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Conceitos Inovação
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h"ps://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innova<on-15-experts-share-
innova<on-defini<on/

Transformar uma ideia numa
solução que acrescente valor
do ponto de vista do cliente

Inovação

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/
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https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-
innovation-definition/

© Alexandra Xavier 2022

Uma oferta viável e relevante, um 
produto, serviço, processo ou

experiência, acompanhada de  um 
modelo de negócio viável que é visto 
como novo e é adotado pelos clientes

Inovação

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/
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Uma inovação empresarial é um novo ou melhorado produto
ou processo de negócio (ou combinação de ambos) que difere
significaBvamente dos produtos ou processos de negócio
anteriores da empresa e que foi introduzido no mercado ou
colocado em uso pela empresa." 

(OCDE, 2018: pág. 33:1.30) Novo para a 
EMPRESA

Novo para o 
MERCADO

Novo para o 
MUNDO

Inovação
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• Atividade Intencional

• Adoção

• Novidade

• Valor

Inovação



Click to edit Master title style

Inovação – grau de novidade

Novas soluções ( produtos/processos de negócio)

Melhorias significativas em soluções existentes ( produtos/processos de negócio)

Clientes 
Existentes  ou 

processos 
existentes

Novos Clientes ou 
Processos 

completamente 
novos
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Inovação – valor

Valor Social

Valor Ambiental

Eliminar

Reduzir

Aumentar

Criar



Conceitos 10 Tipos de 
Inovação
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Tipos de Inovação

CONFIGURAÇÃO OFERTA EXPERIÊNCIA

Receitas

Rede 
parcerias de 
cooperação

Processos de 
negócio
superiores

Alinhamento
dos ativos, 
talento e 
competências

CaracterísFcas
e funções;
Performance 
do produto/ 
serviço

Produtos/ 
serviços
complementares

Serviços de 
Suporte e 
manutenção

Entrega da 
oferta ao
cliente

Representação
da oferta e da 
empresa

Relação com 
os clientes

Interações
disFnFvas
com os
clientes



Conceitos Sistemas de 
Gestão da 
Inovação
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•A"vidade de Inovação é uma ação que é realizada como um passo, para a 
criação de uma inovação. 
•Um Processo de Inovação é uma combinação ou sequência de aBvidades
que visa proporcionar uma inovação.
•A Gestão da Inovação é a estruturação e realização de processos de 
inovação e processos empresariais concebidos para conduzir ao resultado de  
inovação. 
•Um Sistema de Gestão da Inovação é como uma organização implementa
políBcas, desenvolve estratégias organizadas, define planos de ação, 
interligando vários elementos para cumprir objeBvos de Inovação com maior
previsibilidade e gerando valor.

Source: ISO/TS 56010:2021(EN)

Sistemas de Gestão da Inovação
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Modelo para um SGIDISistemas de Gestão da Inovação
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Modelo para um SGIDISGIDI - Estratégia
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Como é que se pode fomentar a cria5vidade 
interna?
Para que 5pos de ideias se pretende orientar a 
cria5vidade?

Em que domínios se pretende explorar esse 
trabalho colaborativo?
Como estimular o trabalho colaborativo?

O que se pretende comunicar / par5lhar?
Com quem se pretende comunicar / par5lhar?
Como se pode comunicar / par5lhar?

Que competências?
Como as desenvolver?

SGIDI  – Cultura Organizacional

CRIATIVIDADE

ENVOLVIMENTO 
COLABORAÇÃO

COMUNICAÇÃO

COMPETÊNCIAS

SGIDI- CULTURA



• Promover a geração interna e externa de ideias
• Garantir a captação e manutenção de ideias de oportunidades 

(internas e externas)
• Avaliar as oportunidades

Direções

Colaboradores

Clientes

Fornecedores

Parceiros

C
aptação

Análise
e Selecção

Avaliação
Prelim

inar

D
esenvolvim

ento 
de C

onceito 
( proposta
de valor)

IDEIAS

Análise
e Selecção

Aprovação

PR
É 

- PR
O

JEC
TO

S

SGIDI  – Gestão das IdeiasSGIDI- Gestão das Ideias



§ Objetivos: Quais os objetivos do Sistema de Gestão de Ideias?
§ Destinatários: 

§ Todos ou apenas alguns colaboradores?
§ Open Innovation

§ Foco: Focado em tópicos específicos / sem tópicos a balizar?
§ Permanência: Contínuo (através de suportes tais como um endereço de e-

mail criado especificamente para a submissão de ideias), ou apenas em 
funcionamento mediante ações específicas ocasionais (ex.: workshops de 
geração de ideias; concurso de ideias, etc.).

§ Seletividade: Suportado por critérios de triagem / avaliação?
§ Informativo: Suportado por mecanismos de feedback?
§ Integrado: Integrado com portefólio de projetos?
§ Suportado por práticas de reconhecimento e incentivo ? 
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SGIDI  – Gestão das IdeiasSGIDI- Gestão das Ideias



SGIDI  – Gestão do portefólioSGIDI – Gestão de Portefólio

Gesrão de 
ideias

“ DO the right Thing” “ DO the Thing right” Escalar valor



NP4457 – Gestão de conhecimento

CONHECIMENTO

Organizacional

Mercado Científ. 
&Tecnológ.

Regulatório

§ Código-fonte
§ Portefólio de soluções
§ Lições aprendidas de projetos 

da organização
§ Propriedade Intelectual da 

organização
§ Know-how, competências, 

formações dos colaboradores
§ ….

