe uma necessidade no mercado e não existe nenhum 

produto ou serviço capaz de satisfazer essa necessidade. Com o objectivo de 

responder a esta necessidade é criado um produto ou serviço para suprimir 

essa lacuna (Figura 2.5). Este modelo está associado à criação de novos 

produtos ou serviços, enquanto que o evolutivo está associado às novas 

versões ou valências do produto ou serviço. 

 

 
Figura 2.3 – Modelo Linear – S&T Push. 

 
Figura 2.4 - Modelo Linear – Demand Pull evolutivo. 
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Figura 2.5 – Modelo Linear – Demand Pull disruptivo. 

 

2.2.2 - Modelo Iterativo de Kline & Rosenberg 

 

Este Modelo surge como alternativa ao modelo linear, que foi muito criticado por Kline e 

Rosenberg, pois consideram que “A inovação não é pacífica nem linear e não apresenta um 

comportamento regular”[1] e constitui uma importante influência na modelização e 

compreensão dos diversos tipos e padrões de inovação contínua. 

 

 
Figura 2.6 - Modelo Iterativo que mostra os caminhos de fluxo da informação e 
cooperação. 

Legenda [7]: 

Símbolos de setas:  

C = centro-cadeia de inovação;  

f = ciclos de feedback;  

F = feedback particularmente importante. 

K-R. Ligações através do conhecimento de caminhos de pesquisa e de regresso. Se o 

problema for resolvido no nó K, o link 3 para R fica desactivado. O retorno de pesquisa (link 

4) é problemático. A representação da linha a tracejado indica essa dificuldade. 

D: Link directo de e para a pesquisa a partir de problemas nas invenções e no design. 

I: O apoio à investigação científica por instrumentos, máquinas, ferramentas e 

procedimentos de tecnologia. 

S: O apoio à investigação na área das ciências de base do produto para obter informações 

directamente e através da monitorização do trabalho externo. As informações obtidas podem 

ser aplicadas em qualquer lugar ao longo da cadeia. 
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O primeiro caminho dos processos de inovação é o chamado centro da cadeia de inovação 

que é representado pelas setas C na Figura 2.6. O caminho começa com a concepção e 

continua através do desenvolvimento e da produção até ao marketing [7].  

O segundo caminho é um caminho de feedback que é representado pelas setas f e F. Este 

caminho é importante porque fornece indicações fundamentais para o sucesso do produto ou 

serviço, necessidades dos utilizadores, evolução do mercado, aceitação do produto ou 

pequenas alterações ao produto ou serviço são alguns exemplos. O feedback obtido faz parte 

das diversas fases de evolução do produto ou serviço. As necessidades do mercado só serão 

satisfeitas se for possível encontrar uma solução técnica que resolva o problema e uma 

melhoria de performance só será percebida se esta for perceptível junto dos utilizadores. 

Outra questão importante está relacionada com o facto da inovação não ser instantânea, isto 

é, necessita de um determinado período de tempo para ser desenvolvida o que pode fazer 

com que uma inovação que foi idealizada para um mercado com determinadas características 

chegar tarde e encontrar um mercado de características diferentes, podendo levar ao seu 

fracasso [7]. 

 

A inovação é, muitas vezes, impossível sem o conhecimento acumulado da ciência e o 

trabalho de desenvolvimento explícito indica a necessidade de investigação. Desta forma, o 

encadeamento da ciência para a inovação é preponderante não só para a descoberta de 

inovações, mas também no desenrolar de todo o processo de desenvolvimento. Esta ligação é 

demonstrada pelas setas “D” e pelas ligações “KR” e que são responsáveis pelo nome 

atribuído a este modelo (Figura 2.6). 

 

2.2.3 - Modelo de Referência da Norma Portuguesa 

 

Este modelo surge como uma evolução do modelo desenvolvido por Kline e Rosemberg, e 

fornece uma perspectiva mais alargada, que permite complementar e actualizar o modelo 

desenvolvido pelos dois autores. Este modelo, tal como o de Kline e Rosemberg, “é centrado 

ao nível da organização que continua a ser a principal fonte de inovação económica na 

sociedade contemporânea.” [1] 

 “As interacções ocorrem entre os diferentes intervenientes presentes e necessários. A 

inovação não segue um trajecto linear. Há partilha, transferência e retroacção de informação 

entre fases complementares, ao longo de todo o processo (representada pelas setas circulares 

no interior da cadeia de competências nucleares e pelas ligações entre a fase final do 

processo – a comercialização ou implementação – às fases anteriores), o que torna a inovação 

num complexo processo de interacções em cadeia.” [13] 

A principal transferência de informação, quer para o exterior, quer para o núcleo das 

competências inovadoras, ocorre entre a fase de comercialização ou implementação e a 

passagem a uma nova fase de mercado potencial. 

Os conhecimentos do mercado ou dos utilizadores finais das inovações são importantes na 

criação de recursos cognitivos e informações para o desenvolvimento de ideias que podem 

originar novos projectos de inovação. 



   11 

 

 

 
Figura 2.7 – Modelo de Referência da Norma Portuguesa. 

 

Segundo este modelo, não há uma via principal para as actividades de inovação, dado que 

esta se processa através da interacção entre competências nucleares e competências 

relativas a três campos do conhecimento [13]: 

 Competências científicas e tecnológicas 

 Competências de marketing 

 Competências organizacionais 

Dentro destas áreas de competências existe um conjunto de conhecimentos afectos a 

cada uma delas, que podem ser detidos pela empresa ou não, e que se encontram 

representados a azul claro (conhecimentos científicos e tecnológicos, conhecimentos de 

mercado e conhecimentos organizacionais). Para que seja possível gerar conhecimento é 

necessário possuir actividades de investigação e que neste caso se encontram representadas a 

azul escuro (investigação científica e tecnológica, market research e design e investigação 

sobre métodos e organizações). 

Para que seja possível articular as actividades de investigação e as competências 

nucleares nas diversas áreas de competência é necessário ter em consideração as interfaces 

que permitem a circulação de informação (representadas a amarelo torrado). 

 

O núcleo central deste modelo é composto pelas competências nucleares que intervêm 

nas diversas etapas do processo e são constituídas pelas seguintes fases: 

 Mercado Potencial; 

 Invenção, desenho básico ou concepção do serviço; 

 Desenho detalhado ou piloto; 
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 Redesenho, demonstração ou teste e produção; 

 Comercialização ou implementação. 

 

Por fim, tem-se os elementos envolventes no processo, onde são representados todos os 

intervenientes e interessados no processo. Podem ser de dois tipos: 

 Macroenvolventes – “factores complexos e em evolução que influenciam 

indirectamente a probabilidade de sucesso técnico e a rentabilidade comercial da 

inovação” [13]; 

 Microenvolventes – “elementos situados num ambiente próximo à organização que 

interagem directamente com a organização e as suas práticas inovadores” [13]. 

 

O processo de inovação pode gerar resultados em termos de: 

 Inovação de produto: 

 Inovação de processo: 

 Inovação de marketing 

 Inovação organizacional: 

 

2.2.4 - Modelo da Cadeira de Valor das Actividades de IDI 

O modelo da cadeia de valor apresentado no Manual de Identificação e Classificação das 

Actividades de IDI [5] elaborado pelo INESC em conjunto com a COTEC Portugal, que se 

encontra na Figura 2.8, constitui uma ferramenta de mapeamento das actividades de IDI 

numa perspectiva de criação de valor, a partir da implementação sistemática e sustentada 

dos métodos e processos de inovação em todas as áreas funcionais das empresas, qualquer 

que seja o tipo e dimensão da organização. Este modelo é o resultado da junção do Manual de 

Oslo (OCDE, 2005) [8] e do Manual de Frascati (OCDE, 2002) [9].  

 

 
Figura 2.8 – Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI. 

 

Inspirado na “Cadeia de Valor da Organização” de Porter (1985), o “Modelo da Cadeia de 

Valor das Actividades de IDI” descreve um conjunto de actividades, flexíveis, 
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interdependentes e dinâmicas, que foram identificadas, de uma forma estruturada ou 

informal, na implementação empresarial do processo de Inovação. 

 

Este modelo agrupa o conjunto de actividades de IDI em 2 grandes grupos: 

 Actividades de Suporte - Todas as actividades estratégicas e operacionais 

desenvolvidas de forma contínua por grupos formal ou informalmente constituídos, e 

que visam a prossecução dos objectivos estratégicos empresariais ou das suas 

unidades de negócio [5]. Pertencem a este grupo as actividades de: 

o Gestão, Coordenação e Planeamento da Actividade Global de Inovação; 

o Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; 

o Gestão do Conhecimento; 

o Gestão de Ideias e Avaliação de Oportunidades. 

 Actividades de Projecto - Todas as actividades que se desenvolvem desde a 

concepção detalhada de um projecto de IDI até à sua implementação [5]. Pertencem 

a este grupo as actividades de: 

o Formulação e Planeamento do Projecto; 

o Criação de Conhecimento Tecnológico, Organizacional ou de Marketing; 

o Aquisição de Recursos: conhecimento, tecnologia, edifícios, terrenos; 

o Preparação para a Inovação; 

o Preparação para a Exploração. 

 

De seguida serão apresentados os Modelos de Organização das Actividades de Suporte 

(Figura 2.9) e das Actividades de Projecto (Figura 2.10) que se encontram divididas e 

organizadas em diversas áreas segundo as secções apresentadas anteriormente para os dois 

grandes grupos. 

 

 
Figura 2.9 - Modelo da Cadeia de valor das Actividades de IDI – Actividades de Suporte. 



14  Estado da Arte 

 

 

 

 
Figura 2.10 - Modelo da Cadeia de valor das Actividades de IDI – Actividades de Projecto. 

 

2.3 - Indicadores de Desempenho 

Os indicadores de desempenho, tal como noutras áreas de actividade das organizações, 

desempenham um importante papel na medição, análise e melhoria das actividades de 

inovação. Num mercado global e cada vez mais competitivo, é importante que as 

organizações invistam de forma certeira, minimizando o risco, aumentando assim a sua 

competitividade. Desta forma, é essencial efectuar uma monitorização das actividades de IDI, 

que podem envolver investimentos avultados e das quais pode estar dependente o sucesso da 

organização, para que seja possível corrigir e melhorar o seu desempenho. 

Após o estudo e levantamento das actividades de IDI foram identificados diversos 

indicadores de desempenho que são apresentados na Tabela 2.1. Para uma melhor 

compreensão e organização dos indicadores foram divididos em cinco áreas: Financeiros, 

Tecnológicos, Recursos Humanos, Gestão das Actividades de IDI e Gestão de IDO‟s. 

 

Tabela 2.1 - Indicadores de Desempenho para as Actividades de IDI. 

Indicador Descrição 

Financeiros 

Investimento em 

Actividades de I&D 

Investimento em actividades que se desenvolvem no âmbito de 

um projecto de IDI e que têm como objectivo resolver uma 

incerteza técnica ou científica, gerando assim novo 

conhecimento. [14] 



   15 

 

 

Investimento em IDI 

Investimento realizado em todos os projectos que envolva o 

desenvolvimento de um inovação (produto, processo, marketing 

ou organizacional) ou o avanço do conhecimento através de 

actividades afectas às áreas científicas consideradas. [14] 

Impacto/custo dos R&H 

associados às 

actividades/projectos de 

IDI 

Relação entre o custo dos recursos humanos (R&H) afectos às 

actividades de IDI e do seu investimento. 

Impacto/custo da 

Tecnologia nas 

actividades/projectos de 

IDI 

Relação entre o custo da tecnologia ou software necessário para 

desenvolver as actividades ou projectos de IDI relativamente ao 

custo total do projecto/actividade. 

Retorno Financeiro 
Mais-valias provenientes das actividades de IDI desenvolvidas 

pela empresa. 

Venda de Patentes 
Mais-valias financeiras geradas pelas vendas de patentes ou 

rendimentos associados. 

% de vendas de novos 

produtos 

Peso no volume total de vendas dos novos produtos ou produtos 

relacionados com as actividades de IDI em que a organização 

esteve envolvida. 

Despesas em inovação em 

função do volume de 

negócios 

Relação entre o valor dispêndio em inovação e o valor relativo 

ao volume de negócios da organização. 

Despesas em formação em 

função do volume de 

negócios 

Relação entre o valor dispêndio em formação e o valor relativo 

ao volume de negócios da organização. 

Mais-valias (monetárias) 

provenientes dos IDO 

Valor das mais-valias geradas pela implementação, resolução ou 

aproveitamento das IDO‟s. 

Tecnológicos 

Número de Patentes 
Número total de patentes registadas pela empresa ou em 

projectos/parcerias em que esta participe. 

Número de novos produtos 
Número de novos produtos lançados pela empresa em que esta 

tenha tido um papel activo no seu desenvolvimento. 

Número de Produtos 

Patenteados 

Número de produtos patenteados em que a empresa tenha 

participado no seu desenvolvimento. 

% de patentes registadas e 

utilizadas 

Relação entre o número de patentes registadas em actividades 

onde a empresa tem um papel activo e o número de patentes 

utilizadas em produtos associados à empresa. 
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Número de ferramentas 

tecnológicas 

disponibilizadas aos 

colaboradores 

Ferramentas de suporte disponibilizadas aos colaboradores da 

organização que servem de apoio às actividades de IDI. 

Recursos Humanos (R&H) 

Qualificações dos 

Colaboradores 

Nível de formação dos colaboradores envolvidos em actividades 

de IDI segundo a norma ISCD (International Standard 

Classification of Education). [14] 

“Força de trabalho” 
Número de horas que cada colaborador dedica aos projectos e 

número de colaboradores envolvidos. 

Formação de pessoal 
Número de horas de formação dadas aos colaboradores 

envolvidos em projectos de IDI. 

% de tempo dispendida 

entre as tarefas 

operacionais e de inovação 

Relação entre o número de tempo dispendido em tarefas de 

inovação e as tarefas operacionais realizadas no dia-a-dia. 

% de trabalhadores que 

recebeu formação em 

função do nº total de 

colaboradores 

Relação entre o número de trabalhadores que recebeu formação 

em áreas de interesse tecnológico e o número de total de 

colaboradores. 

% de colaboradores 

proponentes de ideias 

inovadoras 

Relação entre o número de colaboradores que propuseram 

ideias inovadoras e o número total de trabalhadores. 

% de tempo disponibilizado 

pelos trabalhadores para 

actividades não planeadas 

Relação entre o tempo total de trabalho e o tempo gasto pelos 

trabalhadores em actividades não planeadas. 

Gestão das Actividades de IDI 

Desvio no cumprimento de 

prazos 

Atrasos ou antecipação da conclusão dos projectos ou das suas 

fases relativamente aos prazos previstos. 

Desvio no 

custo/orçamento 

Diferença entre o custo final e o custo inicialmente previsto no 

orçamento do projecto. 

Rácio entre projectos 

concluídos e iniciados 

Relação entre o número de projectos concluídos e o número de 

projectos iniciados. 

Quantidade de parcerias 

estratégicas para realizar 

actividades de IDI ou 

partilhar conhecimentos 

de inovação 

“Parcerias ou alianças estratégicas com outras empresas 

(clientes, fornecedores, concorrentes ou complementares) para 

realizar actividades de IDI ou partilhar informação relativa a 

este tipo de actividades.” [14] 
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Número de Projectos em 

cooperação com 

universidades, centros de 

investigação ou similares 

Projectos de cooperação que envolvem instituições de 

investigação ou centros de ciência e tecnologia (universidades, 

laboratórios, institutos politécnicos, …). 

Número de participações 

em projectos cooperativos 

de IDI 

Quantidade de projectos cooperativos (nacionais ou 

internacionais) em que a organização se envolve, entre os quais 

os projectos financiados pela União Europeia. [14] 

Política de acolhimento e 

recrutamento de docentes 

universitários 

Quantidade de docentes e investigadores que colaboram com a 

empresa ou que foram contratados com o objectivo de 

desenvolverem actividades de IDI. 

Participação em programas 

de promoção da 

investigação em ambiente 

empresarial 

Quantidade de programas, que a organização participa, com o 

objectivo de promoverem a inovação e as actividades associadas 

e que são desenvolvidas em ambiente empresarial. [14] 

Ligação com os clientes 

em projectos de IDI 

Quantidade de projectos de IDI em que as empresas envolvem 

os seus clientes, nomeadamente ao nível das suas necessidades, 

expectativas e avaliação de protótipos. 

Gestão de IDO’s 

Rácio entre ideias 

apresentadas e 

implementadas 

Relação entre o número de Ideias apresentadas pelos diversos 

colaboradores e as Ideias implementadas ou aceites. 

Relação entre os desafios 

resolvidos e os propostos 

Cociente entre a quantidade de Desafios resolvidos pelos seus 

colaboradores e o número de Desafios propostos pela 

organização.  

Relação entre as 

oportunidades 

aproveitadas e todas as 

oportunidades que surjam 

Relação entre o número de oportunidades que a empresa 

aproveita e o número total de oportunidades que surgem, que 

estão relacionadas com a área de negócio e que podem ser 

aproveitadas pela empresa. 

Nº de iniciativas de 

empreendedorismo 

resultantes de processos 

internos de captação de 

ideias 

Quantidade de ideias e iniciativas propostas por colaboradores 

que foram aproveitadas e implementadas com o objectivo de 

dinamizar a empresa e inovar. 

Criação de spin-offs 
Número de spin-offs criadas através de projectos de IDI da 

responsabilidade da empresa ou que ela tenha participado. 

Participação em clusters 

industriais 

Número de clusters industriais que a empresa está envolvida ou 

tem uma participação activa. 
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2.4 - Métodos de Representação de Processos 

Esta secção destina-se à apresentação dos métodos de representação e modelação de 

processos, onde se incluem o swimlane, o fluxograma, o diagrama tipo matriz e o Business 

Process Modeling Notation (BPMN). 

 

2.4.1 - Swimlane  

O Swimlane é um modelo de representação gráfica, tipo fluxograma, que permite 

distinguir de visualmente e de forma simples quais as actividades que cada interveniente tem 

nas diversas actividades existentes num processo. Nesta representação, cada actor do 

processo é representando por uma pista (“lane”). As pistas podem ser organizadas 

verticalmente ou horizontalmente. [15] 

Uma das principais dificuldades dos modelos de Swimlane passa pela definição do seu 

nível de detalhe, nomeadamente em processos complexos. A construção de modelos 

detalhados pode tornar o diagrama demasiado complexo e confuso, enquanto que a 

representação das actividades essenciais pode ser demasiado simplificada, correndo o risco 

de omitir aspectos importantes ou ser alvo de várias interpretações. Para resolver este 

problema, podem-se considerar 2 tipos de soluções com mais ou menos nível de detalhe: 

 Modelo Hands-off – coloca ênfase nos actores envolvidos e na transferência de 

responsabilidades entre eles; cada intervenção no processo de um actor, por mais 

complexa que seja, é representada apenas por uma única tarefa que poderá ser 

detalhada num diagrama de Fluxo ou de Tarefas; 

 Modelo Detalhado de Fluxo – ênfase na representação de do fluxo do trabalho e na 

compreensão das actividades chave que determinam o desempenho do processo; 

detalha as actividades apresentadas no modelo Hands-off. 

 

No entanto, estes modelos apresentam algumas limitações, nomeadamente quando na 

mesma actividade participam vários actores, tornando a sua representação menos intuitiva. 

Nestes casos é aconselhada a utilização de modelos tipo matriz. 

 

 
Figura 2.11 - Exemplo de Swimlane de Modelo Hands-off do processo produzir encomenda 
de cliente. 
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Figura 2.12 – Exemplo de Swimlane de Modelo de Fluxo Detalhado do processo de 
candidaturas ao ensino superior. 

 

2.4.2 - Fluxograma 

 

O Fluxograma é uma linguagem gráfica que permite descrever um processo e seguir o 

fluxo de informação ou das actividades a serem realizadas no mesmo. Este tipo de diagramas 

são úteis quando existem situações que envolvem condições do tipo „se condição, então 

acção; se não, acção alternativa;‟ ou quando os processos não apresentam uma evolução 

linear. [16] 

A principal vantagem destes diagramas reside no facto de permitirem uma maior 

liberdade na disposição gráfica dos vários elementos e actividades dos processos e facilitar a 

representação de processos não lineares. Relativamente às desvantagens, estas passam pelo 

facto de não ser tão intuitivo quem executa o quê como no swimlane. Para contrariar esta 

situação, podem ser utilizadas cores que relacionem as actividades com os actores. Por vezes 

torna-se difícil seguir o fluxo do processo, principalmente quando o fluxograma é demasiado 

complexo e apresenta muitas condições. 

De seguida será apresentada um exemplo de um fluxograma. 

 

 
Figura 2.13 – Exemplo de modelação de um processo utilizando um Fluxograma.[16] 

 

2.4.3 - Modelo Tipo Matriz 

Os modelos de tipo Matriz são utilizados na modelação de processos para representar e 

analisar as relações entre as actividades e as entidades num processo de negócio ou num 
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sistema de informação. Estes modelos permitem definir vários níveis de participação nas 

actividades e assinalar a participação de vários actores. A sua utilização é adequada para 

processos em que a sequência de actividades é linear e onde participam vários actores na 

mesma actividade. [17] 

A construção do modelo é efectuada através da colocação das actividades de forma 

ordenada num dos eixos da matriz (normalmente no eixo horizontal) e da distribuição dos 

actores intervenientes no processo pelo outro eixo (normalmente no eixo vertical). Na 

interacção entre as linhas e as colunas é representado o nível de responsabilidade de cada 

actor na actividade. Os níveis de podem ser de 4 tipos [18]: 

 Responsável: colaborador que responde pela obtenção dos resultados pretendidos; 

 Executante: colaborador ou grupo que vai executar a tarefa; 

 Informado: colaborador ou grupo que é mantido informado do avanço e dos 

resultados do processo; 

 Consultor: colaborador ou grupo a quem é pedido parecer relativamente a aspectos 

específicos do processo. 

 

As desvantagens deste modelo residem no facto de não ser possível representar processos 

onde a sequência de actividades não é linear ou são demasiado complexas. 

 
Figura 2.14 – Exemplo Modelo Tipo Matriz de um processo de desenvolvimento de 
software com 2 níveis de responsabilidade. 

 

2.4.4 - BPMN 

O BPMN (Business Process Modeling Notation) é uma linguagem gráfica de modelação que 

descreve as etapas e o fluxo de um processo de negócio. A sua notação foi desenvolvida para 

coordenar a sequência de processos e a informação que flui entre os diversos intervenientes 

do processo num determinado conjunto de actividades. [19] 

O principal objectivo do BPMN é fornecer uma notação que seja facilmente compreensível 

por todos os intervenientes no negócio, desde os analistas de negócio que criam os rascunhos 

iniciais dos processos, pelos técnicos responsáveis pela implementação da tecnologia que irá 

executar os processos e pelas pessoas responsáveis por gerir e monitorizar esses processos. 

Assim, a BPMN cria uma ponte de padronização entre o desenho e desenvolvimento de 

processos de negócios e a sua implementação. Serve ainda como linguagem padrão no mundo 
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dos negócios, onde os fornecedores e prestadores de serviços precisem de comunicar de uma 

forma padrão quando se referem a modelos de processos de negócio. [20] 

Na Figura 2.15 é apresentado um exemplo de modelação de um processo utilizando BPMN. 

 

 
Figura 2.15 – Exemplo de modelação de um processo utilizando BPMN.[21] 

A representação e simbologia passível de ser utilizada nesta linguagem de modelação 

pode ser consultada na norma disponível na página Web da Object Management Group.[22] 

 

2.5 - Síntese 

 

Ao longo deste capítulo foram abordados os principais termos relacionados com a Gestão 

da Inovação e apresentada a sua definição. De seguida, foram apresentados e descritos os 

vários Modelos de Referência de Inovação, que servem de base para a implementação do 

Sistema de Gestão de Inovação.  

Seguidamente, foram apresentados indicadores de desempenho relacionados com as 

actividades de IDI e por fim, foram enumerados métodos de representação de processos. 

No Capítulo 3 será abordada a metodologia de Desenvolvimento do Sistema de Gestão da 

Inovação. 

 

  



22  Estado da Arte 

 

 

 



 

 

23 

 

Capítulo 3  

 

Metodologia de Desenvolvimento do SGI 

Neste capítulo será efectuada uma introdução e definição do Sistema de Gestão de 

Inovação (SGI) e definida uma metodologia de desenvolvimento do mesmo. Será ainda 

abordada a Metodologia de análise e desenvolvimento do SGI desenvolvida no âmbito do 

Projecto i9Souce. 

 

 

3.1 - Introdução 

 

O Sistema de Gestão da Inovação (SGI), que serve de suporte às actividades de IDI, tem 

como objectivo principal melhorar, organizar e sistematizar as actividades realizadas neste 

âmbito. O SGI tem, entre outras, as seguintes vantagens: [23] 

 Ligar e sintonizar o plano estratégico com o plano de desenvolvimento das 

organizações; 

 Ter uma perspectiva global da inovação, permitindo a identificação da inovação 

desenvolvida na empresa com ou sem a colaboração de parceiros; 

 Criar práticas de sistematizadas das actividades IDI, facilitando a inovação noutras 

áreas da empresa (produto, marketing, processos, organizacional); 

 Facilitar a gestão do conhecimento interno através da simplificação do 

armazenamento, recuperação e disseminação de informação; 

 Possibilitar a criação de métricas e a aplicação de indicadores de desempenho para 

quantificar as actividades de IDI relativamente aos custos associados e as suas mais-

valias geradas; 

 Fomentar e estimular o aparecimento e o desenvolvimento de ideias de forma 

sistemática e sustentada tendo como princípio a meritocracia; 

 Melhorar continuamente a eficácia das actividades de IDI através da reacção aos 

problemas identificados quer na sua correcção ou antecipação; 
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Com o intuito de desenvolver o Sistema de Gestão da Inovação e com base na revisão 

bibliográfica efectuada no capítulo anterior, identificaram-se 3 actividades principais, 

descritas de seguida: 

 escolha e adaptação do Modelo de Inovação; 

 definição do Mapa de Processos e do modelo do domínio; 

 definição dos processos de inovação e implementação do SGI. 

 

3.1.1 - Modelo de Inovação 

 

A escolha ou definição do Modelo de Inovação é a primeira fase para a elaboração do SGI, 

onde são identificadas quais as principais actividades de inovação. 

 Tal como apresentado no Capítulo 2, existem vários Modelos de Inovação: 

 Modelo Linear; [10] 

 Modelo Iterativo de Kline & Rosenberg; [7] 

 Modelo de Referência da Norma Portuguesa (NP4457:2007); [6] 

 Modelo da Cadeira de Valor das Actividades de IDI [5]– baseado no Manual de OSLO 

[8] e Frascatti [9]. 

Estes modelos apresentam diferentes graus de complexidade e de abrangência, sendo que 

uns são mais genéricos (caso do modelo Linear e do Modelo Iterativo) e outros mais 

específicos e complexos (caso do Modelo de Referência da Norma Portuguesa e da Cadeia de 

Valor das Actividades de IDI). 

Apesar da existência destes modelos, não é necessário que as empresas adoptem os 

mesmos tal como eles são apresentados para servir de base para o seu SGI. Existem várias 

possibilidades, como a criação de um modelo próprio, a junção de vários modelos ou a 

adaptação de um deles à realidade e estratégia da empresa.  

O mais importante na definição do Modelo de Inovação é garantir que este vai de 

encontro às necessidades da organização, está alinhado com a estratégia da organização e 

que está em conformidade com as normas nacionais (e.g. NP 4457:2007 [6]) e internacionais 

(e.g. Manual de Oslo [8] e Frascatti [9]). 

A escolha ou definição do Modelo de Inovação, para além dos factores anteriormente 

definidos, depende de muitos outros factores, entre os quais: 

 maturidade e dimensão da organização; 

 factores socioeconómicos; 

 área de negócio e mercados alvo; 

 estrutura e organização da empresa; 

 abertura e relacionamento da organização com os colaboradores e o meio envolvente. 

 

O nível de maturidade da organização relativamente à inovação é talvez o factor mais 

importante na escolha e definição do Modelo de Inovação. De acordo com o Innovation 

Scoring [23] existem 5 níveis de maturidade na gestão da inovação: 

 Inexistente – não existe “cultura de inovação”, “processos sistemáticos de 

planeamento e controlo”, “cooperação com entidades extremas” e as actividades de 

IDI não geram mais-valias económicas; 

 Reactiva – a estratégia de inovação não é clara nem partilhada, não existem 

processos de avaliação dos resultados das actividades de IDI, não sendo possível medir 
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o seu impacto apesar de já ser efectuada a identificação, avaliação e planeamento 

das competências organizacionais; 

 Definida – neste nível já existe uma “estratégia de inovação partilhada com 

objectivos de médio e longo prazo”, uma “estrutura organizacional dedicada às 

actividades de IDI apesar de possuírem mecanismos limitados de adopção de boas 

práticas”. Existem “processos definidos para a gestão e avaliação das actividades de 

IDI e estas contribuem para o desempenho financeiro”; 

 Integrada e Certificada – A “liderança promove actividades inovadoras, concedendo 

autonomia aos colaboradores, enquanto que a organização apoia os seus 

colaboradores em iniciativas inovadoras”. “Possui processos sistemáticos de geração e 

selecção de ideias e a inovação contribui para a imagem e prestígio da organização”. 

 Excelente – A gestão de topo tem responsabilidade directa pela gestão da inovação e 

existe uma evolução continuada com competências consolidadas de gestão de IDI e de 

marketing. “Existem ainda processos sistemáticos de inovação na gestão das 

actividades da cadeia de valor e as actividades de IDI têm impacto no sector”. 

 

O desenvolvimento do sistema de gestão da inovação segundo o Innovation Scoring [23] 

apresenta uma forma de desenvolvimento helicoidal tendo por base os seguintes milestones: 

 Aplicação do Innovation Scoring; 

 Definição do sistema de Gestão de IDI; 

 Implementação do sistema de Gestão de IDI; 

 Classificação e contabilização das actividades de IDI; 

 Certificação do sistema de Gestão de IDI. 

 

Após a caracterização da empresa e a análise dos modelos de inovação existentes, será 

definido o modelo de inovação adequado à empresa, onde serão definidas as principais 

actividades de inovação e a sua organização. 

 

3.1.2 - Mapa de Processos e Modelo de Domínio 

 

Após a definição do Modelo de Inovação, a etapa que se segue consiste na definição do 

Mapa de Processos e na construção do Modelo de Domínio que vão permitir a caracterização 

do SGI a implementar. 

Esta fase consiste em definir a forma como os processos se organizam e se relacionam 

entre si, quais as actividades que o SGI deve suportar e quais os processos que são 

responsáveis por essas actividades. 

A definição das Actividades a serem suportadas pelo SGI está dependente do nível de 

maturidade da empresa. A definição dos processos e a organização das actividades, tal como 

na fase anterior, têm de estar alinhados com a estratégia, as necessidades e a estrutura da 

organização. Para que seja possível garantir esse alinhamento, é necessário construir o 

modelo de domínio para o SGI em função dos processos e dos intervenientes definidos. 

O modelo do Domínio tem como principal função agrupar e descrever a forma como os 

diversos processos, entidades e artefactos se relacionam e comunicam entre si. Este modelo 

pode ser representado por um modelo entidade-associação. 
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3.1.3 - Processos de Inovação e Implementação do SGI 

 

Após a definição do Modelo de inovação, do Mapa de Processos e do Modelo de Domínio, é 

necessário definir os Processos de Inovação a implementar e a forma de implementação do 

Sistema de Gestão de Inovação. 

A implementação do SGI pode ser feita de duas formas: através de um suporte em papel 

ou de um suporte informático. Eventualmente, pode-se considerar a utilização de um sistema 

misto, onde pode existir uma parte do processo em papel e outra com suporte informático, 

como é o caso da caixa de sugestões ou ideias. Neste caso, é possível efectuar o registo em 

suporte de papel que depois é introduzido no sistema informático. Este sistema permite uma 

maior abrangência, dado que nem todos os colaboradores possuem competências para 

trabalhar com sistemas informáticos ou, por vezes, pode não existir um computador acessível 

para efectuar esse registo (no caso das ideias ou sugestões). 

 

3.2 - Metodologia de Análise e Desenvolvimento i9Source 

 

Tendo presentes as actividades descritas no ponto anterior, no âmbito do projecto 

i9Source foi definida uma metodologia de concepção e desenvolvimento do SGI que 

estabelece quatro fases principais no desenvolvimento do sistema: 

 Análise do modelo de negócio 

 Especificação do modelo de inovação 

 Concepção do SGI 

 Implementação do SGI 

A metodologia engloba ainda fases de avaliação e melhoria mas estas não serão aqui 

descritas. 

Como resultado de cada uma destas fases, é produzido um modelo que apresenta uma 

perspectiva distinta sobre o SGI, conforme representado na Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 - Metodologia i9Source. 

 

A definição destas quatro fases provém da metodologia adoptada no projecto, que 

consiste: 

 na identificação dos processos, do conhecimento e das interacções a gerir; 

 no desenho dos processos, da base de conhecimento e das regras de interacção entre 

os actores; 

 na selecção das ferramentas de suporte à gestão dos processos, do conhecimento e 

da interacção; 

 na síntese dessas ferramentas. 

 

Modelo Negócio Modelo de Inovação Modelo Conceptual
Modelo de 

Implementação
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A primeira fase da Metodologia, relativa à caracterização Modelo de Negócio, refere-se à 

caracterização da empresa. O seu principal objectivo passa por especificar a estratégia da 

inovação da organização, identificar os factores que a condicionam e enquadrá-la na 

estratégia global da organização. 

A fase de especificação do Modelo de Inovação é responsável pela caracterização do tipo 

de inovação realizado dentro da organização, bem como a forma como decorrem os processos 

associados e os recursos envolvidos nesses mesmos processos. Tem por objectivo ajudar à 

reflexão sobre as actividades de inovação da organização, definir quais os objectivos que se 

pretendem alcançar, quem os executa e como se relacionam entre si os vários elementos que 

intervêm nas actividades de inovação. 

De seguida, vem a fase relativa ao Modelo Conceptual, onde é efectuada a concepção do 

SGI e onde são detalhados os processos, interacções e conhecimentos suportados pelo SGI. O 

principal objectivo passa por definir, com base no conhecimento das actividades de Inovação 

críticas, os processos, o conhecimento e as interacções que serão geridos pelo Sistema de 

Gestão da Inovação. Esta fase caracteriza-se pela análise dos processos, do conhecimento e 

das interacções e pela especificação das necessidades do SGI. 

Por fim, a fase relativa ao Modelo de Implementação, que tem a seu cargo a 

implementação do SGI. O objectivo principal é definir os módulos de software e hardware 

que constituem o SGI e que serão utilizados para gerir os processos, o conhecimento e as 

interacções entre os módulos. Como tal, esta é uma fase de análise, onde é efectuada a 

decomposição do sistema em módulos e definida a sua organização e design, que inclui o 

desenho das interfaces com o utilizador e as interacções entre os módulos.  

O foco deste trabalho incidirá sobre as fases relativas ao Modelo de Inovação e ao Modelo 

Conceptual. De seguida serão apresentados os modelos de referência que as suportam. 

 

3.2.1 - Caracterização dos Modelos de Referência 

 

Esta secção destina-se à caracterização dos quatro modelos de referência, que suportam 

as fases da metodologia descritas anteriormente. A caracterização de cada Modelo assenta 

em nove Pilares, que se encontram representados na Tabela 3.1 e onde é possível encontrar a 

descrição dos Pilares ao nível dos diversos Modelos de Referência. 

 

Tabela 3.1- Caracterização dos Modelo de Referência ao Nível do Negócio, da Inovação, 

Conceptual e de Implementação em função dos Pilares. 

  Modelo de Referência 

  Negócio Inovação Conceptual Implementação 

P
il
a
re

s O
b
je

c
ti

v
o
 Os clientes alvo 

representam o segmento 

de clientes para quem se 

destina a proposta de 

valor. 

O alvo da Inovação 

é a área em que a 

organização quer 

proporcionar valor 

ao cliente através 

da inovação 

- - 

C
a
n
a
l 

O canal de Distribuição é o 

canal através do qual a 

organização comunica e 

chega aos seus clientes. 

Representa o foco 

da inovação, isto é, 

a forma como se 

chega à inovação. 

Produtos, 

Processos, 

Organização e 

Marketing 

Aplicação 
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In
te

rf
a
c
e
 Relação que descreve o 

tipo de ligação existente 

entre a organização e o 

cliente. 

Padrão de inovação 

que faz a ligação 

entre estratégia de 

inovação e o seu 

objectivo (forma 

como a inovação é 

efectuada). 

- - 

P
il
a
re

s 

C
o
n
fi

g
u
ra

ç
ã
o
 

A configuração descreve a 

organização das 

actividades e os recursos 

necessários para criar valor 

para o cliente. 

Actividades de 

inovação realizadas 

pela organização e 

pela sua estrutura. 

Processos 
Processos 

Executáveis 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
 

A capacidade é a 

possibilidade de executar 

um conjunto de 

actividades repetitivas 

necessárias para criar valor 

para o cliente. 

Actores envolvidos 

nas actividades e 

que permitem a 

sua realização. 

Actores Utilizadores 

P
a
rc

e
ri

a
s 

Acordo de cooperação 

entre organizações de 

forma a que ambas tirem 

partido dessa cooperação e 

consigam criar uma 

proposta de valor para o 

cliente. 