§ Tendências tecnológicas
§ Tecnologias-chave da empresa
§ Plataformas tecnológicas
§ Informações sobre parceiros de 

I&D (áreas de I&D, projetos de 
referência, etc.)

§ Programas de financiamento da 
I&D

§ …

§ Tendências de mercado / de consumo
§ Informações sobre / dados de clientes
§ Informações sobre concorrentes (atuais 

e potenciais)?
§ Informações sobre outros produtos;
§ Informações sobre fornecedores
§ ...

§ Legislação sobre o setor das TICs,
§ Legislação por mercado geográfico
§ Legislação sobre os setores de 

aplicação
§ ...

Financiamento

§ Programas de 
financiamento?

§ Incentivos fiscais…

SGIDI- Gestão do conhecimento

Que conhecimento
Fontes
Como codificar
Como par4lhar
U4lizar
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Promoção do 
Retorno ao 

Inves1mento

Monitorizar 
Processos e 
Resultados

Valor Económico, Social, 
Ambiental

Que processos e resultados 
monitorizar?
Como os monitorizar? 
Que indicadores e métricas para 
avaliação do retorno ao 
inves1mento em IDI?

SGIDI  – Avaliação do resultadoSGIDI- Avaliação



6 Reuniões de Direção de Projeto para avaliação de resultados e definição 
dos próximos passos

Metodologia Proposta

1 sessão de trabalho de 3 horas Sessões de 4 a 6 horas com periodicidade quinzenal nas 
instalações do cliente

Correção dos processos e desenvolvimento de novas 
ferramentas

Monitorização da Adoção dos novos 
processos

Detalhe  do Plano de Projeto com a 
equipa da Empresa

Monitorização da Implementação

Desenvolvimento de canais de comunicação

Planeamento Implementação Monitorização

Plano detalhado 

Formação dos participantes nos processos

1 sessão de formação de 2 horas

Elaboração de propostas de melhoria

Sessão de formação Inicial

Kick Off Meeting

Desenho dos  Processos  
Especificação de Ferramentas

Preparação de documentação de suporte
Sessões de 3 sessões de 3 horas para 

monitorização

Propostas de recomendações

Fase I – 2 dias Fase II – 5 meses Fase III – 3 meses

Revisão do Alinhamento dos Vários Sistemas de gestão

Proposta de Alinhamento dos Sistemas

Metodologia de ImplementaçãoSGIDI- Implementação



Normas de 
SGIDI
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NP4457:2021
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1.Objetivo e campo de aplicac ̧ão

2. Referência normativas

3. Definic ̧ões

4. Contexto da organizac ̧ão

4.1 Compreender a organizac ̧ão e o seu
contexto
4.2 Compreender as necessidades de 
expetativas das partes interessadas
4.3 Sistema de Gestão de Inovac ̧ão

5. Lideranc ̧a

5.1 Gestão de topo
5.2 Visão da inovac ̧ão
5.3 Estratégia da inovac ̧ão
5.4 Objetivos da inovac ̧ão
5.5 Política da inovac ̧ão
5.6 Func ̧ões de responsabilidades

6. Planeamento

6.1 Ac ̧ões para abordar oportunidade e riscos
6.2 Planeamento global das atividades do SGI
6.3 Planeamento de iniciativas de inovac ̧ão
6.4 Portefólio de inovac ̧ão

NP4457:2021
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7. Suporte

7.1 Recursos
7.2 Pessoas e competências
7.3 Comunicac ̧ão
7.4 Informac ̧ão documentada
7.5 Ferramentas e métodos
7.6 Gestão de inteligência estratégica e do conhecimento
7.7 Gestão da propriedade intellectual

8. Operacionalizac ̧ão

8.1Planeamento e controlo operacional da gestão da 
inovac ̧ão 8.2 iniciativas de inovac ̧ão
8.3 Processo de inovac ̧ão

9. Avaliac ̧ão e desempenho

9.1 Monitorizac ̧ão, medic ̧ão, análise
avaliac ̧ão
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisão pela gestão

10. Melhoria

NP4457:2021



28

ISO 56002



Inovação 
Empresarial 
em Portugal

CIS 
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• Inquérito ao potencial Científico e Tecnológico
Nacional
• Annual
• Empresas, Estado, Ensino Superior e às IPSFL
• contabiliza recursos humanos e despesa em I&D, seguindo
critérios acordados a nível europeu pelo EUROSTAT e em
articulação com a OCDE.

• Inquérito Comunitário à Inovação (CIS – Community
Innovation Survey – sob a orientação do EUROSTAT)
• bienal
• Informação estatística
• Mede e caracteriza as atividades de inovação nas empresas
• Omais recente publicado , 2018-2020

http://www.dgeec.mec.pt/np4/206/
http://www.dgeec.mec.pt/np4/207/
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal



39

Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal
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Inovação empresarial em Portugal



Proximos 
Passos
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Workshop 1 :
• Apresentação dos 

desafios  a nível 
sectorial

• Dinamização de 
Grupos de 
trabalho para  
identificação de 
desafios da 
industria face à 
digitalização

Workshop 2
• Apresentação e 

experimentação 
de tecnologias 
avançadas de 
produção 
(RobóIca, 
Simulação, 
Planeamento, 
etc..

• Criação de 
cenários de 
adoção

WorkShop 3
• Breve 

Apresentação do 
roadmap setorial 

• Dinamização de 
grupos de 
trabalho 
desenvolvimento 
de road map de 
implementação

• Análise de 
impacto
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Questões
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