Interacções 

(estrutura e 

comunicações) que 

definem a forma 

como a empresa 

promove as suas 

actividades a nível 

interno e com os 

seus parceiros 

externos. 

Interacções Comunicação 

C
u
st

o
 

A estrutura de custos é a 

representação em dinheiro 

de todos os meios 

utilizados na representação 

do negócio. 

Medidas de eficácia 

nos diversos 

processos da 

organização. 

Meios de 

Produção 

Indicadores de 

Performance 

V
e
n
d
a
s 

A estrutura de vendas 

reflecte a forma como a 

empresa ganha dinheiro 

através de um conjunto de 

receitas. 

Melhores práticas 

de vendas. 

Melhores 

práticas 

Melhores 

práticas 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 

Conhecimento. Conhecimento Conhecimento Conhecimento 
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Após a apresentação e descrição dos Pilares que caracterizam cada modelo, passar-se-á à 

identificação das Áreas de cada um dos Pilares afectos ao Modelo de Inovação e ao Modelo 

Conceptual. 

 

3.2.1.1. Modelo de Inovação e Modelo Conceptual 

 

Para os modelos de referência que suportam as fases da metodologia i9Source, que são o 

foco deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica no sentido de mapear conceitos 

e referências nos pilares identificados para cada um dos modelos de referência. 

Nas tabelas seguintes, Tabela 3.2 e Tabela 3.3, serão apresentadas as Áreas de cada um 

dos Pilares para o modelo de Inovação e para o Modelo Conceptual respectivamente. 

 

Tabela 3.2 - Pilares e Áreas do Modelo de Inovação. 

Modelo de Inovação 

Pilares Áreas 

Objectivo / Objectivo da Inovação - 

Canal / Foco da Inovação 

 Produto  

 Processo 

 Organizacional 

 Inovação de Marketing / Mercado 

Interface / Padrão de Inovação 

 Investigação Fundamental Básica  

o Pura  

o Orientada 

 Investigação Aplicada 

 Desenvolvimento Experimental 

 STI (Science, Technology and Innovation) 

 DUI (Doing, Using and Interacting) 

 Adopção 

 Geração 

 Radical 

 Incremental 

Configuração / Actividades 

 Transferência de Tecnologia  

o Vertical  

o Horizontal 

 Gestão do Conhecimento 

 Gestão de Ideias 

 Desafio 

 Avaliação de Oportunidades 

 Projectos 

Capacidade / Actores 

 Equipas Autónomas 

 Equipa Heterogénea 

 Mecanismos de Coordenação 

 Técnicos Especialistas 

 Tarefas Individuais 

 Especialização Individual 
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Parcerias / Interacções (estrutura e 

comunicações) 

 Género 

 Aberta 

 Fechada 

 Estrutura Formal 

 Estrutura Informal 

 Projectos orgânicos 

 Projectos Funcionais 

Custo / Medidas de Eficácia - 

Vendas / Melhores Práticas - 

Conhecimento / Conhecimento 

 Experimental 

 Competências Técnicas 

 Know-who 

 Know-how 

 Know-why 

 Know-what 

 Tácito 

 Local 

 Científico 

 Global 

 Explícito 

 

Tabela 3.3 – Pilares e Áreas do Modelo Conceptual. 

Modelo Conceptual 

Pilares Áreas 

Canal / Produtos, Processos, Organização e 

Marketing 
- 

Interface  

Configuração / Processos 

 Ad hoc 

 Decisões Autónomas 

 Processos Flexíveis 

 Processos Estruturados 

 Formalização 

 Mecanismos de Coordenação 

 Padronização 

Capacidade / Actores 

 Trabalhadores 

 Consultores 

 Clientes 

 Fornecedores 

Parcerias / Interacções 

 Estrutura / Hierarquia 

Organizacional 

 Equipas Funcionais / Orgânicas 

 Relações Externas 

o Abertas 

o Fechadas 

o Horizontal 

o Funcional 
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o Formal 

o Ad hoc 

Custo / Meios de Produção - 

Vendas / Melhores Práticas - 

Conhecimento / Áreas do Conhecimento 

 Pessoas 

 Clientes 

 Fornecedores 

 Tecnologias 

 Projectos 

 

Efectuada a apresentação das Áreas identificadas para o Modelo de Inovação e 

Conceptual, será efectuada a descrição das Áreas relativas ao Modelo de Inovação. A 

descrição destas áreas deve-se ao facto do Modelo de Inovação ser o principal foco do 

trabalho. 

 

3.2.1.2. Descrição das Áreas e do Modelo de Inovação. 

 

Nas tabelas seguintes (Tabela 3.4 à Tabela 3.9) será efectuada a descrição das Áreas 

associadas a cada um dos Pilares que caracterizam o Modelo de Inovação e, sempre que se 

justifica, são apresentadas as referências bibliográficas que definem o conceito apresentado. 

 

Tabela 3.4 – Descrição das Áreas relativas ao Canal / Foco da Inovação. 

Canal / Foco da Inovação 

Área Descrição 

Produto  
Introdução de novos produtos ou serviços ou introdução de melhorias 

significativas nos produtos ou serviços existentes [5]. 

Processo 
Introdução de novos processos ou reformulação dos processos existentes. 

Podem incluir a introdução de técnicas, equipamentos ou software [5]. 

Organizacional 

Introdução de novos métodos organizacionais na prática do negócio, 

organização do trabalho e/ou relações externas; (melhorara a partilha 

de conhecimento e aprendizagem; introdução de sistemas de gestão 

para a gestão da produção ou de operações; conferir maior autonomia 

aos funcionários – pode ser efectuado través da descentralização e 

responsabilização dos funcionários) [5]. 

Inovação de 

Marketing / 

Mercado 

Introdução de novos métodos de marketing que envolvam melhorias no 

design do produto, embalagem, preço, distribuição e promoção; 

apresentam um carácter mais inovador do que as acções comuns. 

Possibilitar a expansão a novos mercados ou clientes [5]. 
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Tabela 3.5 – Descrição das Áreas relativas à Interface / Padrão de Inovação. 

Interface / Padrão de Inovação 

Área Descrição 

Investigação 

Fundamental Básica 

Trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidos com a finalidade 

de obtenção de novos conhecimentos científicos e técnicos sobre os 

fundamentos de fenómenos e factos observáveis, sem objectivo 

específico de aplicação prática ou utilização futura” [9]. 

 Pura 

“...é desenvolvida com a expectativa de aumentar o conhecimento, 

sem ter em vista qualquer tipo de benefício económico ou social, e 

sem fazer qualquer tipo de esforço em aplicar esse conhecimento em 

problemas práticos, ou de transferir os resultados para sectores 

responsáveis pela sua aplicação” [9] 

 Orientada 

“…é desenvolvida com a expectativa de produzir uma plataforma de 

conhecimento de base para uma solução específica reconhecida ou 

expectável, para a resolução de problemas actuais ou futuros” [9]. 

Investigação 

Aplicada 

“Trabalhos de investigação, originais, desenvolvidos com o objectivo 

de criar novo conhecimento, direccionado para uma aplicação ou um 

objectivo predeterminado” [9]. 

Desenvolvimento 

Experimental 

“Trabalho sistemático desenvolvido com utilização do conhecimento 

gerado no trabalho de investigação e na experiência, com o propósito 

de criar novos ou significativamente melhorados materiais, produtos 

ou dispositivos, para a instalação de novos processos, sistemas ou 

serviços, ou para melhorar substancialmente os já existentes” [9]. 

STI (Science, 

Technology and 

Innovation) 

“Baseada na produção e no uso da ciência codificada e do 

conhecimento técnico” [24]; 

DUI (Doing, Using 

and Interacting) 

“Baseada na experiência e no conhecimento de aprendizagem 

resultante do fazer, usar e interagir com o produto” [24]. 

Adopção 

Maior importância na capacidade para seleccionar e assimilar as 

inovações realizadas por outros. Capacidade de absorver inovações à 

entrada. É mais planeada e caracteriza-se pela selecção, 

refinamento, escolha, filtragem e execução [25]. 

Geração 

Depende do conhecimento tecnológico e dos recursos de mercados 

para desenvolver e comercializar as inovações. Capacidade de gerar 

inovações à saída. É mais emergente e pode ser caracterizado pela 

variação, pesquisa, experimentação e descoberta [25]. 

Radical 

“Criação de novas tecnologias, produtos ou serviços que possam 

influenciar drasticamente a competitividade da empresa, tornando as 

tecnologias existentes, produtos ou serviços obsoletos ou não 

competitivos.” [25] 

Incremental 

Melhoramento de produtos ou serviços já existentes, introduzindo 

novas funcionalidades ou capacidades, de forma a que estes se 

tornem mais competitivos [25]. 
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Tabela 3.6 – Descrição das Áreas relativas à Configuração / Actividades de Inovação. 

Configuração / Actividades 

Área Descrição 

Transferência 

de Tecnologia 

“A transferência de tecnologia pode ser entendida como o processo de 

transferência de propriedade intelectual (patentes, copyrights, know-

how, etc) desde o laboratório até ao mercado. Este é um processo que 

abrange todo o ciclo de vida de um produto, desde a ideia inicial até ao 

marketing e venda do produto.” Pode também ser a transferência de 

tecnologia entre organizações.” [26] 

 Vertical 

“Processo de transferir actividades de I&D para um ambiente comercial. 

Este é um processo que envolve frequentemente a gestão de direitos de 

propriedade intelectual e pode também necessitar da obtenção de fundos 

e know-how para traduzir a pesquisa que é feita em produtos acabados.” 

[26] 

 Horizontal 

“Processo de obter uma dada tecnologia que existe num dado mercado e 

transferi-la para outro mercado, normalmente menos desenvolvido. Isto 

pode ser exemplificado pela transferência de produtos com algum tipo de 

propriedade intelectual para mercados de exportação. Normalmente a 

entidade que faz a transferência tem alguma experiência de utilização e 

venda da tecnologia no seu ambiente de mercado sendo que a translação 

para um mercado diferente pode necessitar de algum desenvolvimento ou 

actualização do produto/processo.” [26] 

Gestão do 

Conhecimento 

“A gestão do conhecimento pode ser definida como a abordagem 

facilitadora e sistemática para aumentar o valor e a acessibilidade ao 

"capital do conhecimento" da organização, tendo em vista qualificar 

melhor os actores sociais, induzir e disseminar a inovação e assegurar o 

desenvolvimento das organizações.” [27] 

Gestão de Ideias 

A gestão de ideias consiste na recolha e registo das ideias propostas pelos 

colaboradores, sendo depois submetidas a um processo de maturação e a 

uma análise e decisão para possível aproveitamento. 

Desafio 

Problema complexo colocado ou objectivo que a organização pretende 

atingir e que é colocado aos seus colaboradores. É submetido a um 

processo de maturação e desenvolvimento com vista a aperfeiçoar as 

sugestões propostas. 

Avaliação de 

Oportunidades 

A avaliação de oportunidades consiste na potencialização de uma 

oportunidade que tenha surgido e possa constituir uma mais-valia para a 

organização. Tal como a gestão de ideias, também é submetido a um 

processo de maturação, avaliação e decisão. 
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Projecto 

É um esforço temporário para criar um produto, serviço ou obter um 

resultado específico (e.g. projecto de investigação) tendo em conta 

algumas considerações estratégicas (procura de mercado, necessidade 

organizacional, solicitação de um cliente, avanço tecnológico ou requisito 

legal). Os projectos caracterizam-se por ser temporários (início e fim 

definidos), planeados, executados e controlados, terem como resultado 

um produto, serviço ou uma necessidade específica, serem desenvolvidos 

por etapas (incrementação com uma elaboração progressiva), são 

realizados por pessoas e apresentam recursos limitados [28]. 

 

Tabela 3.7 – Descrição das Áreas relativas à Capacidade / Actores. 

Capacidade / Actores 

Área Descrição 

Equipas Autónomas 
A forma como as equipas de trabalho se organizam ou como 

são constituídas, bem como os mecanismos de coordenação 

e as capacidades técnicas têm influência na forma como as 

actividades de IDI são conduzidas, influenciando o seu 

desfecho. 

Equipa Heterogénea 

Mecanismos de Coordenação 

Técnicos Especialistas 

Tarefas Individuais 

Especialização Individual 

 

Tabela 3.8 – Descrição das Áreas relativas às Parcerias / Estrutura e Comunicação. 

Interacções – Estrutura e Comunicação 

Área Descrição 

Género A estrutura e a comunicação interna e externa das organizações bem 

como o relacionamento que estas apresentam, quer com os seus 

concorrentes quer com os seus colaboradores, têm uma influência 

importante no sucesso das actividades de IDI, nomeadamente ao nível 

do fluxo de conhecimento que pode ser uma mais-valia para o sucesso 

das actividades de IDI. Escolher a estrutura que mais se adequa à 

organização ou ao projecto é determinante para o sucesso destas 

actividades. 

Aberta 

Fechada 

Estrutura Formal 

Estrutura Informal 

Projectos Orgânicos 

Projectos 

Funcionais 

 

Tabela 3.9 – Descrição das Áreas relativas ao Conhecimento (Inovação). 

Conhecimento (Inovação) 

Área Descrição 

Experimental Conhecimento resultante das experiências efectuadas. 

Competências 

Técnicas 

Conhecimentos teóricos resultantes da formação e do conhecimento 

técnico de cada indivíduo.  

Know-who 

Conhecimento resultante da troca de experiências com outras pessoas da 

mesma área ou não, adquirido através de formação, conferências, 

relacionamento no dia-a-dia com clientes ou amigos. [24] 

Know-how 

Saber como fazer. Conhecimento que caracteriza um trabalhador 

qualificado e artesanal e que distingue a taxa do primeiro ao gestor da 

média e cientista. É adquirido numa relação mestre / aprendiz ou 

professor / aluno. [24] 
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Know-why 

Saber o porquê das coisas. Conhecimento que é capaz de justificar o 

porquê das coisas serem feitas de determinada forma. Pode ser adquirido 

através da consulta do conhecimento existente ou da investigação. [24]  

Know-what 

Saber o quê. É importante para trabalhar com base no conhecimento e na 

aprendizagem. Tal como o Know-why pode ser obtido através da consulta 

do conhecimento ou da investigação. [24] 

Tácito 

Conhecimento que não está formalizado e que resulta da experiência ou 

da sabedoria adquirida pelos indivíduos ao longo da vida. É difícil de 

explicar ou de formalizar porque é inerente às capacidades de um 

indivíduo. [29] 

Local 

Conhecimento que é ou que está restrito a uma determinada área, 

departamento, organização ou conjunto de pessoas. É uma forma de 

conhecimento táctico mais abrangente.  

Científico 

Conhecimento resultante de uma investigação científica e que baseia a sua 

fundamentação em factos. O conhecimento científico é: claro, preciso, 

comunicável, sistemático, preditivo e verificável. [30] 

Global 
Conhecimento que está acessível ou disseminado para todos. 

Conhecimento de livre acesso e em grande escala. 

Explícito 

Conhecimento formalizado e que se encontra disponível para ser 

consultado. Pode ser armazenado de diversas formas (base dados, artigos 

científicos, documentos internos, manuais) e pode resultar da 

formalização de conhecimento tácito, de actividades de investigação e/ou 

Vigilância. 

 

3.3 - Síntese 

 

Ao longo deste capítulo foi efectuada uma introdução e descrição do Sistema de Gestão 

de Inovação e apresentada uma metodologia de implementação, onde foram abordadas as 

diversas fases de concepção desse mesmo sistema.  

Seguidamente, foi uma efectuada apresentação e caracterização da Metodologia de 

Análise e Desenvolvimento do SGI elaborada no âmbito do projecto i9Source, onde foi dada 

especial atenção ao Modelo de Inovação. 

Foram ainda apresentados os modelos de referência que suportam as diferentes fases da 

metodologia e os seus pilares de suporte. No caso dos modelos de inovação e conceptual 

foram apresentados os principais conceitos encontrados na bibliografia sobre Gestão de 

Inovação. 

No próximo capítulo será apresentado o caso de estudo utilizado para desenvolver este 

projecto. 
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Capítulo 4  

 

Apresentação do Caso de Estudo e Mapa 
de Processos 

Este capítulo destina-se à apresentação e do caso de estudo utilizado ao longo deste 

trabalho e para apresentar o Mapa de Processos associado. 

 

 

4.1 - Caso de Estudo 

 

O caso de estudo utilizado para desenvolver esta dissertação foi realizado no âmbito 

projecto i9Source e aplicado à unidade de Research & Technical Development (RTD) da 

Inova+. 

A unidade de RTD da Inova+ está vocacionada para a realização de projectos de 

investigação e desenvolvimento aplicado nas áreas da saúde, segurança e defesa e automação 

industrial e de negócios, em parceria com outras instituições científicas e clientes finais. [31] 

Esta unidade tem como missão “participar activamente na melhoria da competitividade 

das empresas através da investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia, 

contribuindo para incrementar o desenvolvimento tecnológico” [31]. Relativamente às 

competências, estão direccionadas para as áreas de engenharias de sistemas de informação, 

comunicação, redes e electrónica aplicadas a sistemas de saúde, segurança e defesa, 

automação industrial e gestão de negócios. 

De seguida, será apresentado o modelo de Inovação do caso de estudo abordado. 

 

4.2 - Modelo Inovação 

O mapa de processos apresentado na Figura 4.1 representa o modelo de Inovação 

utilizado no projecto i9Source e na unidade de RTD da INOVA+. 
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Figura 4.1 – Mapa de Processos das Actividades de IDI – i9Source / Inova+. 

Através da análise do mapa de processos, é importante ressalvar o facto dos processos de 

suporte, ou seja, a Gestão Global de IDI, ser preponderante para o correcto funcionamento 

do modelo, já que este processo interage com todos os restantes processos na avaliação dos 

resultados obtidos e no planeamento das actividades de IDI. 

Outro aspecto importante a reter do modelo apresentado é o facto de todas as 

actividades apresentadas estarem intimamente ligadas à base de conhecimento quer como 

“produtores” de conhecimento, quer como “consumidores” de conhecimento ou como ambos. 

 

O modelo adoptado agrupa as actividades de IDI em 3 grandes grupos: 

 Processos de Gestão de IDI – incluem as actividades relacionadas com o 

conhecimento, a sua gestão e valorização; pertencem a este grupo as actividades de: 

o Vigilância; 

o Gestão do Conhecimento; 

o Gestão de Ideias, Oportunidades e Desafios; 

o Desenvolvimento Organizacional; 

o Valorização de Resultados. 

 Processos da Cadeia de Valor – actividades relacionadas com a produção de 

conhecimento, nomeadamente através de projectos; pertencem a este grupo as 

actividades de: 

o Desenvolvimento de Candidaturas; 

o Desenvolvimento de Projectos. 

 Processos de Suporte – responsáveis pela interligação e gestão global das actividades 

de IDI. Este grupo é constituído pela: 

o Gestão Global de IDI. 

  



   39 

 

 

4.2.1 - Mapa de Processos e Modelo de Domínio 

 

De seguida serão apresentados os Modelos de Organização dos Processos de Gestão de IDI 

(Figura 4.2), dos Processos da Cadeia de Valor (Figura 4.3) e dos Processos de Suporte (Figura 

4.4). 

 

 
Figura 4.2 - Mapa de Processos das Actividades de IDI – Processos de Gestão de IDI 
(i9Source / Inova+). 

Passando agora para a análise de cada um dos grupos e começando com a área da 

Vigilância, que engloba as actividades de prospecção de mercado e tem como principal 

objectivo capturar conhecimento externo relevante para as actividades de IDI da 

organização. As actividades de Vigilância podem ser de 2 tipos: 

 Formal – susceptíveis de serem planeadas e controladas, precedidas de um 

planeamento previamente definido. 

 Informal – não apresenta um planeamento definido nem qualquer tipo de preparação 

previamente efectuada, resultando de uma ocasionalidade ou de uma situação 

fortuita. 

 

O conhecimento proveniente das actividades de Vigilância pode ser formalizado ou não, 

permanecendo como conhecimento tácito. O âmbito das actividades de Vigilância pode ser 

vasto, destacando-se a Vigilância de tecnologias, mercados, programas de financiamento, 

entre outros. 

 

A Gestão do Conhecimento, tal como o nome indica, está encarregue da gestão dos 

diversos tipos de informação relacionada com diversas áreas, entre as quais se destacam: 

 Colaboradores e Parceiros; 



40  Apresentação do Caso de Estudo e do Mapa de Processos 

 

 

 Políticas e Procedimentos; 

 Programas de Financiamento; 

 Negócio: Clientes e Mercados; 

 Produtos e Tecnologias; 

 Projectos; 

 

Relativamente à Gestão de Ideias, Oportunidades e Desafios esta tem como principal 

função tratar, gerir e avaliar a informação proveniente das diversas áreas, quer seja uma: 

 Ideia – consiste, tipicamente, na solução para um problema que pode ser proposta 

por qualquer colaborador; lógica bottom-up; 

 Desafio – corresponde a um problema complexo ou a um objectivo ambicioso que a 

empresa enfrenta ou quer alcançar; é especificado qual o resultado a atingir ou qual 

o problema a resolver; o objectivo passa por encontrar uma solução para resolver o 

problema ou alcançar o objectivo; lógica top-down; 

 Oportunidade – quando existe um recuso disponível que pode ser aproveitado, mas 

não se sabe como; pode seguir uma lógica bottom-up ou top-down; 

Estas três áreas passam por diversos pontos em comuns ao logo do seu processamento, 

nomeadamente ao nível do processo de maturação, avaliação e decisão e até podem ser 

complementares, daí o interesse da sua junção. 

 

O Desenvolvimento Organizacional está relacionado com as mais-valias associadas aos 

recursos da organização e ao seu desenvolvimento, nomeadamente: 

 Formação e Contratação de colaboradores; 

 Melhoria e Inovação organizacional; 

 Aquisição de Bens e Serviços; 

 Parcerias com fornecedores e outras organizações. 

 

Por fim, tem-se a Valorização de Resultados que resulta da „soma‟ de todas as outras 

actividades e que pode ser de dois níveis: 

 Produtos e Serviços – resultante de inovações ou melhorias na proposta de valor da 

organização; 

 Propriedade Industrial – resultante do conhecimento gerado ou adquirido através das 

diversas actividades da empresa e que constitui uma mais-valia para a organização. 

 

 
Figura 4.3 - Mapa de Processos das Actividades de IDI – Processos da Cadeia de Valor 
(i9Source / Inova+). 

Os processos da Cadeia de Valor caracterizam-se por utilizar e interagir com todas as 

outras áreas, fundamentalmente ao nível do conhecimento. 

 

O processo de Desenvolvimento de Candidaturas é responsável por elaborar uma 

candidatura para um projecto que posteriormente será aprovada ou não. 
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Relativamente ao Desenvolvimento de Projectos, este processo é responsável pela 

execução dos projectos aprovados. 

 

 
Figura 4.4 - Mapa de processos das Actividades de IDI – Processos de Suporte (i9Source / 
Inova+). 

A gestão Global de IDI tem como principal missão o planeamento e a coordenação de 

todas a actividades relacionadas com o IDI e a avaliação dos resultados obtidos. 

 

4.2.2 - Modelo de Domínio 

 

Após a apresentação do Mapa de Processos, segue-se o modelo de domínio geral 

representado por um diagrama entidade associação (Figura 4.5). O modelo apresenta três 

entidades centrais: Projecto, Tecnologia e os Colaboradores. 

 

 
Figura 4.5 – Modelo de domínio da unidade de RTD da Inova+ [32]. 
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4.3 - Síntese 

 

Ao longo deste capítulo foi apresentado o caso de estudo abordado, que incide com a 

unidade de RTD da Inova+ e que foi realizado no âmbito do projecto i9Source. Seguidamente 

foi elaborada a apresentação e descrição do Modelo de Inovação da unidade em estudo e 

elaborada a sua explicação. Por fim, foi apresentado o Mapa de Processos e o Modelo de 

Domínio geral do caso estudo. 

Nos capítulos 4 e 5 será implementado o Sistema de Gestão da Inovação para as áreas da 

Vigilância e das Ideias, Desafios e Oportunidades, com especial incidência sobre a Gestão das 

Ideias. Estes capítulos serão desenvolvidos em função do Mapa de Processos e do Modelo de 

Domínio apresentados neste capítulo. 

Tendo em conta as alternativas apresentadas relativamente ao tipo implementação do 

SGI (Capítulo 3) e a sua aplicação na INOVA+, a escolha recaiu sobre o sistema informático. 

Esta escolha deve-se ao facto do sistema informático permitir uma maior versatilidade e 

universalidade, quer ao nível dos custos quer da facilidade de acesso e de difusão da 

informação.  

A implementação em suporte em papel é, actualmente, uma implementação pouco 

aconselhável devido às suas limitações de armazenamento, organização e de acesso à 

informação, sendo muito difícil de gerir e de aplicar sistemas de monitorização e indicadores 

de performance que são importantes para a definição do nível de maturação da organização e 

do SGI. 
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Capítulo 5  

 

Vigilância 

O conhecimento da sociedade em que vivemos, hoje em dia, é extremamente 

importante para que possamos tomar decisões com o intuito de fazer mais e melhor, tendo 

como objecto a evolução e a satisfação dos clientes. Num mercado cada vez mais global, 

competitivo e em constante mudança é fundamental monitorizar a sua evolução e 

acompanhar as suas tendências. É neste contexto que a Vigilância efectuada pelas empresas 

ganha importância, permitindo um melhor conhecimento dos mercados e das tecnologias, 

bem como da sua evolução, de forma a satisfazer as necessidades de mercado e os 

requisitos dos clientes.  

Ao longo deste capítulo será abordado o tema da Vigilância realizada num contexto 

empresarial, quais os tipos Vigilância e que processos a suportam. Serão ainda abordados os 

recursos necessários e os indicadores de desempenho associados. Por fim, serão elaborados 

os requisitos e definidas as interfaces de suporte para o SGI. 

 

 

 

5.1 - Sistematização das Actividades de Vigilância 
 

5.1.1 - Definição  

 

A Vigilância é uma prática selectiva, organizada e permanente de captura e 

processamento de informação relevante de apoio à decisão, diminuindo o risco associado à 

tomada de decisões. É uma importante fonte de informação orientada às necessidades da 

empresa que permite efectuar uma monitorização do mercado, nomeadamente: 

 das tecnologias existentes; 

 das tendências tecnológicas; 

 dos detentores de tecnologias; 

 dos players de mercado; 

 conhecer a posição competitiva da empresa; 

 detectar oportunidades e ameaças; 

 conhecer as necessidades dos clientes e a sua satisfação. 
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A informação gerada através da Vigilância, caso seja correctamente recolhida e tratada, 

confere à organização uma vantagem competitiva relativamente às empresas concorrentes. 

Esta vantagem advém da capacidade de prever e antecipar as mudanças nos mercados e a 

evolução tecnológica, pois a capacidade de antecipação e previsão também permite 

orientar ou re-orientar as actividades de I&D em função das previsões recolhidas de modo ir 

ao encontro dos principais objectivos da organização. 

As actividades de Vigilância têm ainda um papel importante na detecção oportunidades 

e ameaças e na selecção de informação relevante que pode estar na origem da geração de 

ideias ou na identificação de desafios que constituam mais-valias para a empresa. 

Para que esta informação crie valor para a empresa é necessário que ela seja 

correctamente armazenada, classificada e difundida entre os colaboradores. 

 

5.1.2 - Objectivos 

 

Os principais objectivos da Vigilância passam por: 

 Permitir um conhecimento dos mercados em que a empresa opera ou pretende 

operar – o conhecimento dos mercados é bastante complexo, dado que envolve 

muitos factores de caracterização (apresentados anteriormente na definição). Para 

além da complexidade dos diversos factores, deve-se ter ainda em conta os factores 

socioeconómicos e culturais afectos a esses mercados. 

 Identificação e conhecimento das tecnologias – a identificação e o conhecimento 

de tecnologias é de especial importância para a competitividade da empresa, 

permitindo a evolução dos produtos ou serviços prestados, bem como a criação de 

novos produtos / serviços. O conhecimento e a identificação de tecnologias são 

importantes para o aproveitamento e potencialização das janelas de oportunidades. 

Estes objectivos têm como finalidade conferir à empresa uma vantagem competitiva 

dotando-a de um maior conhecimento do mercado, das suas tendências e necessidades, 

bem como das tecnologias existentes. Isto permite à empresa responder antecipadamente à 

evolução do mercado e identificar oportunidades ou gerar Ideias e Desafios para a empresa, 

permitindo, inclusive, um melhor aproveitamento e identificação das janelas de 

oportunidades. 

 

5.1.3 - Modelo de Domínio 

Após a apresentação do modelo de domínio geral na Figura 4.5 do capítulo anterior, foi 

elaborado a partir desse modelo, um modelo de domínio específico para a área da Vigilância 

que se encontra representado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Modelo de Domínio para a Área da Vigilância [32]. 

 

5.2 - Tipos de Vigilância 
 

Esta secção destina-se à apresentação e descrição dos diferentes tipos de Vigilância 

identificados e a sua organização. Na Figura 5.2 são apresentados os tipos de Vigilância 

identificados e a sua organização. 

 

 
Figura 5.2 - Organização dos diversos tipos de Vigilância. 

 

5.2.1 - Descrição dos Tipos de Vigilância 

 

As actividades de Vigilância podem ser de 2 tipos: 

 Formal – actividades que são alvo de planeamento e controlo, dado que são 

efectuadas segundo um plano de execução previamente definido através do sistema 

de suporte das actividades de Vigilância. Estas podem ser classificadas de duas 

formas: 

o Com Preparação – é necessário efectuar uma preparação prévia antes de 

efectuar a actividade de Vigilância. Esta preparação pode passar, por exemplo, 

por definir quais as empresas a contactar numa feira de tecnologias, quais as 
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pessoas com as quais se pode trocar conhecimentos relevantes durante uma 

conferência ou a preparação dos assuntos a abordar com essas pessoas. 

o Sem Preparação – actividades que não necessitam de preparação prévia, ou 

seja, apenas é necessário recolher e filtrar a informação analisada nos locais ou 

fontes previamente definidos. É exemplo disso a recolha de informação em 

páginas Web da concorrência, leitura de artigos científicos ou a pesquisa por 

palavras-chave. 

 Informal – não apresenta um planeamento definido nem qualquer tipo de 

preparação previamente efectuada. Resulta de uma ocasionalidade ou de uma 

situação fortuita. A informação proveniente deste tipo de Vigilância pode ser 

proveniente do contacto com clientes, fornecedores e parceiros ou da leitura 

fortuita de um artigo num órgão de informação que não era alvo de acções de 

Vigilância e que continha informação tida como relevante para a empresa. 

 

5.3 - Processos de Vigilância 
 

As principais fases dos diferentes processos de Vigilância estão apresentadas na Figura 

5.3, onde é possível ver os processos de Vigilância Formal Com e Sem Preparação e o 

processo da Vigilância Informal.  

 

 
Figura 5.3 - Processos de Vigilância Formal e Informal. 

 

5.3.1 - Descrição dos Processos de Vigilância 

 

Ao analisar os dois tipos de Vigilância (Formal e Informal) apresentados na Figura 5.3 

constata-se que as actividades que despoletam o início dos processos são diferentes.  

Relativamente às actividades de Vigilância Formal, estas são despoletadas através da 

Elaboração do Planeamento. A actividade de planeamento consiste em inserir as actividades 

no sistema de suporte da Vigilância que permite efectuar a gestão das acções de Vigilância 
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definidas previamente, como é caso da Vigilância Formal. Dentro da Vigilância Formal 

existem dois tipos de Vigilância, sendo que a diferença entre o processo da Vigilância 

Formal Com e Sem Preparação está na actividade que se segue ao planeamento. No 

Processo de Vigilância Formal Com Preparação, é necessário efectuar a actividade de 

Preparação das Acções de Vigilância, pois as acções de Vigilância associadas a este processo 

são mais complexas, o que obriga a realização de uma preparação prévia por parte de quem 

vai executar essas acções. Esta preparação resulta da necessidade de quando se vai para 

uma feira, por exemplo, saber quais a empresas que vão estar presentes e quais delas 

podem ter interesse para recolher e partilhar informação. Por sua vez, o processo de 

Vigilância Formal Sem Preparação não necessita de uma actividade de preparação da acção 

de Vigilância, dado que para a sua execução não é necessário efectuar qualquer tipo de 

preparação, como é o caso de pesquisas em revistas, jornais ou em páginas Web. 

Na Vigilância Informal a actividade inicial é diferente da Vigilância Formal. Enquanto a 

actividade inicial do processo de Vigilância Formal é a Elaboração do Planeamento, na 

Vigilância Informal o processo é iniciado através da actividade de Recolha de Informação 

que é efectuada num contexto ocasional e não planeado. Esta actividade é equivalente à 

actividade de Execução das Acções de Vigilância efectuada nas acções de Vigilância Formal, 

apesar de ser ligeiramente diferente, já que não se trata de executar uma actividade de 

Vigilância planeada, mas sim recolher uma informação que pode ser relevante para a 

organização. 

Daqui para a frente, todas as actividades são iguais, independentemente do tipo de 

Vigilância. As últimas duas actividades de todos os processos de Vigilância Formal ou 

Informal são a:  

 classificação e registo da informação recolhida; 

 difusão da informação.  

Estas fases não estão dependentes do tipo de Vigilância efectuada, mas sim da 

importância e da área de interesse associada à informação recolhida.  

Desta forma, a Classificação e Registo da Informação Recolhida deve ser efectuada 

segundo a área ou departamento de interesse tendo em conta as taxionomias definidas na 

Base do Conhecimento. 

Relativamente à Difusão da Informação, esta pode ser feita de várias formas, entre as 

quais: 

 Sem alerta – a informação apenas é inserida na base de conhecimento. 

 Alertas na página – a informação inserida aparece na área da página do sistema de 

suporte às actividades de Vigilância, facilitando assim a sua divulgação. 

 Alerta por email – os colaboradores são notificados por correio electrónico acerca 

da informação inserida. 

 

Tendo em conta as diversas áreas identificadas e o tipo de Vigilância identificaram-se 

diversos processos agrupados por áreas de interesse dentro da Vigilância Formal. Desta 

forma, os processos identificados foram: 

 Pesquisa Abstracta  

 Pesquisa de Novas Tecnologias 

 Pesquisa de Novos Produtos ou Versões  

 Pesquisa de Programas de Financiamento e Concursos Públicos 

 Leitura e Análise de Estudos, Revistas, Revistas e Documentação 

Vigilância 

Formal Sem 

Preparação 
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 Participação em Eventos 

 Relacionamento com Instituições de Ensino e Investigação 

Vigilância 

Formal Com 

Preparação 

 

5.3.2 - Recursos e Intervenientes no Processo de Vigilância 

 

5.3.2.1. Recursos Necessários 

 

Para efectuar as actividades de Vigilância foram identificados os seguintes recursos: 

 Recursos humanos dedicados e especializados, capazes de procurar e filtrar a 

informação que pode ou não ser interessante para a organização em função dos seus 

objectivos e alinhamento estratégico. 

 Meios de pesquisa necessários para a realização das actividades de Vigilância que 

permitam o acesso a bases de dados, estudos, imprensa e bibliografias de referência 

nas áreas de interessa da empresa, bem como aos restantes meios de informação 

tidos como necessários, tais como: 

o Internet; 

o Ferramentas de Pesquisa, nomeadamente motores de busca; 

o Ferramenta de pesquisa automática na internet através de palavras-chave 

previamente definidas com relatórios de alerta previamente definidos; 

o Livros, revistas e jornais. 

 Sistema de suporte, planeamento, registo, tratamento e difusão da informação 

recolhida durante as acções de Vigilância, sobre o qual vai incidir a parte final deste 

capítulo. 

 

5.3.2.2. Actores 

 

Os actores que podem intervir nas actividades de Vigilância são: 

 Equipa de pesquisa e análise de informação - responsável pelo planeamento, 

preparação e realização das actividades de Vigilância. É constituído por um gestor, 

que tem a seu cargo a execução do planeamento e a distribuição das tarefas pelos, 

e por vários responsáveis que executam as acções de Vigilância 

 Colaboradores da organização – restante colaboradores que, apesar de não estarem 

directamente envolvidos nas actividades de Vigilância, podem ter um importante 

papel na recolha de informação associada às actividades de Vigilância Informal;  

 Fornecedores, clientes e parceiros – podem ser importantes fontes de informação, 

nomeadamente através do seu feedback e das interacções realizadas com os 

colaboradores da organização. 

 Instituições de Formação e Investigação – Importantes fontes de conhecimento e 

inovação. Partilha de conhecimentos através da interacção com docentes e 

investigadores. 

 Pessoas com experiência ou conhecimento em áreas de interesse (consultores) – 

pessoas que possuem conhecimento e/ou experiência que podem ser uma mais-valia 

para a organização (e.g. docentes e investigadores de instituições de ensino e 
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investigação, colaboradores de outras empresas, entre outros). A informação 

recolhida resulta da interacção com essas pessoas. 

 

5.3.3 - Indicadores de Desempenho 

 

Os Indicadores de Desempenho têm um importante papel para a monitorização, 

acompanhamento e evolução dos processos de Inovação e os processos de Vigilância não 

fogem à regra. 

Desta forma, foram identificados alguns indicadores de desempenho para a Vigilância, 

que se encontram na Tabela 5.1, e que foram agrupados em três áreas: operacionais, 

económicos e de logística e indirectos.  

 

Tabela 5.1 - Indicadores de desempenho para o processo de Vigilância. 

Directos 

E
fi

c
á
c
ia

 

KPI_V1 
Relação entre número de Oportunidades aproveitas e o número total de 

Oportunidades detectadas através de acções de Vigilância 

KPI_V2 Número de Ideias resultantes de acções de Vigilância 

KPI_V3 Número de Desafios lançados a partir de acções de Vigilância 

KPI_V4 

Tempo médio da detecção de uma oportunidade – tempo decorrido entre a 

publicação da Oportunidade e a identificação da Oportunidade por parte da 

organização (diferença data de registo no sistema e a data de publicação) 

E
fi

c
iê

n
c
ia

 

KPI_V5 Custo das acções de Vigilância (deslocações a feiras, eventos, conferências) 

KPI_V6 Custo dos recursos humanos afectos à Vigilância. 

KPI_V7 Custo das actividades de Vigilância. (somatório de KPI_V5 e KPI_V6) 

KPI_V8 
Força de Trabalho - Quantidade de recursos humanos afectos à Vigilância e 

número de horas de trabalho dispendidas em acções de Vigilância. 

KPI_V9 
Relação entre o investimento em IDI e o investimento nas actividades de 

Vigilância. 

Indirectos 

 KPI_V10 
Quantidade de processos (Ideias, Desafios, Oportunidades) que tiveram 

origem em acções de Vigilância. (Eficácia) 

KPI_V11 Mais-valias económicas geradas pelas acções de Vigilância. (Eficiência) 

 

Existem múltiplos indicadores de desempenhos que podem ser considerados, mas, por 

vezes nem todos são fáceis de apurar ou implementar, como é o caso dos indicadores 

indirectos. 

 

5.4 - Padronização e Mapeamento das Actividades de 
Vigilância 

 

Nesta secção serão apresentadas as Fontes e o Âmbito das acções de Vigilância para que 

seja possível relacioná-los com os processos de Vigilância descritos na secção anterior. 
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5.4.1 - Âmbito das Acções de Vigilância 

Devido à abrangência das actividades de Vigilância foram identificadas as seguintes 

áreas: 

 Programas de Financiamento: 

o Regional; 

o Nacional; 

o Internacional. 

 Tecnologias: 

o Patentes; 

o Materiais; 

o Produtos. 

 Mercados: 

o Parceiros; 

o Concursos Públicos; 

o Segmentos de Mercado; 

o Internacionalização; 

o Concorrência; 

o Novos Mercados; 

o Novos Produtos ou Serviços. 

 

Estas são as principais áreas de pesquisa para efectuar a Vigilância nas empresas. Para 

obter informações destas áreas é necessário orientar a pesquisa em função das fontes de 

informação. 

 

5.4.2 - Fontes de Informação 

Com o objectivo de obter informações relativas às áreas definidas anteriormente 

identificaram-se as seguintes fontes de informação: 

 Internet 

o Sites de empresas concorrentes, parceiros ou fornecedores; 

o Sites de tecnologia; 

o Fóruns de inovação; 

o Pesquisa por palavras-chave; 

o Redes sociais; 

o Sites governamentais e comunitários. 

 Bases de Dados: 

o Patentes; 

o Artigos Científicos; 

o Clientes; 

o Laboratórios de ensaio.  

 Participação em Eventos: 

o Reuniões de quadros; 

o Debates; 

o Troca de impressões com pessoas da mesma área; 

o Sessões de Brainstorming; 

o Feiras, Congressos e Conferências; 
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o Comités técnicos. 

 Contacto com instituições de Formação e Investigação 

o Universidades; 

o Politécnicos; 

o Centros de ciência e tecnologia. 

 Relação com Fornecedores, Clientes e Parceiros: 

o Novas necessidades, reclamações e sugestões; 

o Conversas informais; 

o Formas de Interacção das empresas concorrentes com os stakeholders; 

o Lojas, fornecedores e armazéns de revenda. 

 Análise de Documentação, Referências e Imprensa: 

o Livros; 

o Revistas técnicas e de tecnologia; 

o Jornais económicos, de tecnologia e suplementos específicos; 

o Artigos e Jornais Científicos; 

o Documentários ou reportagens dedicadas; 

o Datasheets. 

 Análises e Estudos de Mercado: 

o Relatórios de mercado; 

o Perspectivas de evolução tecnológica; 

o Evolução económica; 

o Recolha e análise de novos produtos de empresas concorrentes introduzidos no 

mercado; 

o Análise de patentes de outras empresas; 

o Relatórios de contas de empresas concorrentes; 

o Avaliação da satisfação de clientes com os nossos produtos e os da 

concorrência. 

o Iniciativas Governamentais (Nacionais ou Internacionais) e de Financiamento: 

o Concursos públicos; 

o Programas de internacionalização e/ou exportação; 

o Projectos Internacionais; 

o Programas de Financiamento; 

o Linhas de crédito. 

 

5.4.3 - Modelação das Actividades em Função das Fontes, Âmbito e Vigilância 

 

De seguida serão apresentadas as diversas relações entre as fontes, o âmbito e o tipo de 

Vigilância a efectuar. Na Tabela 5.2 é possível ver a classificação das fontes em função do 

Tipo de Vigilância e do Âmbito. No Anexo B, é possível consultar a Tabela B.1 e B.2 que 

apresentam a classificação dos tipos de Vigilância em função das Fontes e do Âmbito e do 

Âmbito em função das Fontes e do Tipo de Vigilância respectivamente. 
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Tabela 5.2 - Classificação das Fontes de Informação segundo o tipo de Vigilância e o seu 

Âmbito. 

Fontes Vigilância Âmbito 

Internet   

 
Sites de empresas concorrentes, 

parceiros ou fornecedores 
Formal Sem 

Preparação 

Tecnologias (Patentes, Materiais e 

Produtos); Mercados (Parceiros, 

Concorrência e Novos Produtos ou 

Serviços); 

 Sites de tecnologia 
Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); Mercados (Concorrência, 

Novos Produtos ou Serviços);  Fóruns de inovação 

 Pesquisa por palavras-chave  
Todos 

 Redes sociais 

 
 

Sites governamentais e 

comunitários 

Programas de Financiamento (Regional, 

Nacional, Internacional); 

Bases de Dados   

 Patentes 

Formal Sem 

Preparação 

Tecnologias (Patentes, Materiais); 

 Artigos Científicos 
Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); 

 Clientes 

Mercados (Segmentos de Mercado, 

Concorrência, Novos Mercados, Novos 

Produtos ou Serviços); 

 Laboratórios de ensaio Mercados (Novos Produtos); 

Participação em Eventos   

 Reuniões de quadros 

Formal Com 

Preparação 
Todos 

 Debates 

 
Troca de impressões com 

pessoas da mesma área 

 Sessões de Brainstorming 

 
Feiras, Congressos e 

Conferências 

 Comités técnicos 

Contacto com Instituições de 

Formação e Investigação 
  

 Universidades 
Formal Com 

Preparação 

Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); Mercados (Parceiros); 
 Politécnicos 

 Centros de ciência e tecnologia 

Relação com Fornecedores, 

Clientes e Parceiros 
  

 
Novas necessidades, 

reclamações e sugestões Informal 

Mercados (Segmentos de Mercado, 

Concorrência, Novos Produtos ou 

Serviços); 

 Conversas informais Mercados (Segmentos de Mercado, 
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Formas de Interacção das 

empresas concorrentes com os 

stakeholders 

Internacionalização, Concorrência, Novos 

Mercados, Novos Produtos ou Serviços); 

 
Lojas, fornecedores e armazéns 

de revenda 

Mercados (Segmentos de Mercado, 

Concorrência, Novos Produtos ou 

Serviços); 

Análise de Documentação, 

Referências e Imprensa 
  

 Livros 

Formal Sem 

Preparação 

Tecnologias (Materiais, Produtos); 

 
Revistas técnicas e de 

tecnologia 

Todos 

 

Jornais económicos, de 

tecnologia e suplementos 

específicos 

 Artigos e Jornais Científicos 
Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); 

 
Documentários ou reportagens 

dedicadas 

Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); Mercados (Segmentos de 

Mercado, Internacionalização, 

Concorrência, Novos Mercados, Novos 

Produtos ou Serviços); 

 Datasheets 
Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); 

Análises e Estudos de Mercado   

 Relatórios de mercado 

Formal Sem 

Preparação 

Mercados (Parceiros, Concursos Públicos, 

Segmentos de Mercado, 

Internacionalização, Concorrência, Novos 

Mercados, Novos Produtos ou Serviços); 

 
Perspectivas de evolução 

tecnológica 

Mercados (Segmentos de Mercado, 

Internacionalização, Concorrência, Novos 

Mercados, Novos Produtos ou Serviços); 

 Evolução económica 

Mercados (Parceiros, Concursos Públicos, 

Segmentos de Mercado, 

Internacionalização, Concorrência, Novos 

Mercados); 

 

Recolha e análise de novos 

produtos de empresas 

concorrentes introduzidos no 

mercado 

Tecnologias (Materiais, Produtos); 

Mercados (Parceiros, Segmentos de 

Mercado, Concorrência, Novos Mercados, 

Novos Produtos ou Serviços); 

 
Análise de patentes de outras 

empresas 

Tecnologias (Patentes, Materiais, 

Produtos); 

 
Relatórios de contas de 

empresas concorrentes 
Mercados (Concorrência); 

 

Avaliação da satisfação de 

clientes com os nossos produtos 

e os da concorrência 

Mercados (Segmentos de Mercado, 

Concorrência, Novos Mercados, Novos 

Produtos ou Serviços); 
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Iniciativas Governamentais 

(Nacionais ou Internacionais) e 

de Financiamento 

  

 Concursos públicos 

Formal Sem 

Preparação 

Programas de Financiamento (Regional, 

Nacional, Internacional); Mercados 

(Parceiros, Concursos Públicos, 

Segmentos de Mercado, 

Internacionalização, Concorrência, Novos 

Mercados, Novos Produtos ou Serviços); 

 

Programas de 

internacionalização e/ou 

exportação 

Mercados (Parceiros, Concursos Públicos, 

Segmentos de Mercado, 

Internacionalização, Concorrência, Novos 

Mercados, Novos Produtos ou Serviços); 

 Projectos Internacionais 

Mercados (Parceiros, Segmentos de 

Mercado, Internacionalização, 

Concorrência, Novos Mercados, Novos 

Produtos ou Serviços); 

 Programas de Financiamento Programas de Financiamento (Regional, 

Nacional, Internacional);  Linhas de crédito 

 

5.5 - Definição das Interfaces 
 

Após a análise e caracterização dos processos de Vigilância, o passo seguinte consiste na 

especificação das interfaces para o SGI. Como fase inicial dessa especificação efectuou-se o 

levantamento de requisitos do sistema sobre a forma de users stories. Posteriormente, e 

com base nas users stories identificadas, definiram-se os esboços das interfaces. 

 

5.5.1 - Definição das Users Stories 

 

Users stories identificadas foram as seguintes: 

US 1. Como Administrador e responsável pela Vigilância quero ser capaz de efectuar o 

planeamento das actividades de Vigilância (adicionar e monitorizar), com a 

possibilidade de definir a repetição das actividades de forma a facilitar o seu 

planeamento. 

US 2. Os utilizadores devem ter a possibilidade de editar os diversos campos associados 

às actividades de Vigilância agendadas de forma a proceder a ajustes e a 

complementar as informações associadas às mesmas. 

US 3. Como utilizador/administrador pretendo ter a possibilidade de associar ficheiros 

e emails a qualquer altura às actividades de Vigilância. 

US 4. Como utilizador/administrador espero que, ao efectuar a autenticação no 

sistema, ele me informe, num local dedicado, quais as próximas tarefas relativas 

à Vigilância (preparação, execução ou registo de resultados) a serem realizadas 

ou que estão em falta, garantindo assim um acompanhamento das mesmas. 

US 5. Como utilizador/administrador pretendo que o sistema envie alertas via email de 

acções de Vigilância que não foram executadas ou preparadas ou quando passou 
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um período de tempo determinado após a acção de Vigilância e não foi registada 

a informação recolhida. 

US 6. Como Utilizador espero que o sistema me alerte para a necessidade de guardar 

ou rejeitar as alterações efectuadas após a última gravação quando fecho 

formulário ou cancelo a edição. 

US 7. Como utilizador/administrador quero ter uma vista tabular onde as actividades 

são apresentadas em forma de lista e uma vista anual para permitir uma melhor 

percepção e elaboração do planeamento e das actividades a realizar. 

US 8. Como utilizador, quero que o sistema de suporte às actividades de Vigilância 

tenha uma checklist das tarefas a realizar para cada tarefa de Vigilância, em 

função do seu tipo, para permitir uma melhor execução e acompanhamento das 

actividades de Vigilância. 

US 9. Como utilizador/administrador espero que o sistema possua templates 

vocacionados para o tipo de Vigilância que está a ser efectuada para facilitar o 

registo da informação recolhida. 

US 10. Como utilizador quero que o sistema possibilite a associação de itens às acções 

de Vigilância formal para registar as informações recolhidas nessas mesmas 

acções. 

US 11. Como utilizador quero que o sistema, durante a fase de preparação, me permita 

adicionar ficheiros e notas alusivas à actividade de Vigilância que estou a 

preparar. 

US 12. Como utilizador quero que o sistema me permita divulgar as informações 

associadas aos diversos itens de resultados para diferentes contactos ou grupos 

de contactos. 

 

5.5.2 - Descrição das Interfaces 

 

Nesta sub-secção serão descritas as diversas interfaces do sistema de suporte às acções 

de Vigilância. O sistema desenvolvido apresenta duas áreas: visão geral do sistema onde é 

feito o planeamento e onde é possível ter uma visão geral das actividades realizadas e a 

criação, registo e edição das actividades de Vigilância. Dado que existem dois tipos de 

Vigilância (Formal e Informal), foram criadas interfaces dedicadas a cada um desses tipos 

(US 9), devido às diferentes necessidades de cada uma. 

 

5.5.2.1. Visão Global 

A visão global das actividades possui 2 tipos de interfaces disponíveis: 

 Calendário – visão global anual das diversas actividades de Vigilância a realizar em 

cada mês (US 7). (Figura 5.4)  

 Tabular – visão tabular das actividades de Vigilância a realizar, que permite a 

organização e a filtragem das diversas actividades em função dos campos 

apresentados (US 7). (Figura 5.5) 

A mudança de interface pode ser efectuada através dos botões localizados no canto 

superior direito da interface (“Calendário” e “Tabular”). 
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Nesta página estão ainda disponíveis os botões “Adicionar Nova Acção Formal” e 

“Adicionar Nova Acção Informal” que permitem a calendarização de novas acções de 

Vigilância. As acções de Vigilância formal podem também ser adicionadas através de um 

duplo clique na interface de calendário no mês pretendido. 

Para além disso, do lado esquerdo do ecrã são apresentadas os seguintes conteúdos: 

 Bloco de Notas – Local os utilizadores podem efectuar anotações relativas às 

actividades de Vigilância. (Figura 5.4 e Figura 5.5) 

 Alertas – Local onde são efectuados alertas relativos às próximas actividades a 

efectuar ou às actividades em falta (US 4). (Figura 5.4 e Figura 5.5) 

 
Figura 5.4 – Visão Global Calendário. 

 

 
Figura 5.5 – Visão Geral Tabular. 
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5.5.2.2. Formulário de Criação de Nova Actividade de Vigilância Formal 

Ao adicionar uma nova actividade deve aparecer um formulário (Figura 5.6) com os 

campos necessários ao registo e elaboração das actividades e que deve ser composto por: 

 Título – local destinado ao nome da actividade de Vigilância e que é apresentado 

nos diversos locais onde aparece a listagem das acções de Vigilância. 

 Preparação – campo que indica a necessidade de preparação da actividade, com 

duas opções de resposta (Sim ou Não). 

 Responsável – campo onde é possível escolher qual ou quais os responsáveis pela 

actividade de Vigilância. 

 Classificadores – campo de texto onde são inseridas as palavras-chave para 

classificação e organização da informação recolhida na Vigilância. As etiquetas são 

de especial importância porque é através delas que se efectua a classificação da 

informação registada e que permite associar a informação a posteriores pesquisas 

ou áreas de interesse. 

 Data – campo duplo que indica a data ou o período em que se realiza a actividade 

de Vigilância. 

 Alerta – local onde é possível inserir a antecedência dos alertas e a sua quantidade. 

Este alertas servem lembretes para o(s) responsável(eis) pela realização da 

actividade de Vigilância de forma a que estes não se esqueçam. Os alertas podem 

ser feitos via email ou através de SMS’s (US 5). 

 Documentos – campo onde é possível associar documentos ou emails à actividade 

de Vigilância. Desempenha um importante papel quer durante o planeamento, quer 

nas actividades que necessitem de preparação e onde são produzidos documentos 

para tal, quer na fase de registo da informação resultante da actividade de 

Vigilância (US 3). 

 Descrição – Campo de texto onde é possível efectuar uma descrição da actividade 

de Vigilância e efectuar o registo de notas associadas à mesma. 

Neste formulário está ainda disponível o botão “Registar Informação” que mostra os 

campos necessários para o registo da informação recolhida. Este botão mostra ou oculta os 

campos afectos ao registo de informação. 

 
Figura 5.6 – Formulário de criação de acção de Vigilância Formal. 
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5.5.2.3. Formulário de Registo de Informação de Actividade de Vigilância Formal 

No registo da informação recolhida durante as acções de Vigilância (Figura 5.7) são 

adicionados novos campos ao formulário de criação da acção de Vigilância onde são 

apresentadas as diversas entidades/itens associados ao processo de Vigilância, permitindo 

efectuar alterações ou correcções aos dados da acção inseridos aquando do seu 

planeamento (US 2). Para registar a informação basta ir à acção de Vigilância 

correspondente e clicar no botão “Registar Informação” que mostra os campos necessários 

para o registo da mesma. Esta arquitectura permite que toda a informação relativa à 

actividade esteja num só local, facilitando a tarefa ao utilizador e evita a duplicação de 

informação e a incorrecta classificação da mesma. Os campos adicionados são: 

 Evolução da Actividade de Vigilância – local onde são apresentadas as diversas 

fases do processo através de uma checklist onde o utilizador que vai indicando a 

conclusão dessas fases à medida que conclui as tarefas associadas a cada fase (US 

8). 

 Divulgação – campo destinado a efectuar a divulgação dos resultados obtidos juntos 

dos restantes colaboradores. Essa divulgação é facultativa, existindo a possibilidade 

de arquivar a informação ou de a divulgar por e/ou da página Web. A notificação 

pode ser feita item a item ou na acção de Vigilância em si (US 12). 

 Caixa de Itens – local onde são listados todos os itens produzidos resultantes da 

acção de Vigilância. 

 Adicionar Novo Item (US 10) (Figura 5.8): 

o Título do Item – caixa de texto para escrever o título do item, que irá 

aparecer na caixa de itens da interface de registo. 

o Classificadores – local destinado à classificação do item em função das 

taxonomias existentes na base de conhecimento. 

o Fonte – onde são colocadas as fontes e os autores das informações 

recolhidas na actividade. 

o Data de Publicação – data em que a informação foi publicada, 

possibilitando a pesquisa de informação por data de publicação. 

o Informação Recolhida – Local destinado a escrever os resultados obtidos 

durante a acção de Vigilância associado ao item. Estes resultados também 

podem ser inseridos através de documentos e emails no campo de 

associação de documentos apresentado. 

o Documentos / emails – campo destinado à associação de ficheiros e/ou 

emails. 

O botão “Adicionar Item” permite adicionar novos itens à acção de Vigilância (Figura 

5.7). Para eliminar um item está disponível o botão “Eliminar Item” na interface de 

criação/edição de itens. 
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Figura 5.7 – Formulário de Registo de Acção de Vigilância Formal. 

 

 
Figura 5.8 – Formulário de criação/edição de Item. 

 

5.5.2.4. Formulário de Criação e Registo de Informação de Actividade de Vigilância 

Informal 

A interface para registo da informação resultante das actividades de Vigilância Informal 

(Figura 5.9) é mais simples, dado que não precisa dos campos relativos ao planeamento, 

apresentando apenas parte dos campos utilizados para o registo das actividades formais. 

Desta forma, os campos que estão presentes, e para os quais já foram apresentadas 

descrições das suas funcionalidades, são: 
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 Título; 

 Autor; 

 Data; 

 Classificadores; 

 Fontes / Autores; 

 Data da Publicação. 

 Ficheiros; 

 Divulgação; 

 Informação Recolhida. 

 

 
Figura 5.9 – Formulário de criação de acção de Vigilância Informal. 

 

5.6 - Síntese 
 

Este capítulo teve por objectivo analisar e desenvolver os processos de Vigilância e as 

interfaces para o sistema de suporte. 

O capítulo pode ser dividido em duas partes: na descrição, modelação, e caracterização 

das actividades de Vigilância e na concepção das interfaces para o sistema de suporte. 

A primeira parte iniciou-se através do enquadramento e definição da Vigilância, bem 

como na apresentação dos principais objectivos. Após a apresentação dos objectivos, foram 

descritos os tipos de Vigilância (Forma e Informal) e a sua organização através da 

apresentação do Mapa de Processos. De seguida efectuou-se a descrição dos diferentes 

processos de Vigilância identificados (Vigilância Formal Com e Sem Preparação e Vigilância 

Informal), onde foram apresentados os recursos e os actores intervenientes no processo e os 

indicadores de desempenho relativos aos processos de Vigilância. Para terminar parte de 

caracterização dos processos, foram apresentadas as Fontes e o Âmbito das acções de 

Vigilância e efectuada uma relação entre eles e os processos de Vigilância identificados. 

Na parte relativa às interfaces, começou-se por identificar as users stories para o 

sistema de suporte e gestão das actividades de Vigilância. Identificadas as users stories, 

procedeu-se ao desenho das interfaces que foram apresentadas e descritas na secção 4.7. 
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Capítulo 6  

 

Gestão das Ideias 

 

 

A criatividade e a inovação são muito importantes para o desenvolvimento e a 

competitividade das organizações. Devido à sua importância, é necessário potencializar 

estas duas áreas através de uma correcta gestão e desenvolvimento das ideias recolhidas.  

Para que seja possível potencializar as ideias recolhidas de modo a que estas se tornem 

uma mais-valia para as organizações, é necessário definir e gerir correctamente todo o 

processo responsável pela recolha, gestão e desenvolvimento das ideias, que será o tema 

central ao longo deste capítulo. Será ainda alvo de análise a gestão dos IDO‟s, ou seja das 

Ideias, Desafios e Oportunidades e as suas interacções. A análise do processo de Gestão de 

Ideias, elaborada ao longo deste capítulo, foi desenvolvida em colaboração com o aluno do 

MIEEC Tiago Santos. 

 

6.1 - Sistematização dos Processo de Gestão de Ideias 

 

O processo de gestão de Ideias tem por objectivo fomentar a inovação e a criatividade 

através da captura, amadurecimento e avaliação de Ideias com potencial de inovação ao 

nível dos produtos e serviços, do marketing, dos processos e da gestão. Este processo passa 

por identificar e descrever a metodologia para a captação, análise, avaliação e selecção de 

Ideias, com vista a identificar as que se podem constituir como oportunidade de inovação ou 

uma mais-valia para a organização. 

A variedade e complexidade dos processos adoptados pelas organizações pode ser muito 

diversificado, variando em função das necessidades, dos recursos afectos a essa área, da 

importância concedida e da maturidade e evolução que o processo foi sofrendo ao logo do 

tempo. 

Por vezes, as organizações adoptam processos de gestão de Ideias relativamente simples 

que são uma extensão das tradicionais “caixas de sugestões”. Nestes processos, o 

tratamento da Ideia segue um fluxo “linear” desde a submissão pelo colaborador até à sua 

avaliação formal.  
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No entanto, os processos de gestão de ideias também podem ser muito complexos, 

sobretudo quando se pretende que haja um processo de análise e amadurecimento durante 

o qual a ideia é aperfeiçoada e combinada com outras ideias também em análise ou já 

arquivadas no sistema. Nesse processo, pode haver uma participação alargada dos 

colaboradores da organização e de especialistas externos e, em alguns casos, dos próprios 

clientes.  

O processo mais adequado a cada organização dependerá muito da natureza do negócio 

e das actividades de inovação, pelo que a plataforma de suporte à gestão de inovação deve 

ter a flexibilidade suficiente para poder oferecer a solução mais adequada a cada 

organização. 

 

A figura seguinte esquematiza um processo típico de gestão de ideias. 

 

 
Figura 6.1 – Fases Principais do Processo de Gestão de Ideias. 

 

O processo de gestão de ideias apresentado na Figura 6.1 envolve 3 fases principais: 

 Registar ideia – fase inicial do processo desencadeada pela submissão da ideia pelo 

autor através do ponto de recolha. Após a sua submissão será efectuada uma 

triagem, de forma a impedir a progressão de ideias desajustadas ou for do âmbito 

da organização. Para além disso, existe a possibilidade de a submeter a uma pré-

avaliação, nomeadamente nos processos mais complexos. 

 Analisar e Desenvolver ideia – esta fase caracteriza-se pela análise, 

desenvolvimento e maturação da ideia. Podem-se efectuar pareceres e formular 

opiniões de consultores ou constituir grupos de trabalho responsáveis pela sua 

análise e desenvolvimento. Nesta fase são produzidos diversos elementos de suporte 

e auxílio à tomada de decisão do júri.  

 Avaliar ideia – fase final do processo de gestão das ideias, onde é feita uma 

avaliação e tomada uma decisão final sobre a ideia. 

 

6.1.1 - Abertura da Organização à Recolha de Ideias  

 

A recolha de Ideias capazes de despoletar o processo de Gestão de Ideias está muito 

dependente da abertura da empresa. Desta forma, foram identificados dois tipos de 

abertura: 

 Interno – acessível apenas a colaboradores da organização ou parte deles, dado que 

pode ser aberta a todos os colaboradores ou a uma área específica (altos quadros ou 

alguns departamentos por exemplo); 

 Externo – pode ser aberto a toda a comunidade ou estar restrito a diversas áreas, 

como clientes e parceiros. 

Esta recolha de ideias pode ainda ter mais restrições, nomeadamente temporais, isto 

porque a sua recolha pode ser limitada no tempo. Foram identificados dois tipos: 

 Caixa de Sugestões – sempre disponível, não apresentando qualquer tipo de 

restrições em relação ao tema ou à altura de submissão; 

Registar
Analisar e 

Desenvolver
Avaliar
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 Campanha de Ideias – divulgação ou promoção de um de uma recolha de ideias com 

uma limitação temporal e que pode, ou não, ter um tema específico. Nestas 

campanhas podem ser atribuídos compensações ou incentivos aos Autores. 

 

6.1.2 - Fontes de Obtenção de Ideias 

 

Relativamente às fontes de obtenção das Ideias, estas podem ser variadas e dependem 

da abertura da empresa à recolha de ideias. Independentemente da abertura da empresa, 

as ideias podem ter origem em: 

 propostas de melhoria de Colaboradores, Parceiros, Clientes ou Fornecedores; 

 avaliação da satisfação e requisitos de clientes (reclamações e feedback); 

 reuniões, encontros e/ou debates internos (Sessões de brainstorming ou Reuniões de 

coordenação); 

 acções de Vigilância (e.g. acções da concorrência); 

 revisões do sistema ou dos processos; 

 inquéritos; 

 parcerias. 

 

Relativamente aos Actores que podem estar na origem das ideias são: 

 Colaboradores; 

 Parceiros; 

 Fornecedores; 

 Clientes; 

 Concorrentes. 

 

6.1.3 - Modelo de Domínio 

Após a apresentação do modelo de domínio geral na Figura 4.5 do Capítulo 3, foi 

elaborado a partir desse modelo, um modelo de domínio específico para a área da Gestão 

de IDO‟s que se encontra representado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Modelo de Domínio para a Gestão de IDO’s [32]. 

 

6.2 - Tipos de Processos de Gestão de Ideias 

 

Apesar da maior parte dos processos de gestão de ideias englobarem as três fases 

apresentadas anteriormente, as acções e as actividades desenvolvidas, bem como a forma 

de implementação e gestão ao longo das diversas fases podem variar, permitindo várias 

possibilidades e alternativas. Em função das diversas alternativas, vão ser disponibilizados 

três modelos alternativos para que cada organização possa adaptar qual o processo que 

melhor serve as suas necessidades ou adequar os vários processos aos diferentes tipos de 

ideias recolhidas. 

 

Os três processos desenvolvidos são: 

 Processo Simples – é o processo mais simples dos três apresentados, que envolve 

pouco recursos e que permite ser executado de forma rápida. Não inclui a fase de 

desenvolvimento da ideia e é adequado para ideias simples, pouco elaboradas e de 

pequeno impacto ou para empresas de pequenas dimensões ou recursos. 

 Processo Estruturado – processo mais elaborado, de complexidade média. As ideias 

tratadas através deste processo são sujeitas a um processo de pré-avaliação e à 

elaboração de pareceres para que a decisão final seja mais consistente. Devido à 

sua maior complexidade, é um processo mais demorado relativamente ao anterior. 

É adequado para ideias de complexidade média, com algum impacto na 

organização. 

 Processo Colaborativo – é o processo mais complexo entre os três apresentados. 

Esta complexidade deve-se às acções associadas à fase de desenvolvimento da ideia, 

que neste caso envolve um processo colaborativo de maturação e desenvolvimento. 
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Desta forma, o processo é mais demorado e necessita de um maior número de 

recursos. É adequado para ideias de complexidade média e elevada com impacto 

nas organizações. 

 

As actividades destes processos são apresentadas na Figura 6.3. 

 

 
Figura 6.3 - Processos de Gestão de Ideias. 

 

De seguida serão descritos os processos apresentados anteriormente. 

 

6.2.1 - Processo Simples 

 

O processo Simples de Gestão de Ideias é constituído por três actividades: 

 Registo e Submissão de Ideia – Nesta fase a ideia é submetida e registada na 

interface. Esta interface pode ser de suporte físico (caixa de sugestões) ou 

electrónico (formulário Web). No caso do suporte físico, é necessário que alguém 

insira a ideia em papel na interface Web.  

 Triagem – A triagem consiste na filtragem da ideia tendo em consideração os 

critérios de avaliação definidos. Esta fase pode ser elaborada aquando da passagem 

da ideia de papel para o suporte Web, quando aplicável. O responsável por esta 

actividade é o Pré-Avaliador. 

 Avaliação e Decisão – A avaliação e decisão constituem a fase final do processo de 

gestão de Ideias, sendo que nesta actividade é efectuada uma avaliação da ideia 

segundo os critérios definidos e é tomada uma decisão final sobre a ideia. Após esta 

fase, a ideia pode ser rejeitada devido à sua fraca avaliação, ficar à espera de uma 

oportunidade ou desafio em que esta se enquadre ou prosseguir para a fase de 

projecto. 
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Figura 6.4 – Swimlane do processo Simples de Gestão de Ideias. 

 

Ao analisar a Figura 6.4 que apresenta o Swimlane do processo Básico, onde é possível 

ver todas as actividades e acções realizadas ao longo do processo.  

O processo inicia-se com a submissão da Ideia, segue com a escolha do Pré-avaliador e 

de seguida é elaborada a Triagem. Na Triagem, a Ideia pode ser rejeitada (arquivada na 

base de dados e o Autor é avisado) ou ser aprovada e passar para a fase seguinte. A fase 

seguinte inicia-se com a definição do Júri e, logo de seguida, é submetida a votação. Na 

Votação, a ideia pode ser submetida ao Autor para ele melhorar ou complementar a sua 

Ideia caso o Júri assim o entenda. Se a nota for positiva, a ideia é submetida à decisão final 

por parte do Júri, onde o Gestor desempenha o papel de moderador. Na decisão, a Ideia 

pode ser aprovada e passar à fase de projecto ou rejeitada e arquivada na Base de Dados, 

sendo que o Autor é informado desta decisão. Ao longo do processo são apresentados vários 

documentos ou preenchidos vários formulários, como se pode constatar no Swimlane. 

Na Figura 6.5 é apresentada a matriz de responsabilidades do processo, onde são 

apresentadas as várias actividades e os actores que participam no processo, onde cada um 

pode ser responsável, colaborar ou ser informado. 

 
Figura 6.5 – Diagrama de Matriz do processo Simples de Gestão de Ideias. 
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6.2.2 - Processo Estruturado 

 

O processo Estruturado é constituído por quatro grandes fases. À semelhança do 

processo Simples, o processo Estruturado inicia-se com o Registo e a Submissão das Ideias, 

sendo que esta actividade é similar aos outros processos. Para além dessa actividade em 

comum, existe ainda a Avaliação e Decisão que foi explicada no processo anterior. 

Apresentadas duas das actividades deste processo que foram descritas anteriormente, falta 

descrever as outras duas etapas intermédias, que são: 

 Triagem e Pré-Avaliação – Esta etapa inclui a fase de triagem, explicada para o 

processo Básico, onde a ideia é aprovada ou rejeitada. Para além disso, nesta 

actividade podem ser pedidos pareceres a alguns Consultores ou submeter a ideia 

aos comentários da Comunidade. Os comentários e pareceres são pedidos pelo Pré-

Avaliador, que é responsável por esta actividade, e são realizados entre a Triagem e 

a Pré-Avaliação. Na Pré-Avaliação, o Pré-Avaliador decide o que fazer à Ideia, ou 

seja, se esta é aprovada ou rejeitada. 

 Pedir Parecer – Nesta etapa, que se realiza após a Pré-avaliação, destina-se ao 

pedido de pareceres técnicos a consultores, que permite a junção de diversas 

opiniões de especialistas relativamente à Ideia. A recolha de pareceres constitui 

uma importante base de para a elaboração da avaliação da ideia e posterior decisão 

da mesma. 

 

Na Figura 6.6 está representado o swimlane do processo Estruturado, enquanto que na 

Figura 6.7 está representado o diagrama de matriz do mesmo processo. 

 

 
Figura 6.6 – Swimlane do processo Estruturado de Gestão de Ideias. 

 

O processo Estruturado, tal como no Simples, inicia-se através do Registo da Ideia por 

parte do Autor. Após a sua submissão, o Gestor do Processo define o Avaliador que vai 

efectuar a Triagem e a Pré-Avaliação. Efectuada a Triagem, a ideia pode ser rejeitada, 
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sendo arquivada Base de Dados, ou prosseguir para a Pré-Avaliação. Caso seja aprovada, 

podem ser pedidos Pareceres, submeter a ideia Comentários da Comunidade ou ser pedido 

um Aperfeiçoamento da Ideia ao Autor. Na Pré-Avaliação, a Ideia pode ser novamente 

rejeitada ou aprovada, sendo que em caso de rejeição a Ideia é arquivada na Base de Dados 

e o Autor notificado. Se for aprovada, o Gestor do Processo escolhe os elementos do Júri e a 

Ideia é submetida aos Pareceres dos consultores escolhidos pelo Pré-Avaliador. Após a 

emissão de todos os Pareceres pedidos, a ideia é sujeita a Votação, onde pode ter dois 

destinos possíveis: ser enviada ao autor para Desenvolvimento (caso o Júri assim o entenda) 

ou ser sujeita à Decisão. Na decisão, onde o Gestor do Processo é Moderador, decide-se o 

destino da Ideia: passa à fase de projecto para ser implementada ou é armazenada na Base 

de Dados. 

Na Figura 6.7 está representado a matriz de responsabilidades referente ao processo 

Estruturado, onde é possível ver os diversos actores e a sua intervenção nas diversas 

actividades. 

 
Figura 6.7 – Diagrama de Matriz do processo Estruturado de Gestão de Ideias. 

 

6.2.3 - Processo de Colaborativo 

 

O Processo colaborativo é, dos três, o processo mais elaborado, complexo e que exige 

maior esforço. Esta maior complexidade deve-se, maioritariamente, à fase de Maturação e 

Desenvolvimento. As restantes fases são iguais às fases processo Estruturado, faltando 

apenas descrever a fase: 

 Maturação e Desenvolvimento – esta fase, tal como o nome indica, consiste em 

efectuar o desenvolvimento e a maturação da ideia em análise. Para tal, é 

constituída uma equipa de trabalho nomeada pelo gestor e composta por diversos 

elementos que tem como missão efectuar esse desenvolvimento. Nesta fase são 

elaborados estudos e produzidos documentos de forma a auxiliar o júri na avaliação 

da ideia. O gestor da ideia desempenha ainda o papel de coordenador da equipa 

nesta fase. 

 

Na Figura 6.8 está apresentado o swimlane do processo do processo e na Figura 6.9 a 

matriz de responsabilidades. 
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Figura 6.8 – Swimlane do processo Colaborativo de Gestão de Ideias. 

 

Tal como nos dois processos anteriores, o processo Colaborativo inicia-se com o Registo 

da Ideias por parte do Autor. Como este processo, desde o início até à fase de Pré-

Avaliação, é igual ao processo Estruturado a descrição efectuada anteriormente para o 

processo Estruturado aplica-se a este também. No caso da Ideia ser aprovada na Pré-

Avaliação, o Gestor do Processo define a Equipa de Desenvolvimento e o Júri, seguindo-se o 

Desenvolvimento e a Maturação da Ideia, onde o Gestor do Processo tem o papel de 

Coordenador. Após a sua conclusão, a Ideia é submetida a Votação, onde pode seguir dois 

caminhos: regressar à Maturação e Desenvolvimento caso seja essa a decisão do Júri ou 

passar para a Decisão onde se vai aprovar ou rejeitar a ideia (realizar projecto ou arquivar 

na Base de Dados respectivamente). O Autor é informado da decisão final, tal como se pode 

ver na Figura 6.9, onde é apresentada a matriz de responsabilidades. 
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Figura 6.9 - Diagrama de Matriz do processo Colaborativo de Gestão de Ideias. 

 

6.2.4 - Indicadores de Desempenho 

 

Os Indicadores de Desempenho têm um importante papel para a monitorização e 

acompanhamento dos processos de Gestão de Ideias, permitindo uma quantificação das 

mais-valias geradas pelos processos ou a identificação das correcções necessárias. 

Relativamente aos processos de Gestão de Ideias foram identificados diversos 

indicadores de desempenho (KPI) que se encontra na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Indicadores de Desempenho (KPI) do processo de Gestão de Ideias. 

Directos 

E
fi

c
á
c
ia

 

KPI_I1 
Taxa de Ideias aprovadas na Triagem – Relação entre o número de ideias 

aprovadas e o número total de ideias submetidas. 

KPI_I2 
Taxa de Ideias aprovadas na Pré-Avaliação - Relação entre o número de ideias 

aprovadas na Pré-Avaliação e o número total de que chegaram a esta fase. 

KPI_I3 
Taxa de Ideias aprovadas na Decisão – Relação entre o número de ideias que 

são implementadas e o número total de ideias submetidas à Decisão. 

KPI_I4 
Taxa de Implementação de Ideias – Relação entre o número de ideias 

implementadas e o número total de ideias submetidas. 

E
fi

c
iê

n
c
ia

 

KPI_I5 
Tempo médio da Ideias na fase de Triagem – Tempo decorrido entre a 

submissão e a aprovação ou rejeição da ideia na Triagem. 

KPI_I6 
Tempo médio das Ideias na fase de Pré-Avaliação – Tempo decorrido entre a 

aprovação na Triagem e a decisão na Pré-Avaliação. 

KPI_I7 
Tempo médio das Ideias na fase de Análise – Tempo decorrido entre a 

aprovação na Pré-Avaliação e a submissão a Votação. 

KPI_I8 
Tempo médio das Ideias na fase de Decisão – Tempo decorrido entre o início 

da Votação e a tomada de uma Decisão. 
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KPI_I9 
Tempo médio do processo de Gestão de Ideias – Tempo decorrido desde a 

Submissão da ideia até à Decisão final.  

Indirectos 
E
fi

c
á
c
ia

 

KPI_I10 

Taxa de Sucesso de implementação de Ideias – Relação entre o número de 

ideias que geraram mais-valias para a organização e o número total de ideias 

implementadas. 

KPI_I11 Mais-valias geradas pela implementação de Ideias 

E
fi

c
iê

n
c
ia

 

KPI_I12 
Custo global do Processo de Gestão de Ideias – Valor total do investimento no 

processo de Gestão de Ideias. 

KPI_I13 
Relação entre o investimento realizado no processo de Gestão de Ideias e o 

investimento global nas actividades de IDI. 

KPI_I14 
Relação entre os benefícios gerados pela ideia e o custo de desenvolvimento 

da ideia. 

KPI_I15 
Força de trabalho – Relação entre o número de horas de trabalho dispendidas 

e o número de trabalhadores afectos à Gestão de Ideias. 

 

Os indicadores de desempenho apresentados foram divididos em duas grandes áreas: 

directos ou indirectos, sendo que ambos possuem indicadores de eficácia e de eficiência. Os 

indicadores directos são fáceis de apurar, enquanto que os indicadores indirectos são mais 

difíceis de obter ou quantificar. 

 

6.3 - Critérios de Avaliação 

 

Ao longo do processo, as Ideias são sujeitas a avaliações, nomeadamente na Triagem, 

Pré-Avaliação e na Votação. Para uniformizar a avaliação, foram definidos diversos critérios 

de avaliação para estas fases. Na Tabela 6.2 estão apresentados os principais critérios de 

avaliação nas diversas fases, onde a ideia é sujeita a avaliação ou é tomada uma decisão. 

 

Tabela 6.2 - Critérios de Avaliação Globais das Ideias. 

Critério 
Fase 

Triagem Pré-Avaliação Votação 

Enquadramento X 
 

X 

Já Implementado / Em Implementação X X 
 

Novidade / Carácter Inovador 
 

X X 

Recursos Financeiros 
 

XX X 

Recursos Humanos 
 

XX X 

Recursos Materiais 
 

XX X 

Viabilidade Tecnológica 
  

XX 

Viabilidade Económica / Financeira 
  

XX 

Necessidade de Mercado 
 

X XX 

Legenda: X – Critério Utilizado; XX – Critério mais Utilizado; 

 

No entanto, na Votação, as exigências e os parâmetros de avaliação são mais apertados, 

dado que dessa avaliação depende uma implementação ou não da Ideia. Dessa forma, 
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elaborou-se uma grelha de avaliação mais completa dividida em quatro áreas como se pode 

ver na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 - Critérios de Avaliação da Votação das Ideias. 

Avaliação Financeira 

Resultados da Análise Financeira – impacto da ideia em função do volume de vendas. 

Investimento Previsional face ao volume de Negócios – relação entre investimento 

necessário para implementar a ideia e o volume de negócios da organização. 

Período de Pay-back Previsional – período de retorno do investimento efectuado. 

Margem Marginal – relação entre o custo e o preço de venda. 

Avaliação Estratégica 

Mercado 

Satisfação das Necessidades – se a Ideia vai de encontro às necessidades dos clientes. 

Atractividade do Mercado Alvo – se o mercado alvo a que o produto se destina é atractivo 

ou não e se existe muita concorrência. 

Janela Temporal – se é possível implementar a ideia dentro da janela temporal de 

mercado. 

Avanço sobre a Concorrência – se a ideia permite ou não um avanço sobre a concorrência. 

Organizacional 

Restrições Legais – restrições que podem afectar a implementação da ideia. 

Impacto na Estrutura – alterações necessárias, ao nível da organização da empresa e da sua 

estrutura para implementação da ideia (novo departamento, layout). 

Interesse e Análise Estratégica – Interesse da Ideia por parte da empresa e alinhamento da 

mesma com a estratégia da empresa. 

Avaliação Operacional 

Competências Internas – Competências necessárias para a implementação da Ideia. Pode 

ser medida de duas formas: pela percentagem de colaboradores que necessitam de 

formação ou pela necessidade de recorrer ou não a formação e outsourcing. 

Parcerias – se existe a necessidade ou não de efectuar parcerias e com quem.  

Complexidade – complexidade do projecto e dos meios necessários para efectuar a 

implementação da Ideia. 

Avaliação Tecnológica 

Viabilidade Tecnológica – análise da viabilidade relativamente à tecnologia necessária para 

por em prática a ideia, se ela existe e se a organização a domina ou não. 

Nível de Inovação Tecnológico – refere-se ao carácter inovador do resultado da 

implementação da ideia. 

Propriedade Intelectual – avaliar se existe registos ou pedidos de patentes e a quem 

pertencem essas patentes que são necessárias para a implementação da Ideia. 

 

A cada parâmetro de avaliação pode ser atribuída uma classificação entre 1 e 5, sendo 

que existem termos ou valores de referência parametrizáveis que servem de auxílio para a 

atribuição da pontuação. Em anexo (Anexo B), encontra-se a imagem da interface (Figura 

C.9) com os com todos os parâmetros e critérios de avaliação propostos. 
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6.4 - Definição das Interfaces 

 

Após o desenvolvimento e a descrição do processo de Gestão de Ideias, efectuou-se o 

levantamento das Users Stories com vista à elaboração das interfaces. Como existem três 

processos diferentes para a Gestão de Ideias, optou-se por desenhar as interfaces para o 

processo mais complexo, ou seja, para o processo Colaborativo.  

 

6.4.1 - Definição das Users Stories 

 

As Users Stories identificadas adequam-se a este mesmo processo. 

Foram identificadas as seguintes Users Stories: 

US 1. Como utilizador necessito de um formulário que permita descrever, registar e 

submeter uma ideia. 

US 2. Como gestor do processo pretendo consultar as ideias submetidas, saber qual é o 

seu estado e acompanhar a sua evolução ao longo do processo. Quero ainda ser 

capaz de nomear responsáveis para avaliar e desenvolver a ideia. 

US 3. Como gestor pretendo que seja possível saber em que fase do processo é que a 

ideia se encontra e quais são as fases que faltam para sua conclusão.  

US 4. Como gestor de processo, pretendo que a minha interface geral me apresente a 

evolução da ideia ao longo das várias fases do processo. 

US 5. Como gestor as alterações efectuadas de forma a evitar erros ou a perder 

informação. 

US 6. Como responsável quero ter a possibilidade de contactar o autor, pedir pareceres 

ou publicar a ideia aos comentários da comunidade de forma simples durante a 

etapa de pré-avaliação. 

US 7. Nas diversas fases do processo em que intervenho, como gestor, responsável ou 

consultor quero ter a possibilidade de associar documentos ou e-mails à “ficha 

da ideia”. 

US 8. Como gestor ou responsável quero ter a possibilidade de classificar e justificar e 

identificar os critérios de avaliação da ideia ao longo da fase de Triagem, Pré-

Avaliação e Votação. 

US 9. Como gestor pretendo que exista um sistema de suporte ao trabalho colaborativo 

para a fase de Maturação da Ideia de forma a possibilitar a interacção, discussão, 

comunicação, registo e acompanhamento do trabalho realizado. 

US 10. Como elemento do Júri, pretendo ter acesso a toda a informação e 

documentação associada à ideia e avaliá-la individualmente com base em 

critérios de avaliação pré-definidos. Pretendo também que seja possível 

encaminhar a ideia de novo para a fase de maturação e desenvolvimento, caso a 

informação apresentada não seja suficiente para elaborar a classificação. 

US 11. Como presidente do júri, pretendo à lista das ideias votadas e à sua 

classificação, de modo a decidir as que serão aprovadas, dando lugar a um 

projecto, ou as que serão arquivadas na BdD. 

US 12. Como gestor, espero que o sistema permita notificar o autor sobre o destino a 

dar à sua ideia nas diversas actividades de decisão. 

  



74  Gestão das Ideias 

 

 

6.4.2 - Interfaces 

 

Após a definição dos users stories, procedeu-se à definição das interfaces que serão 

apresentadas nesta secção. 

As interfaces desenvolvidas destinam-se ao suporte do processo Colaborativo de Gestão 

de Ideias. A escolha recaiu sobre este processo por ser o mais complexo dos três 

apresentados.  

Através da análise do processo Colaborativo, constata-se que existem vários Actores que 

intervêm em diferentes fases do processo com diferentes permissões, o que complica a 

implementação do SGI e obriga à criação de níveis de permissão. 

Para facilitar a descrição das interfaces, seguiu-se o swimlane do processo colaborativo 

apresentado na Figura 6.8. 

O processo inicia-se através do preenchimento e submissão da Ideia por parte do autor, 

sendo necessário para isso a existência de um formulário (US 1) que é apresentado na Figura 

6.10. Este formulário é constituído pelos campos de classificação da Ideia (Título, Área de 

Negócio, Tipo de Inovação, Objectivos e Descrição) e pelos campos de identificação do 

Autor (Nome e Contactos). Para além disso tem ainda um campo destinado à Data e um 

outro que permite associar Ficheiros ou e-mails que podem ser relevantes para a explicação 

da Ideia (US 7). Outro aspecto relevante é a possibilidade de guardar a Ideia, criando um 

rascunho, caso o autor não a queira submeter de imediato ou não tenha todos os campos 

preenchidos (US 5). 

 

 
Figura 6.10 – Formulário de Registo e Submissão da Ideia. 

 

Após a submissão da Ideia, esta aparecerá na visão global do Administrador, onde são 

listadas por fases todas as Ideias que se encontram a ser tratadas no processo (US 2 e US 4). 

A ideia aparecerá junto das restantes Ideias que foram submetidas e ainda não têm o Pré-

Avaliador definido (tarefa essa que cabe ao Gestor) e das que se encontram na fase de 

Triagem. 

O Gestor terá de atribuir o Pré-Avaliador para que a Ideia passe para a Triagem, 

podendo fazê-lo na interface de visão global ou então clicar na Ideia e ir para a interface 

que possibilita consultar o formulário preenchido pelo Autor e escolher os diversos actores 

que irão participar no processo mais à frente. Nesta interface (Figura 6.11), é ainda visível 
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um indicador com as diversas fases do processo Colaborativo de Gestão de Ideias do ponto 

de vista do Gestor do Processo (US 3). 

 

 
Figura 6.11 – Formulário onde o Gestor escolhe o Pré-Avaliador. 

 

Efectuada a escolha do Pré-Avaliador, este é notificado na sua área de trabalho para 

realizar a Triagem. O Pré-Avaliador tem acesso aos dados preenchidos pelo autor no 

formulário de Registo da Ideia e a um formulário que lhe permite aproveitar ou rejeitar a 

Ideia e realizar alguns comentários à mesma. Em caso de rejeição, o Pré-Avalidor pode 

escolher os critérios que levaram a tal e escrever uma pequena justificação (US 8). Apesar 

dos pareceres e do pedido de desenvolvimento fazer parte da fase de Pré-Avaliação é 

possível efectuar esse pedido na fase de Triagem (US 6) de forma a facilitar a função do 

Pré-Avaliador. 

 

 
Figura 6.12 – Formulário de Triagem para o Pré-Avaliador. 
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Depois de elaborada a Triagem, e caso a Ideia tenha sido aprovada e submetida a 

Comentários ou Pareceres é necessário dar tempo para que a Comunidade possa efectuar 

Comentários ou os Consultores possam emitir os seus pareceres. Terminado este período, e 

após efectuar a análise dos Pareceres e dos Comentários realizados, o Pré-Avaliador tem de 

tomar uma decisão sobre a Ideia. Esta decisão pode passar por contactar o Autor, pedir 

novos Pareceres, aprovar ou rejeitar a Ideia (US 6). Nesta interface, estão disponíveis os 

Comentários e os Pareceres efectuados, permite contactar o Autor, registar comentários 

por parte do Pré-Avaliador e anexar ficheiros ou e-mails (US 7). Permite ainda aproar ou 

rejeitar a Ideia e em caso de rejeição escolher os critérios que levaram a tal e escrever uma 

justificação (US 8) (Figura 6.13). 

 

 
Figura 6.13 – Interface do Pré-Avaliador para a Pré-Avaliação. 

 

A seguir à Pré-Avaliação, o Gestor tem de definir a Equipa de Desenvolvimento e Júri, 

numa interface idêntica à da escolha do Pré-Avaliador (Figura 6.11). 

Estando definida a Equipa de Desenvolvimento, a Ideia entra na fase de Maturação e 

Desenvolvimento. Esta fase exige uma plataforma colaborativa que permita à equipa 

comunicar, registar, editar e consultar a informação produzida, definir as tarefas e 

acompanhar os trabalhos por parte do Gestor (US 9) (Figura 6.14). As principais 

funcionalidades suportadas pela página são o chat, o fórum e a To-do-List. Os esboços 

destas interfaces encontram-se em anexo. 

Na fase final da Maturação e Desenvolvimento é necessário reunir os dados necessários 

para preencher o formulário associado a esta fase e que contém uma descrição da ideia 

mais detalhada, as tecnologias e parcerias necessárias para desenvolver a Ideia, a definição 

da janela temporal e um orçamento global. Tem ainda um campo para inserir 

recomendações e todos os documentos produzidos durante esta fase (Figura 6.14).  
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Figura 6.14 – Interface para a Equipa de Desenvolvimento. 

 

Logo que a fase de Maturação e Desenvolvimento esteja concluída, é enviada uma 

notificação aos elementos do Júri para que eles preencham formulário de Votação. Os 

elementos do Júri têm acesso a toda a informação produzida ao longo do processo e podem 

pedir remeter a Ideia para a fase de Desenvolvimento e Maturação caso entendam (US 10). 

Assim que a Votação esteja terminada, a Ideia pode ser submetida automaticamente à 

fase de Maturação e Desenvolvimento (caso a sua avaliação seja negativa ou por vontade do 

Júri) ou passar para o quadro de Decisão (Figura 6.15). Nesta interface são listadas as Ideias 

e apresentada a sua classificação (US 11), sendo possível aprovar (segue para projecto de 

implementação) ou rejeitar (arquivada na BdD). Independentemente do destino, o Autor é 

notificado automaticamente (US 12). 

 

 
Figura 6.15 – Interface de Decisão. 
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6.5 - Modelo Global IDO’s 

 

Após a descrição do processo de Gestão de Ideias, vai-se tratar agora o processo de 

gestão de IDO‟s. Na Figura 6.16 estão representados os processos de Gestão de Desafios, 

Ideias e Oportunidades. Seguidamente serão abordados os processos separadamente, 

principalmente o de Gestão de Desafios e Oportunidades. 

 
Figura 6.16 – Modelo Global de Gestão de IDO’s. 

 

6.5.1 - Gestão de Desafios 

O processo de gestão de Desafios apresenta algumas semelhanças com o processo de 

gestão de Ideias, principalmente na fase final. Um Desafio, tal como foi definido no capítulo 

3, corresponde a um problema complexo ou a um objectivo ambicioso que a empresa 

enfrenta ou pretende alcançar e normalmente segue uma lógica top-down. 

Após o lançamento do Desafio é promovida uma Campanha de Ideias capazes de o 

solucionar e efectuada uma pesquisa na Base de Dados para onde foram enviadas as Ideias 

não implementadas ou rejeitadas. Após a recolha e pesquisa de Ideias, estas vão ser alvo da 

Triagem e da Pré-Avaliação, tal como no processo de Gestão de Ideias. As que forem 

rejeitadas, seguem para a Base de Dados, enquanto as outras seguem para a fase de 

Maturação e Desenvolvimento. A partir da fase de Avaliação e Triagem, o processo de 

Gestão de Desafios é semelhante ao processo Colaborativo de Gestão de Ideias, 

desenvolvido nas secções anteriores deste capítulo, podendo ser apenas mais complexo, 

dado que para a resolução de um Desafio pode ser necessário trabalhar com várias Ideias 

simultaneamente. 
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6.5.2 - Gestão de Oportunidades 

 

Tal como nos Desafios, o processo de gestão de Oportunidades apresenta algumas 

semelhanças com o processo de Gestão de Ideias. Pode dizer-se que existe uma 

Oportunidade quando há um recuso disponível que pode ser aproveitado, mas não se sabe 

como. É para isso necessário identificar os beneficiários desse recurso e definir como se 

pode aproveitar essa Oportunidade.  

O processo de Gestão de Oportunidades inicia-se através da detecção da Oportunidade, 

que pode ser efectuada pela Vigilância. Após a sua detecção, é necessário classificá-la e 

identificar potenciais beneficiários. Posto isto, é lançada uma Campanha de Ideias com o 

objectivo de responder à Oportunidade e efectuada uma pesquisa na BdD. Terminada a 

recolha e pesquisa de Ideias, estas são submetidas à Triagem e Pré-Avaliação, passando 

pelas mesmas fases do processo Colaborativo de Gestão de Ideias.  

Este processo apresenta ainda uma particularidade importante, que é a janela temporal 

da Oportunidade. Por norma, as Oportunidades apresentam restrições temporais no que 

toca a prazos de candidatura ou execução, fazendo com que o processo tenha de ser 

executado em tempo útil para não perder a Oportunidade. 

 

6.6 - Síntese 

 

Este capítulo teve por objectivo analisar e desenvolver os processos de gestão de Ideias 

e as interfaces para o sistema de suporte. Foram ainda abordos os processos de gestão de 

Oportunidades e Desafios que se enquadram na gestão global dos IDO‟s. 

O capítulo pode ser dividido em três partes: na descrição, modelação, e caracterização 

dos processos de gestão de Ideias, na concepção das interfaces para o sistema de suporte e 

na abordagem aos processos de Gestão de Oportunidades e Desafios. 

A primeira parte iniciou-se através do enquadramento e definição da gestão de Ideias, 

bem como na apresentação dos principais objectivos, das principais etapas que constituem 

o processo e as suas fontes. De seguida, foram descritos os tipos de processos de gestão de 

Ideias identificados (Simples, Estruturado e Colaborativo) e efectuada a sua descrição 

através de swimlane e diagramas de matriz. Para terminar parte de caracterização dos 

processos, foram apresentados os indicadores de desempenho e os critérios de avaliação das 

ideias ao longo das diversas fases. 

Na parte relativa às interfaces, começou-se por identificar as users stories para o 

sistema de suporte e gestão das Ideias. Identificadas as users stories, procedeu-se ao 

desenho das interfaces que foram apresentadas e descritas na secção 6.4.2 -. 

Por fim, abordou-se os processos de gestão de Desafios e Oportunidades, onde possível 

verificar as semelhanças entre eles e processo de gestão de Ideias e a forma de interacção. 
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Capítulo 7  

 

Conclusão 

 

 

Neste capítulo serão analisados os resultados atingidos face aos objectivos inicialmente 

definidos para esta dissertação e apresentadas propostas de trabalho futuro. 

 

7.1 - Análise de Resultados 

 

Este trabalho inseriu-se no contexto da análise e modelação dos processos de Inovação e 

no sistema de gestão de IDI. A modelação destes processos é importante para o sucesso das 

empresas e pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso destas actividades que 

são fundamentais para sustentar a competitividade das empresas. 

Iniciou-se este trabalho através da realização de uma pesquisa sobre gestão de Inovação 

que incidiu sobre os modelos de referência das actividades de IDI existentes e na definição 

das diversas actividades relacionadas com o mapeamento de processos de Inovação e o 

sistema de gestão de IDI. Esta fase permitiu assimilar os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento do trabalho realizado ao longo da dissertação. 

A segunda fase do trabalho consistiu em definir uma metodologia de implementação do 

Sistema de Gestão de Inovação. Esta metodologia, constituída por diversas fases, foi 

definida na primeira parte do Capítulo 3, onde são descritas e apresentados factores que 

condicionam e influenciam a escolha e implementação do SGI. Na segunda parte deste 

capítulo, foi apresentada a metodologia de concepção e desenvolvimento do SGI 

desenvolvida no âmbito do projecto i9Source, a qual define quatro fases principais: análise 

do modelo de negócio, especificação do modelo de inovação, concepção do SGI e 

implementação do SGI. Foi efectuada a descrição destas fases e dos modelos que lhes estão 

associados. No caso dos modelos de Inovação e Conceptual foram identificados os 

respectivos pilares e, para cada Pilar, os principais conceitos que lhes estão associados, com 

base na revisão bibliográfica sobre Gestão da Inovação acima referida.  
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Posteriormente, a metodologia foi aplicada na análise do SGI de uma empresa de 

consultadoria, mais concretamente, à unidade Research & Technical Development da 

empresa Inova+. Através da caracterização do caso de estudo e da definição do seu modelo 

de inovação, foi possível identificar os seus processos chave assim como a sua organização. 

A última fase consistiu na modelação detalhada dos processos relativos à Vigilância e 

gestão de Ideias e culminou na especificação das interfaces do sistema de gestão de suporte 

a estes processos. Esta fase, apesar de ser constituída por duas etapas, teve o mesmo 

objectivo: definir, caracterizar e desenvolver os processos relativos à Vigilância e Gestão de 

Ideias de forma a possibilitar a implementação do SGI para estas duas áreas da Gestão da 

Inovação. A análise dos processos de Vigilância e Gestão de Ideias, a sua caracterização, os 

procedimentos, os recursos e os indicadores de desempenho que lhes estão associados, por 

um lado, o levantamento de requisitos e a definição das Interfaces para o SGI, por outro, 

constituem os principais resultados do trabalho realizado nesta última fase. 

A dificuldade de modelar, mapear e identificar os vários processos de Inovação, bem 

como definir a sua estrutura em função dos mais diversos factores, principalmente a 

organização, os seus colaboradores e área de negócio da organização foi a principal 

obstáculo encontrado ao longo da dissertação.  

Apesar disso, atendendo a que o principal objectivo desta dissertação era o de 

contribuir para o desenvolvimento da metodologia de análise e modelação de Sistemas de 

Gestão da Inovação do projecto i9Source e da sua aplicação ao caso de estudo considerado, 

ao analisar os objectivos inicialmente propostos, verifica-se que os resultados obtidos estão 

de acordo com aquilo que era esperado. 

 

7.2 - Perspectivas de Desenvolvimentos Futuros 

 

As perspectivas de desenvolvimentos futuros podem passar por duas áreas distintas: a 

implementação do Sistema de Gestão da Inovação para os processos estudados e o 

desenvolvimento e definição dos restantes processos de Gestão de IDI. 

A implementação do SGI para os processos de Vigilância e Gestão de ideias passará pela 

implementação do sistema de gestão de acordo com as interfaces especificadas para cada 

um destes processos nos capítulos 5 e 6 e tendo em atenção os indicadores de desempenho 

identificados, assim como o fluxo dos processos. Outros dos factores a ter em atenção é que 

no caso da Gestão de Ideias apenas foram definidas as interfaces para o processo 

Colaborativo, sendo por isso necessário desenvolver as interfaces de suporte aos restantes 

processos (Simples e Estruturado). 

No que diz respeito à definição e desenvolvimentos dos restantes processo de IDI, 

deverá ser dada prioridade aos processos de gestão de Oportunidades e Desafios. O 

desenvolvimento destes processos permite a integração dos mesmos com o processo de 

gestão de Ideias e a implementação de um sistema global de gestão de ideias, desafios e 

oportunidades (IDO‟s). A elaboração deste sistema permitirá ainda a interligação da gestão 

das Ideias, Desafios e Oportunidades com os processos da área da Vigilância, que constituem 

uma fonte importante na identificação de oportunidades de financiamento e de negócio, 

podendo fomentar o aparecimento de novas Ideias e Desafios. 
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Anexo A – Informações sobre o Consórcio do Projecto i9Source 
 

O consórcio que constituí o projecto i9Source é constituído pelas seguintes 

organizações:[4] 

 Inova+ - empresa consultora especializada na promoção e gestão de projectos de 

inovação disponibilizando diversos serviços nesta área. É uma empresa portuguesa 

que faz parte da maior rede europeia de serviços de inovação e que é líder do 

projecto. Para além disto, é responsável pela definição das especificações técnicas 

que vão permitir identificar quais os requisitos para a plataforma i9Source e para os 

vários módulos que a integram, tendo ainda a seu cargo a promoção e divulgação 

dos resultados do projecto. 

 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) - é a maior faculdade da 

Universidade do Porto e tem autonomia estatutária, administrativa, científica e 

financeira. É responsável pelos estudos preliminares e levantamento do estado da 

arte em várias áreas do projecto. Tem ainda a seu cargo as actividades de 

desenvolvimento da plataforma i9Source. 

 A SISTRADE - Software Consulting, S.A. – “é uma empresa portuguesa especializada 

no desenvolvimento de software e na prestação de serviços de consultoria para 

diferentes sectores de actividade, nomeadamente para a indústria e para os 

serviços.” A sua participação “tem por objectivo fornecer soluções informáticas às 

organizações, com base nas mais recentes tecnologias, para que estas possam tirar 

partido de soluções de gestão inovadoras, permitindo-lhes não só uma boa gestão 

interna, mas também uma cada vez maior ligação a parceiros através do comércio 

electrónico e fer[4]. 

 

 

Anexo B – Padronização e Mapeamento das Actividades de 
Vigilância 

 

Nesta secção serão apresentadas as relações entre o âmbito, o tipo e as fontes de 

Vigilância. Na Tabela B.1 é efectuada a organização das fontes em função do tipo de 

Vigilância e é classificada em relativamente ao seu âmbito. Na Tabela B.2 as fontes são e as 

tipas de Vigilância são organizadas em função do âmbito. 

 

Tabela B.1 - Distribuição das Fontes associadas segundo o tipo de Vigilância e o seu 

Âmbito. 

Tipo Fontes Âmbito 

V
ig

il
â
n
c
ia

 F
o
rm

a
l 

Com 

Preparação 

Participação em Eventos (Reuniões de quadros, Debates, 

Troca de impressões com pessoas da mesma área, Sessões 

de Brainstorming, Feiras, Congressos e Conferências, 

Comités técnicos.); Contacto com instituições de Formação 

e Investigação (Universidades, Politécnicos, Centros de 

ciência e tecnologia.) 

Todos os 

Âmbitos 

Sem 

Preparação 

Internet (Sites de empresas concorrentes, parceiros ou 

fornecedores, Sites de tecnologia, Fóruns de inovação, 

Todos os 

Âmbitos 
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Pesquisa por palavras-chave, Redes sociais, Sites 

governamentais e comunitários.); Bases de Dados (Patentes, 

Artigos Científicos, Clientes, Laboratórios de ensaio.); 

Análise de Documentação, Referências e Imprensa (Livros, 

Revistas técnicas e de tecnologia, Jornais económicos, de 

tecnologia e suplementos específicos, Artigos e Jornais 

Científicos, Documentários ou reportagens dedicadas, 

Datasheets.); Análises e Estudos de Mercado (Relatórios de 

mercado, Perspectivas de evolução tecnológica, Evolução 

económica, Recolha e análise de novos produtos de 

empresas concorrentes introduzidos no mercado, Análise de 

patentes de outras empresas, Relatórios de contas de 

empresas concorrentes, Avaliação da satisfação de clientes 

com os nossos produtos e os da concorrência.); Iniciativas 

Governamentais (Nacionais ou Internacionais) e de 

Financiamento (Concursos públicos, Programas de 

internacionalização e/ou exportação, Projectos 

Internacionais, Programas de Financiamento, Linhas de 

crédito.) 

Vigilância 

Informal 

Relação com Fornecedores, Clientes e Parceiros (Novas 

necessidades, reclamações e sugestões, Conversas informais, 

Formas de Interacção das empresas concorrentes com os 

stakeholders, Lojas, fornecedores e armazéns de revenda.) 

Todos os 

Âmbitos 

 

Tabela B.2 - Classificação das Áreas da Vigilância em função das Fontes e do tipo de 

Vigilância. 

Âmbito Fontes Vigilância 

Programas de 

Financiamento: 
  

 Regional 

Internet (Pesquisa por palavras-chave, Redes sociais, 

Sites Governamentais e comunitários); Análise de 

Documentação, Referências e Imprensa (Revistas 

técnicas e de tecnologia, Jornais económicos, de 

tecnologia e suplementos específicos, Documentários 

ou reportagens dedicadas); Iniciativas 

Governamentais (Nacionais ou Internacionais) e de 

Financiamento (Programas de Financiamento, Linhas 

de crédito); 

Formal sem 

Preparação 

e Informal 

 Nacional 

 Internacional 

Tecnologias   

 Patentes 
Bases de Dados (Patentes, Artigos Científicos, 

Laboratórios de ensaio); 
Formal 
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 Materiais 

Internet (Sites de empresas concorrentes, parceiros 

ou fornecedores, Sites de tecnologia, Fóruns de 

inovação, Pesquisa por palavras-chave, Redes 

sociais); Bases de Dados (Artigos Científicos, 

Laboratórios de ensaio); Participação em Eventos 

(Reuniões de quadros, Debates, Troca de impressões 

com pessoas da mesma área, Sessões de 

Brainstorming, Feiras, Congressos e Conferências, 

Comités técnicos.); Contacto com instituições de 

Formação e Investigação (Universidades, 

Politécnicos, Centros de ciência e tecnologia.) 

Análise de Documentação, Referências e Imprensa 

(Livros; Revistas técnicas e de tecnologia; Jornais 

económicos, de tecnologia e suplementos específicos; 

Artigos e Jornais Científicos; Documentários ou 

reportagens dedicadas; Datasheets.) Relação com 

Fornecedores, Clientes e Parceiros (Novas 

necessidades, reclamações e sugestões; Conversas 

informais; Lojas, fornecedores e armazéns de 

revenda.) 

 Produtos 

Mercados   

 Parceiros 

Internet (Sites de empresas concorrentes, parceiros 

ou fornecedores, Sites de tecnologia, Fóruns de 

inovação, Pesquisa por palavras-chave, Redes sociais, 

Sites governamentais e comunitários.); Participação 

em Eventos (Reuniões de quadros, Debates, Troca de 

impressões com pessoas da mesma área, Sessões de 

Brainstorming, Feiras, Congressos e Conferências, 

Comités técnicos.); Análise de Documentação, 

Referências e Imprensa (Revistas técnicas e de 

tecnologia, Jornais económicos, de tecnologia e 

suplementos específicos, Documentários ou 

reportagens dedicadas); Análises e Estudos de 

Mercado (Relatórios de mercado, Perspectivas de 

evolução tecnológica, Evolução económica, Recolha e 

análise de novos produtos de empresas concorrentes 

introduzidos no mercado, Análise de patentes de 

outras empresas, Relatórios de contas de empresas 

concorrentes, Avaliação da satisfação de clientes com 

os nossos produtos e os da concorrência.); 

Formal e 

Informal 

 Concursos Públicos 

Internet (Sites de tecnologia, Fóruns de inovação, 

Pesquisa por palavras-chave, Redes sociais, Sites 

governamentais e comunitários.); Participação em 

Eventos (Reuniões de quadros, Debates, Troca de 

impressões com pessoas da mesma área, Sessões de 

Brainstorming; Feiras, Congressos e Conferências); 
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Iniciativas Governamentais (Nacionais ou 

Internacionais) e de Financiamento (Concursos 

públicos, Programas de internacionalização e/ou 

exportação, Projectos Internacionais, Programas de 

Financiamento, Linhas de crédito.); 

 
Segmentos de 

Mercado 

Análises e Estudos de Mercado (Relatórios de 

mercado, Perspectivas de evolução tecnológica, 

Evolução económica, Recolha e análise de novos 

produtos de empresas concorrentes introduzidos no 

mercado, Análise de patentes de outras empresas, 

Relatórios de contas de empresas concorrentes, 

Avaliação da satisfação de clientes com os nossos 

produtos e os da concorrência.); 

 Internacionalização 

Análises e Estudos de Mercado (Relatórios de 

mercado, Perspectivas de evolução tecnológica, 

Evolução económica, Recolha e análise de novos 

produtos de empresas concorrentes introduzidos no 

mercado, Análise de patentes de outras empresas, 

Relatórios de contas de empresas concorrentes, 

Avaliação da satisfação de clientes com os nossos 

produtos e os da concorrência.); Iniciativas 

Governamentais (Nacionais ou Internacionais) e de 

Financiamento (Concursos públicos, Programas de 

internacionalização e/ou exportação, Projectos 

Internacionais, Programas de Financiamento, Linhas 

de crédito.); 

 Concorrência 

Internet (Sites de empresas concorrentes, parceiros 

ou fornecedores, Sites de tecnologia, Fóruns de 

inovação, Pesquisa por palavras-chave, Redes sociais, 

Sites governamentais e comunitários.); Análises e 

Estudos de Mercado (Relatórios de mercado, 

Perspectivas de evolução tecnológica, Evolução 

económica, Recolha e análise de novos produtos de 

empresas concorrentes introduzidos no mercado, 

Análise de patentes de outras empresas, Relatórios de 

contas de empresas concorrentes, Avaliação da 

satisfação de clientes com os nossos produtos e os da 

concorrência.); 

 Novos Mercados 

Análises e Estudos de Mercado (Relatórios de 

mercado, Perspectivas de evolução tecnológica, 

Evolução económica, Recolha e análise de novos 

produtos de empresas concorrentes introduzidos no 

mercado, Análise de patentes de outras empresas, 

Relatórios de contas de empresas concorrentes, 

Avaliação da satisfação de clientes com os nossos 

produtos e os da concorrência.); 



90  Anexos 

 

 

 
Novos Produtos ou 

Serviços 

Internet (Sites de empresas concorrentes, parceiros 

ou fornecedores, Sites de tecnologia, Fóruns de 

inovação, Pesquisa por palavras-chave, Redes 

sociais.); Análise de Documentação, Referências e 

Imprensa (Revistas técnicas e de tecnologia, Jornais 

económicos, de tecnologia e suplementos específicos, 

Artigos e Jornais Científicos, Documentários ou 

reportagens dedicadas, Datasheets.); Análises e 

Estudos de Mercado (Relatórios de mercado, 

Perspectivas de evolução tecnológica, Evolução 

económica, Recolha e análise de novos produtos de 

empresas concorrentes introduzidos no mercado, 

Análise de patentes de outras empresas, Relatórios de 

contas de empresas concorrentes, Avaliação da 

satisfação de clientes com os nossos produtos e os da 

concorrência.); 

 

Anexo C – Interfaces do Sistema de Gestão de Ideias  
 

 
Figura C.1 – Vista Geral do Gestor do Processo. 
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Figura C.2 – Interface Comentários Comunidade. 

 

 

 
Figura C.3 – Interface para introdução do comentário da Comunidade. 
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Figura C.4 – Interface para realização de Pareceres dos Consultores. 

 

 

 
Figura C.5 – Interface do Gestor do Processo para escolha da Equipa de Desenvolvimento 
e do Júri. 
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Figura C.6 – Interface da Equipa de Desenvolvimento. 

 

 
Figura C.7 – Interface do Fórum da Equipa de Desenvolvimento. 
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Figura C.8 – Interface de Tarefas da Equipa de Desenvolvimento. 

 
Figura C.9 – Interface de Votação. 


